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Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

Myndir aðrar en af höfundi er ekki hans eign. 

Texti:  KRF.  Nema þar sem annað er tilgreint. 

Pæling. 

Sum um togaralíf. 

 

Myndin til hægri er úr Fálkanum 1 mars 1960.  Þessir bátar voru smíðaðir 

innanlands 1938.  Hvaða bátar þetta eru kemur ekki fram.  Myndirnar sýna 

venjulega fiskibáta sem talsvert var til af í landinu á þessu tímabili.  Þó ekki sé 

það líklegt má samt vel vera að enn sé eitthvað til með smíðaárið 1938 og 

smíðað í innlendri skipasmíðastöð.  Höfundur mann samt ekki eftir neinum.  

Enda takmörkum sett hve bátar endast.  Allt viðhald spilar þar stórt hlutverk.  

Jafnvel það gerir ekkert eilíft. 

Skip hér í eina tíð höfðu meira tilfinningagildi fyrir þá sem 

störfuðu á þeim en síðar varð er annarskonar hugsun tók 

yfir í stétt sjómanna og svona meira farið að leggja upp úr 

tekjum, fríum, réttindum og allskonar slíkum þáttum en 

áður var gert.  Oft var ekki mikið verið að ræða um kaup 

og kjör til sjós, þó auðvitað bærist slíkt tal á góma.  Máski 

mynduðust betri tengsl milli manna með vinskap og 

samverum í landi og kom til af því að menn dvöldu oft 

langan tíma fjarri heimahögum og um borð í skipunum á 

vetrarvertíðum þó oft væri máski skroppið heim eftir 

löndun væri ekki því lengra fyrir menn að fara.  Fyrir kom 

að áhafnir báta af stór Reykjavíkursvæðinu sem lönduðu í 

Keflavík, Grindavík, Sandgerði og Þorlákshöfn brygðu sér 

frá báti og skryppu heim.  Hið venjulega var að aftur var 

haldið til skips seinna um kvöldið.  Flestum þótti betra að 

sofa um borð en að rífa sig á fætur eldsnemma morguns heima.  Sumir létu sig þó hafa þetta 

og komu í morgunsárið og rétt áður en sleppt var og lögðu sig á stíminu, sem yfirleitt var 

frekar stutt frá þessum stöðum sem hér voru nefndir og kosturinn við að vera þar.   

Síldveiðarnar einu sönnu stóðu nokkra mánuði í senn.  Þær fóru einkum fram fyrir norðan- og 

austan land og tók siglingin frá Reykjavík á annan sólahring.  Flugið var auðvitað til staðar en 

menn ekki svo mjög að horfa til þess og einhvernvegin bara létu sig hafa það að klára sitt 

úthald í einni strit lotu og koma svo með skipinu í vertíðarlok og voru með í að kippa nótinni í 

land og þrífa skipið hátt og lágt og fara svo í sína pásu og vera í henni uns aftur var hringt út 

og ný törn framundan.  Svona var hringrásin endalausa hjá stétt sjómanna og því rétt sem sagt 

er að menn væru meira um borð en nokkurn tímann heima hjá sér þegar enn var fiskað árið 

um kring og gert án beinna afskipta stjórnunnar í landi.  Sannleikurinn er að óalgegnt var að 

ógiftir menn, oft miðað við þá, færu í frí á miðri síldarvertíð.  Giftir menn og fjölskyldumenn 

reyndu að komast heim, væri möguleiki á.  Sjálfur átti höfundur föður á síldveiðunum á sjötta 

áratug seinustu aldar sem, muni hann rétt, kom í frí í aðeins eitt skipti þrátt fyrir að vera á 

nokkrum síldarvertíðum á þessum tíma fyrir norðan- og austan land.  Samt var þetta ekkert 

örðuvísi hjá honum en obba annarra síldarsjómanna.  Aðrir úr fjölskyldunni sem einnig voru 

þarna fyrir norðan land og austan minnist ég ekki að hafi komið heim í sérstakt frí og sá 



maður þetta fólk ekki fyrir en úthaldinu lauk og er skipið kom til hafnar að vertíð lokinni.  Ein 

og tvær hringingar heim á úthaldinu voru látnar duga.  Tel að hugsunin um frí í svona 

almennum skilningi hafi hreinlega skort inn í umræðuna.  Allt myndaði þetta meiri og 

persónulegri tengsl um borð sem oft á tíðum vörðu áratugum saman.  Á þessu fyrirkomulagi 

má eflaust hafa margar skoðanir og stingur það verulega í stúf við tíðaranda dagsins sem 

endalaust horfir til afþreyingarinnar og vill fá sinn eigin tíma til að sinna því öllu saman og er 

í sjálfu sér ekkert rangt við.  Sumt mátti líka alveg breytast.  Og tók breytingum.  Er enda líf 

manna meira en eitthvað eitt heldur margt sem þeim langar til að vera þátttakendur í. 

