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Margt hefur breyst gegnum tíðina og framfarir allar 
á fleygiferð sem breyta umhverfinu og gera margt 
sem menn eru að notast við úrelt löngu áður en 
eðlilegur endingartími tækja er úti sem eitt sinn var 
talin vera í kringum tuttugu ár.  Þó auðvitað allur 
gangur sé á.  Maðurinn með skrúfjárnið hefur 
löngum verið tækjum skeinuhættur með „ítrekuðum 
viðgerðum sínum og fínstillingum“ sem græjan oftar 
en ekki andast af.  Og hver kannast ekki við 
„bílabanann“ sem styttir lífaldur bifreiða sem hann 
fæst við umtalsvert?  Líklegt er að ekki sé verið að 

tala um þetta er menn nefna „lífaldur tækja“- heldur venjulega notkun.  Sé það til. 

Svo hröð er þróunin að sumt sem taldist gott og gilt í gær er við að úreldast í dag.  Næsta dag 
er komið fram nýtt sem ýtir hinu endanlega út af borðinu og verður ófáanlegt skömmu síðar 
og gerir aðilann hallærislegan sem enn er að notast við þetta úrelt dót og fær breytt andlitinu á 
úr alvarlegu og íhugulu í blístrandi og kæruleysislegt sem eldsnöggt horfir út um gluggann 
eins og þar sé eitthvað að sjá og gerðist er hinn varð mannaferða var í námunda við sig, með 
græjuna sjálfa kyrfilega skýlda af sér sjálfum.  Hugsið ykkur.  Nýlegt tæki sem sér ekki á 
hefur í sér burði til að gera menn hlægilega hjá framfarasinna sem endalaust vill gera örlítið 
hraðara apparat.  Hvernig er þetta hægt?  Spyr sá sem ekki veit.  Svona er samt samtíminn að 
allt miðast orðið við hraða og þægindi þau sem af honum stafar á Netinu.  Því undri öllu 
saman. 

Gamli góði hægagangurinn og þeir tímar allir eru að baki er menn biðu 
vorskipa og haustskipa og gengu upp á hólinn sinn er nær öðrum hvorum 
tímanum dró klæddir skinnskóm með vel þæfðu lopahúfu á hausnum og 
lopapeysu sem nær þeim niður á miðjan maga vegna þæfingarinnar og 
stikuðu stórstígir upp á hólinn heima og bjuggu til skyggni úr lófa og litu til 
hafs hvort ekki sæist segl við ystu sjónarrönd: „Ohh já“:  „Það koma víst 
engin skip í dag“- bættu þeir við og spýttu í fögrum boga undan vindinum 
og röltu til baka hoknir af þrældómi sveitavinnunnar.  En mikil lifandi ósköp.  Hvort þeim 
langaði ekki orðið í sykurögn út í kaffitárið sitt sem skipið kæmi örugglega með og færði 
landanum og þeim sjálfum sem nú um nokkurn tíma átti engan til.  Og enn urðu þeir að bíða.  
Bíða lon og don.  Endalaus bið eru þetta og engin til naglin til að gera við girðingarskömm.  
Svo bar að daginn sem seglið sást á.  Nokkrum dögum eftir að uppskipunin hófst voru þeir 
sjálfir komnir með hvítu hörðu kornin út í kaffiögnina sína hrærandi í glasinu með öfugum 
enda trésleifar og áhaldinu hendi næst og gildan pakka af nöglum á borðinu til að lagfæra með 



girðinguna svo féð haldist á réttum stað og Sámur gamli þyrfti ekki að taka alla sína rosalegu 
spretti upp túnið og sækja féð og reka heim.  Sámur þó gamall væri var alltaf til í ærlegan 
sprett kæmi bending frá húsbónda hans og galt að launum hressilegt klapp.   

Myndin til vinstri birtist í Alþýðublaðinu 24 desember 1940 og sýnir 
Vífilfell og Jósefsdal, sem engin væntanlega veit hvar sé.  Eins og sést 
er slóðin eftir dekk bifreiða.  Voru þær komnar til Íslands á þessum 
árum og er líklega far eftir áætlanabifreið.  Sennilegt er að menn hafi 
ekki farið á einkabílum langar vegalengdir á þessum árstíma heldur 
leyft áætlanaferðunum að sjá um þá hlið mála.   

Bifreiðar sem mest sáust á vegunum um hávetur hafa því verið rútur 
og mögulega líka hertrukkar Breskra sem þá voru komnir og búnir að 
koma sér fyrir víða um land og byggja kynstrin öll af byggingum sem 
við þekkjum sem „Herbragga“.  Einkabifreiðin var fráleitt almenn eign 
fólks 1940. 

Þá notuðust menn til sjávar og sveita enn talsvert við tvo jafnfljóta til 
að koma sér milli staða og eða hesta til burðar og dráttar og ferða þó bifreiðin sækti æ meira í sig veðrið og dráttarvélar 
hverskonar og tæki tengd hestum.  Hestasláttuvélar og hestarakstrarvélar komnar til sögunnar sem gerbreyttu allri aðstöðu á 
bæjunum og minnkaði þrældóm fólksins nokkuð. 