Myndin til vinstri og textinn, innan 

gæsalappanna hér neðar, er úr Sjómannablaðinu 

Víkingi frá 1 febrúar 1961 og sýnir stærðar 

fiskibát sem örugglega hefur vakið nokkra 

eftirtekt á þessum tíma því almennt voru skip 

minni og nokkur ár í að íslendingar eignist 

viðlíka skip.   

Síldarbátar, 1961, eru flestir innan við 200 tonn 

og breytist ekki að ráði fyrr en með komu líklega  

Héðins ÞH 1966, og svo Eldborgar 1967, sem 

var 550 tonna síldarbátur smíðaður á Akureyri.  

Eftir þann tíma má telja að stór skip í þessum 

flokki hætti að vekja viðlíka athygli og gerðist 

með þessa tvo frumkvöðla stórra síldarskipa á 

Íslandi.  Skoðum umfjöllun Víkings: 

„Hatlö Verksted A/S í Ulsteinvik hefur nýlega lokið smíði þessa skips fyrir Th. J. Vilhelm í Vaag í Færeyjum.  Lengd þess er 

33,7 m, breidd 6,9 m.  Það, sem er sér stœtt fyrir þetta skip er, að það er útbúið með tækjum til að framleiða hreint vatn, 

rúmlega 1 tonn á sólarhring. „Óli Horn" er sjöunda skipið, sem þetta byggingarverkstæði hefur smíðað fyrir Færeyinga.  Því 

er í fyrstu ætlað að stunda veiðar við Færeyjar, en síðan við Grænland og Nýfundnaland“.- Færeyingar voru fljótari 

íslendingum til að láta byggja fyrir sig stór fiskiskip. 

Áfram með hina pælinguna. 

Ekkert er sem sagt neitt rangt við að hugleiða frí og ætlast til þess sem part af lífi sínu og 

tilveru.  Frístund er hluti af öllu lífi manna, þó ekki geti maður mælt með fríinu sem ein 

handfæraveiðimaðurinn þráði orðið svo mjög að komast í og gaf í skin með orðunum:  „Þetta 

er nú meiri blíðan svona dag eftir dag“.- standandi út við lunningu með handfærið í sjó að 

keipa og undirstrikaði setninguna með langri röð blótsyrða.  Daglegur róður í langan tíma hjá 

manni í of nánum kunningsskap við Bakkus segir til sín með allskonar hætti.  Við sjáum að 

misjafnt sjá menn útúr þessu orði „Frí“ sem fyrir kom að brælur væru kallaðar, en voru 

auðvitað ekki því að búast mátti við hringingu skipstjóra hvenær sem var og menn drifnir um 

borð og urðu að halda sig í námunda við símtækið.  Skeði ekki oft í tilviki höfundar en hann 

mann samt eftir á Vetrarvertíð á meðan hún var enn skrifuð með stórum staf og partur af 

tilveru ekki bara sjómanna heldur allra hinna líka sem hugsuðu sér gott til glóðarinnar.  

Sérstök vertíðarmenning var til og gildi vítt og breytt um landið.  Ætli Vestmannaeyjar hafi 

ekki verið með þeim stærri í landinu.  Þeir alltént lögðu nokkuð upp úr aðkomufólki hjá sér á 

Vertíðum og voru með sértakt húnsæði ætlað þessu fólki.   

Með tímanum að þá breyttist þetta og máski vegna umræðunnar um allt sem menn væru að 

missa af og að gerast í landi.  Sem er alveg rétt.  Allar þessar stóru hátíðir, jól, áramót, 17 júní, 

Verslunarmannahelgin og aðrir álíka mannfagnaðir fóru fyrir ofangarð og neðan hjá obba 

sjómanna.  Og einnig bara venjulegar helgar.  Til að byrja með og nokkuð lengi var skipum 

engin skilda sett að vera bundin við bryggju og ekki einu  sinni á sjálfan Sjómannadaginn þó 

sá háttur sé viðhafður í dag með sumar þessara hátíða.  En allt þetta tók smá saman að breytast 



og er svo í dag að menn fara reglulega í frí og ráð fyrir þeim gert í ráðningasamningum 

sjómanna við útgerðirnar.  Og gott ef ekki landslög líka styðja.   

Myndin til hægri er úr Sjómannablaðinu Víkingi og 

er frá Vestmannaeyjum og sýnir vertíðarbáta stíma 

úr höfn og til veiðisvæða sinna.  Bátarnir eru af 

venjulegri stærð vertíðarbáta frá þessum tíma.  En 

þeir samanstóðu mikið af þessari stærð.  Kannski þó 

eilítið stærri bátum en hér sjást.  Myndina tók 

Sigurgeir Jónasson, starfsmaður hjá Flugfélagi 

Íslands í Vestmannaeyjum á þessum tíma.  

Siglingar togara. 

Þó sjómennska þá og nú sé að mörgu 

leit eins, átt við suma vinnu um borð, 

gildir það ekki að öllu leiti og hefur sumt tekið stakkaskiptum.  Væri um togara að ræða var 

venjan að haustin væru notuð undir siglingar og yfirleitt auðvelt að fá siglingarfrí.  Nú eða 

sigla, sem var rólegur tími með stímvöktum og dagvöktum og miðað við að menn skiluðu af 

sér átta klukkustunda vinnu á dag á hvorum staðnum sem þeir lentu á.  Stímvaktin stóð upp í 

brú og handstýrði, á meðan það en var við lýði, en dagvakt starfaði frá því klukkan átta að 

morgni til fimm síðdegis með klukkutíma hádegi og kaffitímum.  Mest lá vinna 

dagvaktarinnar í að útbúa lager skipsins, fixa trollstykki, splæsa leggi, fótreipi og línur þær 

sem í troll eru nýttar og vera með kláran allan vír tóg og allt tilbúið kæmi upp rifið og skipta 

þurfti um stykki í trollinu.  Allt miðaðist við hraða og hann nokkurn.  Allmikinn reyndar.  

Línur sem þurfti að merkja voru merktar merkjum með jöfnu millibili fyrir benslin svo þau 

héldust kyrr.  Rynnu benslin til breytti það hlutföllum trollsins.  Fiskitroll eru mæld og 

mikilvægt að hlutföll öll væru rétt til að skila sínum árangri ofan í sjónum.  Verk 

dagvaktarinnar í siglingunni skilaði sér í næsta túr sem viss hægindi.  Á þessum tíma sáu 

sjómennirnir sjálfir um að halda lagernum við og eiga öll varastykki til í trollin.  Margir af 

þessum mönnum voru afbragðs netamenn og flottir verkmenn.  Allt af þjálfuninni um borð í 

þessum skipum.  Var ein staðan um borð „Netamaður“ sem menn unnu sig upp í.  

Netamannskaupið var örlítið hærra launum háseta. 

Í eina tíð gekk þetta svo langt að um borð kom einvörðungu netaefni í stórum búntum sem 

varð að skera til og sníða í réttar stærðir passlegar í trollið.  Siglingin fór mikið í þetta til að 

svona létta undir á meðan sjálfar veiðarnar stóðu.  Þótt mikið væri gert á dagvöktunum var 

það samt svo að menn voru kallaðir út þegar rólegt var yfir veiðunum og látnir bæta á 

lagerinn.  Fór reyndar eftir því hve skipið reif mikið í túrunum sem var misjafnt og sumir túrar 

undirlagðir netaviðgerðum á meðan aðrir voru því marki brenndir að vart væri tekin fram 

netanál.   

Smásaman fór þetta að breytast og stykkin að koma um borð tilskorin og í réttum stærðum 

hvort sem voru vængir eða skver, eða hvað þetta allt heitir, en vængir þó „óbolsaðir“ og þurfti 

að gera um borð.  Eldri sjómenn vita hvað við sé átt.  Að „bolsa“ merkir að tóg var fest við 

netið til að hægt væri að bennsla það við vír.  Troll samanstendur af neti, tógi og vírum og 

allskonar öðru dóti og allt með sín sérstöku nöfn sem lærast. 

Dekkmann sáu einnig um að fixa trollpoka og belg sem talsverð vinna lá í en reynt ef 

mögulegt var að nota siglinguna til verksins.  Einnig þetta færðist í land.   