Hvernig menn ferðast í þessu landi hefur tekið gríðarlegum breytingum.  Öldum saman var 
ferðamátin tveir jafnfljótir eða hestur.  Það er að segja þeir sem hestinn áttu, hann var ekki 
allra eign og ekki höfðu allir beinan aðgang að reiðihesti.  Þeir með engan hestinn fóru 
fótgangandi frá, segjum, Keflavík til Reykjavíkur og aðrir af Suðurnesjunum sem erindi átti í 
borgina.  Sjá má að svona ferðir voru ekki farnar nema brýna nauðsýn bæri til og kannski einu 
sinni ári.   

Er maður veltir þessu fyrir sér skilur maður betur hví fólk hafðist við á sömu torfu lungað úr 
sinni ævi.  Meiri háttar mál var að taka sig upp og hefja ferð í landi með öldum saman engri 
alvöru veglagningu og eina sem til var slóðar eftir grúa gangandi fóta farið yfir hraun, grjót og 
urð og eftir slóð sem varð til gegnum aldirnar á að mestu óhreyfðu landi sem misdjúpur snjór 
lá yfir á vetrum og þegar verst lét mestallan veturinn og gerði ferðir allar margfalt erfiðari 
yfirferðar en í snjóauðri tíð.   

Frá þessum tíma kæmi mér ekki á óvart að málshátturinn “Heimskt er heimaalið barn“- sé 
kominn.  Menn fóru ekkert úr sinni heimabyggð og bara voru þar sem þeir komu í heiminn.  
Ekki er samt lagt á það mat hvort slíkt sé fólki slæmt eða gott heldur bent á vissa staðreynd og 
að svona hafi þetta verið í þessu landi sem á einum stað söðlaði gersamlega um í hugsun og 
gerði sína byltingu af breyttu hugarfar sem áður hindraði menn í að koma auga á mikilvægar 
úrbætur sem svo breyttist og um allar hömlur losnaði sem áður voru til staðar.  Og skriða fór 
af stað sem enn má segja sé á ferðinni.  Um árangur má endalaust deila.  Átt við hvort öll 
þessi umsköpun hafi leitt þjóðina til góðs eða ills.  Flestir eru sammála um að hafi verið 
sumpart til góðs, hyggur höfundur.  Breytingin kom og rak fólk inni í eigin herbergi þar sem 
það hefst við í og samgangur allur riðlaður þar sem fólkið býr.  Þetta var gjaldið sem við 
greiddum.  Sumt samt skánaði, eins og vinnuálagið á fólki.  Landlæga gestrisnina beið hnekki 
af hugarfarsbreytingunum og kallaði fram alla þessa einstaklingshyggju nútímans.  Þrætir 
einhver fyrir þetta?  Varla. 

Já, menn gengu mest á sínum tveim fótum hvert sem fara þurfti.  Ætli gangurinn á milli 
Keflavíkur og höfuðborgarinnar hafi ekki verið góð dagleið sem engin velti neitt fyrir sér og 
fór, þyrfti fólkið þess nauðsýnlega með, hafandi með sér nesti og í spánýjum skóm eða ferðin 
væri farin nestislaus og einstaklingurinn enn í sínum gömlu skóm sem brostu orðið fremst.  



Margt skírist velti maður málum betur fyrir sér.  Eitt er málshátturinn: „Nesti og nýir skór“- 
sem nýtt ljós kemur á og er áreiðanlega frá þeim tíma er menn gengu allt sem þeir þurftu og 
oft landshorna á milli og nýir skór æskilegir ferðafélagar og mesta þarfaþing fótum manna og 
kvenna.  Og auðvitað nestið, sem allir sjá þörf fyrir.   

Póstferðir. 

Myndin til hægri er af póstferð á tímum 
hestanna.  Svona ferðir yfir dimmustu mánuði 
ársins voru ekki heiglum hent að fara í heldur 
þeim mönnum einum sem tilbúnir voru í 
verkið og höfðu líkamlega burði til og kunnu 
að takast við óblíðar kringumstæður harðrar 
náttúru og lært inn á veður og vinda sem og 
að rata um landið og komast leiðar sinnar og 
skiluðu af sér póstinum sem þeim var treyst 
fyrir.   

Myndin til hægri sýnir okkur allmarga 
kofforthesta, eins og þeir voru kallaðir, krafsa 
sig gegnum mikinn snjóskafl með töskurnar á 
bakinu fullum af pósti, ástarbréfum, rukkunarbréfum, hótunarbréfum og lögtaksbréfum saman við skárra bréfsefni og 
hreinum ferðasögum vina í útlöndum og allskonar öðrum bréfum sem fólk hér og hvar þurfti að fá afhent, hvort sem það 
sjálft beið eftir þeim eða ekki.  Myndin er tekin í janúar 1944 og póstbifreið kominn til skjalanna en hitt ekki enn aflagt. 

Veður hefur alltaf sett strik í allt hjá okkur hér á Íslandi þó það auðvitað hafi minni áhrif núna 
með alla helstu vegi landsins upphækkaða og ár brúaðar sem gerir umferðina öruggari.  Samt 
er svo sem kvartað.  En hvenær hættir kvartið? 