1970 þurfti enn að „bolsa“ vængi þó grandarar kæmu tilbúnir og trollpokinn líka og allt lægi í 

haugnum sem mætti mönnum á dekkinu er lagt var úr höfn.  Þrátt fyrir þetta var höfundur í 

nokkur skipti með í að fixa trollpoka út á sjó og líka með í að útbúa nýjan í einni siglingunni 

til Þýskalands þó yfirleitt kæmu þeir tilbúnir úr landi.  Að splæsa grandara og togvíra er 

nokkuð sem engin fæst lengur við til sjós og áhöld um að melspíran sé lengur notuð og allur 

vír líklega þrykktur í vél og skip máski með útbúnað til slíks.   

Margt í dag hefur breyst og neta og vírahagurinn horfin af dekkinu.  Sumt breytist samt ekki 

og enn rifnar botntrollið og enn veitt á kargabotni og enn festur á veiðisvæðum íslenskra 

botnvörpunga sem allt getur skeð í.   

Þjóðviljinn 23 október 1959.  Hver þessi Þórður sjóari sé er ekki 

gott að segja en þeir á Þjóðviljanum töldu hann samt eiga erindi 

í blað sitt og gera því gott og er ekkert annað en merki um 

tíðaranda sem þá var og sjómaður með aðra stöðu hjá fólki en 

síðar varð.  „Svaðblautur og harðduglegur“- var oft umsögnin og 

önnur álíka þvæla.  Þetta aftur á móti hefur breyst.   

Í dag eru einvörðungu sagðar fréttir af hve mikið sjórinn færi 

þjóðarbúinu í formi tekna og er í lagi með og heildarmynd 

dregin upp.  Samt er munurinn nokkur og liggur einkum í að 

Þórður blessaður sjóari er týndur og tröllum gefinn og líklega 

ekki boðlegt lestrarefni dagblaða í dag né þau ævintýri sem hann 

rataði í hvort sem sögurnar séu hreinar ýkjusögur eða allar 

merktar tærum sannleika. 

 

 

Meira um siglingarnar. 

Engin spurning er um að siglingarnar léttu undir á meðan menn enn þurftu að gera öll þessi 

verk sjálfir um borð og bera einir ábyrgð á veiðarfæralager skips síns.  Sigling um borð í 

togara sýndi sjómanninum svolítið annað landslag vinnulega séð en gilti á veiðunum.  Þær 

buðu og upp á siglingafrí sem stóð þetta tíu tólf daga.  Yfirleitt var engum vandkvæðum 

bundið að fá siglingarfrí.  Undantekning frá þeirri reglu var væri farið í beit túr og eða beit 

túra.  Beit túr var ef togari veiddi og sigldi með aflann og fór strax aftur á veiðar án viðkomu 

heima.  Venjulega eftir seinni siglinguna var farið í heimahöfn skipsins og mönnum stundum 

boðið upp á siglingafrí fyrir seinni siglingu.  Allur gangur var þó á.   

Í fyrstu var engin regla á þessum beit túrum og kom fyrir að togarar færu þrjá túra í beit áður 

en til heimahafnar kom og gat merkt hátt í þrír mánuði uns mannskapurinn komst til síns 

heima.  Höfundur hefur ekki heyrt um fleiri en þrjá beit túra í röð á þessum tíma þó vel geti 

verið í einhverjum undantekningartilvikum hafi þeir verið fleiri en þrír.  Eftir slíka túra var 

skilda skipanna að stoppa lengur í heimahöfn en gerðist eftir venjulega siglingu.  Að því kom 

að beit túrum væru reistar skorður og útgerðinni gert að tilkynna áhöfninni áður en út í slíkan 

túr væri farið til að menn gætu gert viðeigandi ráðstafanir.  Einnig var það stoppað af að hægt 

væri að fara þrjá beit túra.  Muni höfundur rétt þurfti útgerðin sem á slíkt hugði fyrst að sækja 

um undanþágu til ráðuneytisins.  Við sjáum að mannskapurinn hefur orðið meira vægi er hér 

er komið sögu þó beit túrar væru enn við lýði er höfundur hóf starf á togara árið 1970.  

Áhöfnin fær smá saman aukið vægi í heildar plani rekstur skipanna og er eðlilegt að gerist.  

Hvað er skip án áhafnar?   



Sjómannablaðið Víkingur 1 júlí 1961.  Myndina tók 

Hjörtþór Ágústsson, rafvirkjameistari í maí 1961. 

Myndin til hægri er af seglskipinu Crock Fock sem oft 

hefur komið til landsins á umliðnum árum og er hér við 

Ingólfsgarð í Reykjavík í maí 1961og sýnir skipverja sýna 

klifuræfingu upp í rá og reiða skipsins.  Hvort skipið kom 

til Hafnarfjaraðar í þessari sömu ferð veit höfundur ekki en 

mann eftir því frá svipuðum tíma í Hafnarfriði og var hann 

áhorfandi að er skipið var enn út á ytri höfn að í flautu 

heyrðist um borð og þustu allir sem fara áttu upp í reiðan 

upp hann og kannski fimm mínútum eftir að flautan gall 

var hvert einasta segl skipsins komið niður.  Og sigldi 

skipið þannig til hafnar.  Tilkomumikið. 

Alveg er greinilegt að á þessum tíma var á skipinu áhöfn 

sem kunni að vinna sem einn maður.  Það sem blasti við 

okkur þarna á bryggjunni í Hafnarfirði var auðvitað bara 

sýningaratriði og afskaplega minnisstætt litlum dreng sem 

fylgt hefur honum til dagsins í dag (apríl 2017).  

Er skipið var lagst upp að bryggju var öllum boðið að 

skoða skipið og fór ég um borð ásamt foreldrum mínum og 

skoðaði allt sem skoða mátti og tók í streng sem lafði niður 

úr bjöllu einni sem hékk við stýrið og hreyfði og heyrðist 

klukknahljómur, sem mátti víst ekki því sjómaður um borð 

sló mig létt í öxlina og gerði mér skiljanlegt að svona gerði 

maður ekki.   

2006 í feikna kulda úti kom sama skip til Reykjavíkur og fór maður um borð og tók fullt af vídeómyndum sem finna má á 

You Tube síðu minni.  Fyrir þá sem vilja sjá þær. 

Ljósmyndina til vinstri tók Haukur Tryggvason og birt í 

Sjómannablaðinu Víkingi 1 maí 1961 og er táknræn að því leiti að 

sýna svolítið aðferðina sem notuð var 1961 og í allmörg ár á eftir.   

Við sjáum hóp drengja á gamalkunnum slóðum og iðju en samt 

áhugavert að skoða útbúnaðinn sem þeir notast við sem að líkindum 

þætti ekki merkilegur í dag en var hið algenga þá.  Girni sem búið 

er að vefja upp á spýtukubb eða pappahólk og hnýta öngul í enda 

girnisins og líklega einnig litla steinvölu sem sökku.  

Ekki flókin búnaður en samt veitt á hann og kannski engu minna en 

gerist í dag þó útbúnaðurinn sé snöggtum flottari.   

Það sem veiðir er krókurinn og agnið.  Hvað piltar þessir gerðu við 

afla sinn og hvort reykvíkingar hafi átt sitt Græna Kaupfélag eins og 

hafnfirðingar á þessum árum sem hægt var að kaupa í girni er 

ólíklegt en samt var girni fáanlegt þar. 

 

 

 

 

 



Veiðistjórnun - 

á Íslandi var sett á vegna breyttra aðstæðna í hafinu af fyrst og fremst mannavöldum og er 

áhugavert að skoða og sjá að sé til komin af allt öðru en góðu.  Ágangur manna sem treyst var 

fyrir auðlind þessari gekk svo hrapalega úr skaftinu að grípa varð til í raun örþrifaráða ætti 

sjórinn og miðin áfram að verða sú matarkista sem þessu var ætlað frá fyrstu tíð.  Tæknin og 

gríðarleg þekking mannanna og tækjakostur sem orðið hefur til kringum veiðarnar, samanvið 

þekkingu á stofnunum og hvar í hafinu þeir haldi sig, leiddi að endingu til þessarar stýringar 

sem flestir eru sammála um að þurfi að vera, þó deilt sé um aðferðirnar við hana.  Allar 

ákvarðanir er lúta að veiðunum eru nú teknar í landi og færðar úr höndum skipstjóranna sem 

slepptu endum og héldu til hafs og sóttu mið sem þeir sjálfir ákváðu að leggja línuna eða netin 

eða notast við annarskonar veiðarfæri án þess að spyrja neinn leyfis og veiddu þar eins mikið 

og þeim sjálfum hugnaðist.   