Allskonar þróun hefur verið á öllum tímum sögunnar.  Vörðurnar eru eitt af þessu.  Þær settu 
sinn svip á samgöngurnar í landinu og gerðu hinar ýmsu leiðir fjarri mannabyggð öruggari 
vegfarendum á hinum ýmsu leiðum og voru sín bylting og snjöll uppfinning og örugglega 
komin frá útlandinu góða en ekki íslendingum sjálfum sem aldrei hefðu fattað þetta sjálfir.  
Enda vanastir því að böðlast áfram sama hvernig færið væri:  „Ekkert kerlingavæl hér“- gætu 
þeir hafa sagt ef einhver bryddaði upp á því hvort ekki gæti verið sniðugt að merkja leiðirnar 
sem farnar væru milli byggðarlaga um heiðarnar með einhverjum hætti.  „Höfum alltaf gert 
þetta svona“- gætu menn bætt við og reigt sig alla og teygt og stungið á eftir höndunum í 
vasann og sett líf í buxur á vissum stað.  Á þessum tíma voru karlmannabuxur víðar milli 
skálma og bauð ýmsan fyrirgang þar.   

Varðan er hentugur vegvísir og byggður úr efni því sem hver staðar hefur.  Er enda á mörgum 
stöðum til nægt grjót og nóg til að hlaða úr vörðu þó mögulegt sé að einhverjar af þeim hafi 
verið gerðar úr torfi.  Höfundur reyndar hefur ekki heyrt um neitt slíkt en getur sér svona til 
með það til hliðsjónar að erfiðara er um grjót á einum stað en öðrum og grasið kannski undir 
fótum.  Líklegt er þó að torfvarða hafi ekki verið með í þessu ferli þar sem hún með tímanum 
þekkst grasi allan hringinn og gæti blekkt menn og þeir talið hól í landslaginu en ekki vörðu.  
Samt er mögulegt að þær hafi verið þarna með.  Þekki það bara ekki.  Grjót er alltént 
varanlegt byggingar og ekki svo gott að villast á grjóthleðslu á sinni leið.  Varðan skar sig úr 
af byggingarlaginu hvernig sem á er litið.  Þó er mögulegt að í snjó hafi menn þurft að skoða 
kringumstæður vel og vega og meta áður en fullvissa kæmi um að snjóbingurinn framundan 
væri varða en ekki eitthvað annað.  Grjótvarða þarfnaðist síns viðhalds og stundum kom fyrir 
að úr þeim hryndi af ýmsum ástæðum.  Jörð á Íslandi er ekki alltaf kyrr.  Máski að 
göngumenn sjálfir hafi séð um að gera við þær.  Þekktu manna best gagnsemi af að hafa þær 



þar sem hún var niðurkominn.  Vörðunum var þannig komið fyrir að í næstu vörðu sást frá 
einni.  Sem er sín skipulagða hugsun í málinu.   

Má vera að einhverstaðar á þessum vörðuðu leiðum hafi verið „krossgötur“ og að einn hafi 
haldið segjum í austur en samferðamaðurinn vestur frá tilteknum stað í óbyggðum.  Segjum 
að báðir kæmu að norðan.  Hvar þessar krossgötur voru er ekki gott að segja.  Annað einhver 
veginn gengur samt ekki upp.  Gæti verið fróðlegt að sjá kortlagningu af þessum vörðuleiðum 
hér áður fyrr sem höfundi skilst að sé ekki til heildrænt yfir landið en sérstakar leiðir verið 
merktar inn og þá svæðisbundnar.  Það vantar svo margt inn í söguna sem skemmtilegt væri 
að vera með gott aðgengi að fyrir almenning.  Alltaf að stuðla að því að bæta þekkinguna og 
toga söguna betur fram.  Varðan er merkilegt innlegg inn í sögu samgangna íslendinga.  Á því 
leikur engin vafi.  En það vantar víst peninga í allt svona og alltaf verið að kaupa og selja 
einhverja banka og billa- og trilla bæi. 

„Vikan 27 janúar 1944.  Póstvagnarnir að 
leggja upp frá Reykjavík árið 1906.  Hér eru 
þeir neðst á Hverfisgötunni. (Magnús Ólafsson 
tók myndina)“  

Svona sést ekki lengur í Reykjavík nema þá 
sem sýningaratriði en er ekki hið venjulega og 
tilheyrandi einni atvinnustétt sem samanstóð af 
fjölda póstburðarmanna og svokallaðra 
Landpósta, eins og gilti á þessum tíma þyrfti 
að fara með póst til hinna dreifðu byggða í 
landinu.   

Póstferðir á Íslandi voru oft miklar háskaferðir 
og ekki ólíklegt að einstaka landpóstar hafi 
ekki náð á leiðarenda og orðið úti. 

Hvað um það að þá var varðan hluti samgagna á Íslandi og skiptu verulegu máli fyrir þær allar 
saman.  Við sjáum hvernig þróunin hefur verið og bara til ein skíring á og er hún að lífið hefur 
alltaf verið hreyfing vegna þess að vera líf og lifandi og allt í gangi kringum það.  Líf hefur 
með sér vaxandi þekkingu sem þróast með kynslóðunum sem koma og hún sem fór skildi 
eftir.  Með þeim hætti verða framfarir.  Við að sumu leiti stöndum á öxlum kynslóðarinnar 
sem er við að hverfa og hinna líka sem farnar eru.  Lífið er lifandi og sívirkt afl meðal okkar 
mannanna og hefur alltaf verið.  Og vegna þess að lífið er lifandi gerist hið óhjákvæmilega að 
þróun á sér stað meðal okkar og endalaust af nýju kemur fram og betrumbætir lífið.  Sú er 
alltént hugsunin.  Kemur hamingju einstaklinga lítt við.  Aðrar aðferðir þarf við hana. 

Skoðum smá úrdrátt sem birtist í blaðinu „Réttur“ frá 1 desember 1916:   

„Um mannflutningana er hið sama að segja.  Landferðir gerast nú sjaldgæfar nema innan 
héraða. Eftir því sem verð hesta hækkar, og kaupgjald verkafólks vex, verða landferðir milli 
landsfjórðunga dýrari með ári hverju og varla við hæfi nema efnaðra manna.  Hinsvegar 
fjölgar þeim árlega, sem þurfa að ferðast milli fjarlægra staða í landinu í atvinnuleit eða til 
skólavistar.  Flestallt þetta fólk vill sæta sjóferðum.  En þær eru oftast strjálar og óhentugar í 
meira lagi.  Í vetur sem leið (1915.  Innskot höfundar) liðu svo þrír mánuðir samfeldir, að engin 
skipsferð varð milli Akureyrar og Reykjavíkur, og nú í vor (1916.  Innskot höfundar) bíður fólk 
hundruðum saman í sjóþorpunum víðsvegar um land og kemst ekki á þá staði, þar sem það 
ætlar að vinna sumarlangt, fyrir en eftir mánaðar eða sex vikna töf og óþarfan 
dvalarkostnað“.-  



Myndin til hægri.  „Tíminn 1 desember 
1938.  Árið 1918 var póstferðunum háttað 
þannig, að farnar voru 15 aðalpóstferðir og 
nutu þeir, sem ekki gátu hagnýtt sér 
strandferðirnar, því rúmlega einnar 
póstferðar í mánuði.  Nú eru póstferðir 
daglegar í nágrenni Reykjavíkur, vikulegar 
annarstaðar á stórum svæðum, og 
hálfsmánaðarlegar þar sem þœr eru 
strjálastar.  Auk þessa eru svo miklu örari 
skipaferðir en áður og yfir sumartímann 
eru póstferðir miklu fleiri í þeim 
byggðarlögum, sem njóta 
bifreiðasamgangna.  Árið 1918 var fjöldi 
póstmanna 564, en er nú 820. (Ath: 1938 – 
Innskot höfundar)  Þá voru póststöðvar 
407, en eru nú um 550. — Myndin er af 
póstflutningabíl.“ 

Eftir aldamótin 1900 og árin þar á eftir lauk að mestu ferðum landpóstanna af þá bættum 
samgöngum og aukinni bifreiðaeign í til að mynda póstþjónustunni.  Samkvæmt skipun á 
átjándu öld skyldu landpóstar fara í þrjár ferðir á ári til Suðvesturlands.  Nokkrar sýslur voru 
tilgreindar í tilskipuninni sem þetta gilt um og eru þær Suður- Múlasýsla, Þingeyjasýsla og 
Ísafjarðarsýsla.  Frá árinu 1782 voru landpóstarnir á ferðinni og fyrsta svona póstferð farin 
sama ár.  1786 voru fjórir aðalpóstar og tveir aukapóstar skipaðir.  Höfundur reyndar fattar 
ekki alveg hvort átt sé við heildina eða í hverri sýslu fyrir sig.  Allir þessir póstar urðu sem 
vonlegt er þekktir menn í sýslunni og máski líka á landsvísu á tímum tregra samgangna og 
vegna fjarlægðar hvorir frá öðrum og máski eina nýja andlitið í langan tíma andlit ágæts 
landspóstsins sem kom með bréf og sagði fólki fréttir.  Samt er líklegt að menn sem höfðu 
fyrir því að koma póstinum yfir fjöll og firnindi hafi ekki líka staðið í að dreifa bréfunum til 
fólksins heldur skilað því af sér á einhverjum einum stað og aðrir séð um dreifinguna.  Hér 
hugsar höfundur bara upphátt.  Ekki er með öllu útilokað að heimsætan hafi roðnað smá í 
vöngum er bréfberinn afhenti henni bréf frá máski kærasta langt í burtu og hún fært sig á 
afvikin stað og lesið bréfkornið og komið til baka með tárvot augu og hamingjuna alla sín 
megin.  Ekki er heldur með öllu útilokað að hvert ástarbréf hafi endað með eldheitri kveðju til 
unnustu eða unnusta um alla elsku viðkomandi yfir til hans og hennar.  Allt svona vættir nú 
hvarm.  Ekki satt? 