Allt þetta hefur nú breyst með inngripum landmanna sem taka ákvarðanir og var eina færa 

leiðin ætti ekki að hreinsa öll mið upp af fiski eins og í stefndi og við látin horfa upp í hruni 

síldarstofnanna 1968 með öllu sínu braki og brestum og áhöld um hvort bankahrunið 2008 

skáki því.  Jafn alvarlegt og það þó var.  Eftir hrun síldarstofnanna varð öllum ljóst hvað í 

gangi væri og viðurkenndu með tímanum að stafaði af gríðarlegri veiðigetu síldarflotans sem 

var komin í stærðir sem engan óraði fyrir né hugsaði út í en sáu svo að var bara óráð að gera 

veiðarnar eins og þær voru gerðar.  Afkastagetan blasti við hverju sjáandi auga sem og allar 

flottu græjurnar sem notast var við og jókst stórum við komu fiskidælanna sem dældu upp úr 

nótinni gríðarlegu magni fiskjar á skömmum tíma.  Allt sýndi þetta okkur þessa afkastagetu 

og ljóst að stofnunnum í hafinu stæði orðið hætta af.  Og ráðamönnum var stillt upp við vegg 

og knúnir til ákvarðanatöku um breytingar hvað umgengni við miðin áhrærði.  Fram að þeim 

tíma höfðu þeir, og allir aðrir, ekki gleyma því, haft bundið fyrir augun og sáu bara gróða og 

uppganginn af þessum veiðum. 

Síldarstofninn á sjötta áratug seinustu aldar var ógnarstór og milljónatugir lesta.  Höfundi 

segir svo hugur að síldveiðarnar hafi verið það fyrsta af sjávarfangi sem sett var undir beinan 

kvóta og ok hans í jafnvel öllum heiminum og gert að lúta stýringu og skömmtunar úr landi. 

Ljóst er að af er sem áður var á meðan veðrið eitt hamlaði bátum og togurum veiðarnar og 

þeir tímar enn við lýði að allir máttu sækja að vild sinni sem bæði hefur kosti, augljósa 

nokkuð, og aðra hlið einnig sem við í dag vitum af en menn gerðu ekki hér áður fyrr, þó 

eflaust hafi verið til fólk sem benti á og vildi hafa upp varnaðarorð um að ganga hægt um 

þessar gleðinnar dyr.  Það eins og oftast áður talaði fyrir daufum eyrum  sem heldur er ekki 

með öllu óskiljanlegt því umræðan á þessum tíma var almennt sú að sjórinn væri fullur af síld.  

„Svartur sjór af síld“- var líka sagt.  Og hverju eiga menn að trúa ef engar aðvaranir koma frá 

yfirvöldum hafandi innan sinna vébanda hreint ágæta stofnun gagngert með það hlutverk að 

þekkja miðin og nytjastofnanna og gera um ástandið skýrslur sem yfirvöld fengu í hendur en 

aldrei komu nein aðvörunarorð frá að um mögulegt hættusvæði væri orðið að ræða.  Kannski 

var Hafrannsóknarstofnun smá smeyk við að segja allan sannleikan vitandi um hve mikið væri 

lagt upp úr áframhaldandi og óbreyttum síldveiðum horfandi á fjárfestingar margskonar sem 

síldvveiðin að stærstum hluta skildi greiða.  Kannski bara vissi fiskifræðin á þessum tíma ekki 

betur þó vissulega væri þekkingin mest og haldbærust þar.  Síldahrunið var gleggsta merkið til 

okkar um hvað í gangi væri og að við yrðum að gjöra svo vel að skoða það og kanna öll okkar 

mið og gera af fullri einlægni og búa til nýjan grun undir allar okkar veiðar.  Lendingin varð 

kvótakerfi og nokkuð harkaleg.   



Myndin til vinstri er úr Sjómannablaðinu Víkingi 

frá 1 september 1961 og er af netabáti frá 

Vestmannaeyjum að halda til hafs og veiða.  

Mikið berg Heimakletts blasir við til hliðar við 

bátinn og alvanalega sjón allra sem þekkja til og 

stunda sjó frá Vestmanneyjum þó líklega sé 

minna um dagróðra þar nú en var í Eyjum á tíma 

myndarinnar. 

Þessi bátur laut engum kvóta yfirvalda og sótti 

eins og hann frekast gat og kom með allan afla að 

landi sem netin fengu og gerði vertíðina sem þá 

var í gangi á enda um vorið er menn tóku netin 

upp og vissu loks afltöluna upp á fisk.  Og þeir 

tímar voru að afli bátanna barst svo ört að í 

veiðitörnum að engan vegin hafðist undan að 

vinna hann allan og menn sögðu um þegar allt 

var farið að lykta og þeir að hamast við að salta 

og segja.  „Lagsmaður!  Saltið lagar allt.  Þetta er 

fínt ofan í negrann“-  og jusu salti yfir hvert lagið 

eftir öðru og fengu sér ærlega í nefið er stund 

gafst milli stríða með vægan ýldufnykinn í 

nösunum.  Svona ágæta fólk var þetta allstaðar á 

vetrarvertíðum í aflahrotum.  Glórulaust. 