Í frétt sem sjá má frá því í janúar 1902 segir að landpóstarnir séu nýlega komnir í bæinn, 
Akureyri líklega, er ekki Holtavörðuheiðin þar í grennd?- og að þeir hafi hreppt versta veður 
og verið 24 tíma yfir Holtavörðuheiði.  Fréttin er ekki fyrirferðarmikill og né lætur mikið yfir 
sér.  Var enda á allra vitorði hvað gat mætt þessum mönnum sem í stóðu og því ekki verið 
neitt sérstakt undrunarefni þó tímann sinn hafi tekið að brjótast yfir heiðina né að fyrir þeim 
hafið verið borin nokkur virðing, eins og sögur herma að hafi verið.  Og svo sem skiljanlegt.  
Allir vissu að verk landpóstanna yrði mikið erfiðs verk á snjóþungum vetrum og ekki allra að 
sinna starfinu.   

Skipaferðirnar. 

Skipferðir til og frá landinu, sem og strandferðirnar, voru lengi vel strjálar og lítt á þeim að 
byggja og í ofanálag líka, og líklega, illa skiplagðar og menn betur farnir að átta sig á 
mikilvægi góðra samgangna, eins og kemur fram annarstaðar í grein þeirri sem úrdrátturinn 
var birtur úr hér ofar og þar sagt að séu mikilvægar þjóðinni:  „eins og æðakerfi líkamans“, 
sagði þar ásamt mörgu öðru áhugaverðu og er góð samlíking og rétt.   



1916 eru uppi greinargóðar pælingar um hvernig nota megi tvö póstskip sem færu hringinn og 
gengju hvort á móti öðru og að hver ferð tæki um tíu daga til og frá Reykjavík.  Meðfram því 
að flytja póst út á landsbyggðina flyttu þessi skip einnig farþega, og voru tölurnar 20 manns 
og 100 manns nefndar.  Hvort af þessu varð þekkir höfundur ekki en ljóst að menn eru á 
þessum tíma farnir að brydda upp á öðru í umræðunni og nýjum aðferðum um þessar 
samgöngur en verið hafði og farnir meira að huga að öryggi fólks með það til hliðsjónar að 
ferðir þess voru orðnar algengari en áður tíðkuðust og menn farnir að sækja vinnu um langan 
veg.  Þetta er ekki með öllu óskiljanleg pæling því um þetta leiti er gamli Gullfoss kominn til 
landsins og byrjaður að sigla til útlanda með farþega og varning til og frá landinu og menn 
búnir að sjá mikilvægið í skipinu og koma auga styrk af rekstri þess.  Fyrir utan svo það að 
vera alfarið í eigu íslendinga sjálfra.  Stofnun Eimskipafélags Íslands var af stórhug gert. 

Myndin til hægri er af landpóstinum Stefáni Þorvaldssyni sem var 
landpóstur frá árinu 1896 til ársins 1917 og telst vera um tuttugu ára 
ferill í þessu erfiða starfi.  Líklegt er að Stefán sé með þeim síðustu á 
Íslandi til að gegna embætti landspósts og orðið stutt í að vélknúin 
farartæki yfirtaka verki landpóstanna.  Nafngiftin „Landpóstur“ er 
samt enn til og gildir um fólk sem sér um póstdreifingu í dreifðari 
byggðum.  Engu er þar samt saman að jafna annað en nafnið. 

Hvort margir landpóstar væru á ferðinni með Stefáni þessum er ekki 
gott að segja en ljóst að stéttin er enn með í atvinnuflórunni á Íslandi 
1917.   

Myndin er úr Morgunblaðinu 7 desember 1957 og tekin á 90 ára 
afmæli Stefáns.  Sjálfur sagðist hann aldrei hafa nennt að ríða lötum 
hestum á þessum póstferðum sínum og hlær að virðingunni sem starf 
hans ku hafa á sér meðal landsmanna.  Sjálfsagt hefur hann leyft 
vörðuhleðslunum að vísa sér réttan veg á leið sinni þó höfundur þekki 
ekki hvenær menn hófu að varða leiðirnar um landið með þessum 
einfalda en mikilvæga og gagnlega hætti vörðunni.   

Varðan aftur. 

„Vörðurnar merkja leiðina“- gæti myndin til vinstri vel 
heitið.  Hún er úr þjóðviljanum frá 19 ágúst 1984. 

Að átta sig á að hægt væri að varða leiðina 
fyrir gangandi fólk og auðvelda því að rata 
til allra átta og hafa fjarlægðina á milli 
þeirra aldrei meiri en svo að til næstu sæist 
er í sjálfu sér merkileg uppgötvun og ekki 
sjálfgefið að væri með, til að alltént byrja 
með, þó höfundur trúi að þetta hafi menn 
séð fljótt og unnið eftir þeim leikreglum 
eftirleiðis.  Varðan er í dag barn síns tíma 
og er í besta falli á safni með samt 
gríðarlega merkilega sögu á bak við sig 
sem full ástæða er til að halda á lofti og 
fræða fólk um.  Og hvað var varðan á 
sínum tíma annað en viss veglagning sem 
auðveldaði fólki veginn og um leið lífið?   



 

Myndin hér að ofan er tekin í heimsókn Dönsku konungshjónanna til Reykjavíkur sunnudaginn 24 júlí 1938.  Skipið sem 
flutti þessa tignu gesti yfir hafið til Íslands er „Dronning Alexandrine“ sem hingað sigldi árum saman og var um tíma einnig í 
strandflutningum og flutti farþega yfir hafið og til landa þeirra sem skipið fór til.   