Þrátt fyrir skellin með síldina blessaða tók það landann samt dálítinn tíma að koma fram með 

plan um hvernig veiðum framvegis skildi háttað og sýnir að talsverð vinna hafi verið lögð í 

núverandi kvótakerfi og meiri vinna en menn líklega gera sér grein fyrir.  Reikna má með að 

þeir sem að stóðu hafi viljað gera verkið eins vel úr garði og frekast væri unnt, vitandi sem er 

að um algera byltingu væri að  ræða hvað sóknina í fiskin í þessu landi áhrærði.  Hvað er það 

annað en bylting að standa allt í einu frami fyrir stýringu hafandi aldirnar á undan haft algert 

frjálsræði að öllum miðum sem vitað var um og menn sóttu í hvort sem var á litlum eða 

stórum knörrum hvenær sem var og engin til að leggja hömlur á eina og aðra sjóferð né skipta 

sér af afla þeim sem á land kom?  Og hvaða gögn áttu menn betri til að byggja grunn kvóta á 

en vinnu og niðurstöður ágætrar Hafrannsóknarstofnunar?  Ásamt auðvitað reynslu 

skipstjóranna og sjómannanna sjálfra sem þekktu sína hlið málsins betur öðrum mönnum.  Og 

hvað voru þessar fjórar færslur út á landhelginni á Íslandi annað en til verndar fiskistofnunum 

og komu eftir að mönnum var farið í það minnsta að gruna að stofnarnir þyldu ekki til lengdar 

allan þennan ágang sem orðin var af svo stórum flota öflugra veiðiskipa?   

Meira að segja gekk verndunarhugsun þessarar þjóðar svo langt hjá þorra manna að þeir voru 

tilbúnir til að berjast fyrir tilveru sinni að þessu leiti og gerðu í sínum þorskastríðum sem háð 

voru og stóðu í þeim öllum sem einn maður að baki yfirvöldum og varðskipsmönnum á 

hafinu og hvöttu báða áfram með ráðum og dáð og er staðreynd að gerðist.  Voru 

varðskipsmenn enda fólkið sem hvað mest erfiðuðu og aðilarnir sem stóðu í beinni glímu við 

landhelgisbrjóta sem togskip Enskra, þýskra og annarra þjóða voru eftir að yfirvöld á Íslandi, 

með stuðningi hæstvirts Alþingis íslendinga, og sumpart alþjóðasamfélagsins, buðu að 

landhelgin skildi færð út í hvort sem var 3 sjómílur 1901, 4 sjóm. 1952, 12, sjóm. 1958, 50 

sjóm, 1972.  Sögu landhelgislínanna á Íslandi lauk með 200 sjómílna útfærslunni 1975.  Allt 

eftir yfirlýsingu lögboðinna valdhafa í þessu landi sem gerði að verkum að eftirleiðis var það 

lögbrot veiddu skip innan línanna sem hér ofar eru nefndar.  Svona eru lög landa í 

framkvæmd og taka gildi eftir tilskilin tíma og gilda eftir það.  Samstaða íslendinga í 

landhelgisbaráttunni er merkileg og í alla staði drengileg framkvæmd.   



Myndin til hægri er tekin í Hafnarfirði 

árið 1961 af undirbúningi sjósetningar 

nýs báts sem smíðaður var í 

Bátasmíðastöð Jóhanns L. Gíslasonar í 

Hafnarfirði sem að sögn er víðkunnur 

smábátasmiður.  Báturinn hlaut nafnið 

Sigurvon RE 374 og er 7,8 tonn að 

stærð og opin.  Sem sagt, ódekkaður.  

Báturinn var gerður út á handfæri, línu 

og mögulega líka dragnót.  Fjögurra 

manna áhöfn var um borð og skipstjóri 

og eigandi bátsins Þorgeir Jónsson, 

Reykjavík.  Fallegt fley. 

Áfram með hitt. 

Já.  Litlar þjóðir hafa rétt til 

jafns við hvaða þjóð aðra í 

veröld vorri.  Og er svo sem 

ekki neitt óskiljanlegt að skuli vera því smáþjóð samanstendur af venjulegu fólki og engu 

öðru.  Fólk hefur sinn rétt.   

Fljótleg eftir að ljóst var hvað gerst hefði með síldina fer aukin vinna af stað hvað allar 

rannsóknir í hafinu áhrærir og menn, stofnannir þjóðanna, að draga saman niðurstöður handa 

yfirvöldum að moða úr.  Öll þessi gagnaöflun og úrvinnsla hér á landi hafði staðið yfir 

nokkurn tíma því að sannleikurinn er sá að lengi vel barst fiskistofu allar vigtarnótur sem 

sýndu magn hverrar fiskitegundar fyrir sig og þær aðgreindar á blaðinu.  Hvað aflinn alls var í 

hverjum róðri kom og fram á vigtarnótum.  Úr þessu vann fiskistofa og fékk dregið saman 

niðurstöðu um hve mikið af hverri tegund væri dreginn upp úr hafinu.  Má því segja að 

mörgum árum á undan sjálfu kvótakerfinu hafi stofnunin og ráðuneyti sjávarútvegsmála á 

Íslandi haft undir höndum allmiklar upplýsingar um ástandið í hafinu kringum vort ágæta 

Föðurland og séð margt út úr þeim öllum, staðreyndum, hvað eru vigtarnótur annað? og 

sveiflur allskonar sem hver tegund fyrir sig þoldi.  Hellingur er til af upplýsingum. 

Við sjáum að tilurð sjálfs kvótakerfisins byggir ekki á tómu lofti, vonum og væntingum 

einvörðungu heldur haldgóðum verkum margra manna sem ýmislegt mátti byggja á í 

endanlegri útkomu loks er kvótakerfið kláraðist og farið að vinna eftir því.  Auðvitað birtist 

heill hellingur af agnúum eins og alltaf er með allt nýtt sem kemur.  Hversu vel sem að er 

staðið.  Engin smíðar svo byltingarkennda breytingu á örfáum dögum heldur árum og 

áratugum og notast við öll gögn sem til eru málinu tengt.  Og svo kemur reynslan.  Allir sem 

komnir eru til ára og stunduðu sjó fyrir kvótakerfið muna eftir að hafa verið sendir eftir 

vigtarnótunni að löndun lokinni sem beið þeirra klár á hafnarvigtinni.  Afrit nótunnar var sent 

Fiskistofu sem höfundi minnir að hafi verið á ábyrgð hafnarvigtarinnar að skila þangað.   

Báturinn Jónas Jónasson GK 101 reynt nýjum af 

stokkunum 4 júlí 1961 og er 72 tonn að stærð.  Skipið fór 

til útgerðar sem Bragi hf heitir með heimahöfn í Ytri 

Njarðvík.  Báturinn var smíðaður í skipasmíðastöðinni 

Dröfn hf í Hafnarfirði og nísmíði númer 32 og ellefti 

báturinn sem þar varð til.  Dröfn var áratugum saman í 

bænum og sinnti allskonar verkum tengdum bátum og 

viðhaldi báta.  Ásamt nýsmíði skipa. 



Sigurður ÍS 33.  Einn togaranna. 

Er Þýsk byggðu togararnir og þeir stærstu á þeim tíma voru í smíðum var ekkert til sem hét 

Kvótakerfi í þessu landi né hömlur sem yfirvöld settu á fiskveiðar hér við land.  Engar voru 

heldur „bremsurnar á“ vildu menn veiða á fjarlægum miðum og vera þar með öllum hinum 

skipunum frá mörgu löndunum hvort sem var við Grænland, þar innanum ísinn, eða siglt væri 

til miðanna við Nýfundnaland og var algegnt veiðisvæði íslenskra togara er vinna hófst við 

þessi miklu og fallegu skip sem urðu samtals fjögur þó plön um tíma hafi verið um átta svona 

togara.  Öll eru þessi skip í dag horfin burt úr íslenskum veruleika og ekkert af þeim til lengur 

ef undan er skilin togarinn Freyr RE 1 sem er safn í dag fyrir útvarpsstöðina „Radio Caroline“ 

sem hýst var þar um borð í áratugi og útvarpstöðin sendi út frá sínar 

„Sjóræningjaútsendingar“ útvarpsefnis.  Einkum tónlist.  Engar hömlur voru uppi á þessum 

tíma utan þessara venjulegu, veðurfari og miðanna sem ýmist voru gjöful eða þar væri ekki 

ugga að hafa.   

 

Ákvörðunin um smíði þessara Þýsk byggðu skipa er frá því 1958 og hafði þá verið fátt um ný 

skip í togarflota íslenskum og elstu skipin sem þá veiddu frá því árið 1947 og er Ingólfur 

Arnarsson RE þeirra elstur og enn í fullum rekstri er skip þessi sigla ný til landsins.   

Í ágústmánuði 1959 var samið við