Af myndinni að ráða má sjá að heimsókn Danska fyrirfólksins vekur athygli borgarbúa sem spariklæddir flykkjast niður á 
bryggju eins og títt var um svona heimsóknir á þessum árum og minna mál að fá fólkið til að vera þátttakendur í allskonar 
uppákomum af þeirri ástæðu helstri að afþreying hverskonar draup ekki af hverju strái eins og núna og allt felst orðið í að 
skemmta fólki. 

 

Myndin til hægri er af 
póstflutningaskipinu „Dronning 
Alexandrine“- sem lengi var hér og eitt 
skipanna sem íslendingar sáu og sumir 
náðu að ferðast með hvort sem var um 
landið eða til útlanda.  Skipið fór 504 
ferðir milli Danmerkur og Íslands á 
meðan það enn þjónustaði landann, eða 
fleiri ferðir en nokkurt annað skip hafði 
gert til þess tíma. 

Líklegt er að enn séu uppi íslendingar 
sem muni eftir skipinu, þó höfundur sé 
ekki einn þeirra, og eigi góðar 
minningar um ferðir með skipinu sem 
fyrir seinni heimstyrjöldina sinnti einnig 
innanlandsferðum og kom við á 
nokkrum helstu höfnum landsins.  Af 
ferðum skipsins varð veruleg 
samgöngubót.  Saga Danskra flutningaskipa við landið rekur sig nokkuð aftur í tímann en er löngu aflögð þjónusta. 



Dönsku og póst- og farþegaskipin.  

Það var um miðja nítjándu öld sem Dönsku skipafyrirtækinu Fried E. Petersen er gert að sjá 
um áætlanasiglingar til Íslands, sem til að byrja með fóru fram með seglskipum.  En ekki varð 
þetta gert án nokkurs skaða því í nóvember 1857 sigldi „Sæljónið“ eitt Dönsku póstskipanna, 
út í suðvestan kuli, sem brátt breyttist í ofsaveður og fórst skipið ásamt allri áhöfn undir 
Snæfellsjökli.   

(Í febrúar 1878 voru liðin eitt hundrað ár frá því að Danir fóru fyrst að huga að póstferðum 
milli Danmerkur og Íslands og hófst þetta með einni ferð á ári.  Hve lengi það skipulag stóð er 
ekki gott að segja en þær eru hundrað árum síðar komnar upp í heilar sjö ferðir á ári og menn 
farnir að tala um að eftir önnur hundrað á verðu þær mögulega orðnar tólf.  Hér er auðvitað 
talað í háðslegum tón).   

1858, ári eftir hörmulegt slys Sæljónsins og mannskaða, stakk skipamiðlarinn C.P.A. Coch s 
upp á því að Danir létu smíða fyrir sig gufuskip til að sjá um þessa póstflutninga milli 
landanna. 

Gufuskipið „Actarus“, sem smíðað var í Bretlandi kom þá til Íslands og sigldi milli landanna 
þar til í lok sjöunda áratugar nítjándu aldar.  Fór skipið sjö ferðir á ári fyrir Dönsku stjórnina.  

1866 gengu skip Coch s inn í nýstofnað félag „Sameinaða gufuskipafélagið“ (DFDS) og hélt 
„Acturus“ áfram ferðum til landsins á vegum þess ásamt skipunum „Anglo Dane“ og 
„Phönix“.  Í janúar 1877 fórst „Phönix“ í stormi, stórhríð og 22 stiga frosti.  Skipið festist í ís, 
og endaði með að steyta á blindskeri.  Skipbrotsmenn náðu landi í opnum bátum, allir með 
Kolbrand á höndum og fótum, en allir héldu samt lífi, nema matsveininn.  (Kolbrandur er 
einhverskonar drep sem getur myndast í útlimum fólks af ýmsum ástæðum og er kuldi eitt af 
þessu og líklega ástæðan fyrir að sumir skipverjar Acturus fengu Kolbrand). 

Laura“ „Ceres“ og „Vesta“ voru næstu 
Íslandsförin en tvö af þeim „Ceres“, og 
„Vesta“ urðu fórnarlömb 
kafbátahernaðarins 1917.  Nokkru áður 
hafði Eimskipafélagið verið stofnað og 
hélt uppi siglingum með hinum 
skipunum eftir það. 

„Myndin til vinstri og textinn er af vefnum 
www.pressan.is.  Póstgufuskipin gegndu afar 
mikilvægu hlutverki í samgöngum á Íslandi um danska 
konungsríkið á ofanverðri 19. öld.  Hér er eitt þeirra 
smíðað 1866.  Það var ekki ólíkt Phønix útliti en þó 

minna í sniðum.  Skipið var bæði með seglabúnað og vél.  Þetta skip hét Skandia og var í förum til og frá Borgundarhólmi.“ 

 

 

 

 

 



Myndin til hægrri er af einu skipa 
(DFDS) og heitir Thingvalla.  Og dregur 
skipið nafn sitt af Þingvöllum í tilefni 
1000 ára búsetu íslendinga, og gerir fyrir 
vikið myndbirtinguna skemmtilegri.   

Thingvalla samkvæmt vitund höfundar 
kom ekki til Íslands í reglulegum 
áætlunarferðum. 

Thingvalla var byggt í 
skipasmíðastöðinni Burmeister & Wain, í 
Kaupmannahöfn og hleypt af stokkunum 
í október 1874.  Stærð skipsins var 2, 524 
tonn.  Skipið sigldi frá Danmörku vestur 
um haf til Newcastle og New York í apríl 
1880.  14 ágúst 1888 sigldi Thingvalla á 
annað skip sem „Geiser“ hét og er svo að 
sjá að „Geiser“ hafi sokkið og með því 105 manneskjur og Thingvalla verið stórskemmt eftir, en samt tekist að sigla til 
Hamborgar með 455 manns af hinu skipinu.   

1898 var Thingvalla selt til Noregs þar sem skipt var um nafn á því og hét það eftirleiðis Áslaug.  Í september 1903 strandaði 
skipið í Torgfirði og var þá að koma frá Narvik til West Ham með járn.  Gert var við skipið í Þrándheimi í septembermánuði 
og í nóvember var það selt til Andverpen og síðar til niðurrifs.  Margt bendir til að skipasmíðastöðin Burmaster og Wein í 
Kaupmannahöfn hafi verið atkvæðamikil skipasmíðastöð sem margir hafi fengið til að byggja fyrir sig stálskip. 

Hið raunverulega 
farþegaskip (DFDS) hét 
„Ísland“ þar sem rúm var 
fyrir 172 farþega og er 
skipið sem flutti Kristján 
konung X til Grænlands og 
Íslands 1921.  Skipið 
„Ísland“ fórst við 
Skotlandsstrendur 1937.  
Mannbjörg varð.   

18 júní 1927 bættist svo 
„Dronning Alexsandrina“ 
við skipastól (DFDS) sem 
11 apríl 1965 hætti ferðum 

til Íslands og við tók „Kronprins Olav“  (sjá mynd) sem ekki er ólíklegt að einhverjir í landinu 
muni eftir og jafnvel báðum þessum skipum. 

 

 

 

 

 

 



„Dronning Alexandrine“ -  

kom í seinasta skipti til Reykjavíkur 25 mars 1965.  Útgerðarfélagið danska sem gerði skipið 
út vildi setja annað skip inn í þessa áætlun skipsins Reykjavík, Þórshöfn?, Kaupmannahöfn og 
finna hinu annað verkefni eða selja dallinn.  Skipstjóri í þessari síðustu ferð Drottningarinnar 
til Íslands heitir Joensen og er af Færeysku bergi brotinn og fæddur í Vági í Færeyjum þar 
sem hann ólst upp til 15 ára aldurs.  Er hann var í Reykjavík í mars 1965 hafði sjómennska 
hans staðið í 45 ár. 

Fyrsta sinn sem Joensen skipstjóri fór um borð í skip var það seglskip sem stundaði 
millilandasiglingar og hét „Albert Man“.  Þar um borð, að sögn Joensen, var þá stór og sterkur 
íslendingur sem Magnús Tómasson heitir og tókst með þeim ágætur kunningsskapur.  Síðar 
fór Magnús í land og gerðist starfsmaður Áfengis og Tóbaksverslunar Ríkisins.  

Joensen skipstjóri (sjá mynd 
til hægri) gekk í 
stýrimannaskólann í 
Kaupmannahöfn, 
brautskráðist þaðan eftir tvö 
ár, og hóf strax á eftir að leita 
sér að vinnu.  Verkið gekk 
illa vegna þess að erfitt var 
um alla vinnu á þeim tíma og 
tók hann hverju sem að 
höndum bar, og stóð svo í tvö 
ár.  Þá komst hann að hjá 
Sameinaða gufuskipafélaginu 
sem rak Drottninguna, Prins 
Olav og fleiri skip og byrjaði 
hann á skipi sem sigldi til Suður- Ameríku.  Lengst af var Joensen á skipum sem sigldu niður 
til Miðjarðarhafsins en fór alltaf inn á milli á skip sem sigldu til norðurs með fastar hafnir á 
norðurslóð.   

Joensen stýrði skipi sem Sleipnir hét og var síðasti skipstjóri 
félagsins á þeirri leið.  Sleipnir fór frá Kaupmannahöfn til Færeyja 
og var rúta skipsins tengd þessum tveim höfnum.  Er hún var lögð 
niður var Joensen skipstjóri um borð og með í síðustu ferðinni.  
Höfðu þá Færeyingar sjálfir eignast eigið flutningaskip að nafni 
Tjaldur sem tók yfir flutninga Sleipnis.   

Tvívegis var Joensen skipstjóri í íslandssiglingum um borð í 
Drottningunni.  Fyrst sem stýrimaður og seinna skipstjóri.  Landi 
hans að nafni Djuurhus tók við Drottningunni af honum en hann 
sjálfur hélt niður til Miðjarðarhafsins á öðru skipi og var þar uns 
hann tók við Drottningunni á nýjan leik og með í að taka síðasta 
áfangann í þessum íslandssiglingum og klára málið. 

Er Joensen skipstjóri var spurður að því hvað úr þessum ferðum 
skipsins á norðurslóð væru honum eftirminnilegust var svar 
mannsins á þá leið að líklega væri það er Drottningin kom með 



ísbirnina til Íslands haustið 1951 og flutti fyrir happadrætti S.Í.B.S.  Þeir (S.Í.B.S- menn) voru 
þarna á hafnarbakkanum í Kaupmannahöfn og í standandi vandræðum og höfðu fengið 
leigðan sirkus frá Svíþjóð til að koma til Íslands, farið á skrifstofu Sameinaða 
gufuskipafélagsins í Kaupmannahöfn en fengið hjá þeim þverneitun:  „Til hafði staðið að 
senda Drottninguna með kartöflur til Færeyja og ekki kæmi til mála að bæta við heilum 
lifandi fíl, sex ísbjörnum, fyrir utan apakettina og dverg að auki“,- sagði Joensen aðspurður. 

Öllu var bjargað fyrir horn er Joensen, sem þá var stýrimaður á Drottningunni, kom að máli 
við skipstjórann og sagðist ágætis veiðimaður og kunna með byssur að fara og gerðist 
skepnurnar of nærgöngular við mannskapinu skildi hann skjóta þær, í versta falli.  Lendingin 
var að sirkusdýrin voru öll flutt um borð og flutt yfir til Íslands.  Og allt gekk þetta slysalaust 
fyrir sig. 

Er skipið kom til Þórshafnar var þar nokkur viðbúnaður.  Frést hafði að í lestum skipsins væri 
meira en bara kartöflur.  Aldrei áður höfðu ísbirnir komið til Færeyja, og í tilefni þess gefið frí 
í barnaskólum, og börnunum gefið færi á að skoða alla þessa framandi gesti þarna í lest 
Drottningarinnar. 

Dronning Alexendrine sigldi áætlunarsiglingar til Íslands í 38 ár og voru skipstjórar nokkrir á 
þessu árabili og heita þeir Fandsen, Emdal, Barris, Jörgensen, Djuurhus og Joensen, sem var 
tvisvar með skipið. 

Dronning Alexendrine var afskaplega gott sjóskip og með því betra sem Joensen var á alla 
sína sjómennsku.  Er skipið hætti áætlunarferðum sínum til Íslands og hinna hafnanna stóð til 
að selja skipið og var reiknað með að Grikkir eignuðust það og gerðu út lengi og vel og að 
hún færi í margar ferðir um sjóinn og skilaði sínu farsællega eins og hingað til, var alltént það 
sem Joensen skipstjóri lét hafa eftir sér um það sérstaka mál að ljóst er að nokkrar tilfinningar 
væru tengdar skipinu, eins og stundum vill verða í tilviki sjómannsins. 

Joensen skipstjóri sagðist sigla aftur um Miðjarðarhafið á öðru skipi Sameinaða 
gufuskipafélagsins.  Einnig bjóst hann að verða oft hugsað til Íslands á komandi tímum og 
vonaðist til að leggja skipi sem hann stýrði aftur upp að bryggju á Íslandi, en þá öðru skipi en 
Dronning Alexandrine.   

(Samtalið við Joensen er unnið upp úr samantekt 
blaðamanns Tímans við skipstjórann í síðustu ferð 
Drottningarinnar í mars 1965 frá Reykjavík.  Er skipið 
svo kom til Kaupmannahöfn úr sinni síðustu ferð til 
Íslands var nokkuð um dýrðir Dana- megin og ræður 
fluttar og blóm gefinn að sjá má að Dönum er umhugað 
um að eiga góð samskipti áfram við íslendinga.  
Skemmtilegt). 

Sameinaða gufuskipafélagið sem gerði út póstflutningaskipin hefur rekið 
mikla skipaútgerð og haft talsverð umsvif víða um heim.  Kortið er frá 1959 
og sýnir leiðirnar sem skipafélagið sigldi í þá daga og teygir ein línan sig til 
Færeyja, Íslands og áfram til Grænlands.  En öll þessi lönd lutu um tíma 
Dönum og Grænland og Færeyjar þar enn.  Íslendingar losnuðu 17 júní 1944 
og urðu sjálfstæðir.  Af þessu sést að skip á vegum skipafélagsins hafa verið 
fjölmörg og félagið öflugt og það haft í vinnu hjá sér stóran hóp sjómanna. 



Hvort skipafélagið starfi enn er höfundur ekki viss um.  Sér þó ekki annað en að 2011 sé það enn við lýði, hvað sem eigi við í 
mars 2017.  Alltént má reikna með að það sé enn starfandi en samt sagt óábyrgt.  Upplýsingar á upplýsingaöld eru stundum 
óskírar. 

 
Ekki er ósennilegt en að hér sé auglýstur sirkus sá sem Dronning Alexandrine flutti til landsins fyrir S.Í.B.S. 1951.  Þó erfitt 

sé leikmanni að tengja happadrætti saman við innflutning sirkus virðis svo þó hafa verið. 
 
 
 

 
 
 

Gert til gamans og vonandi líka svolítils fróðleiks. 
Kveðja:  KRF. 


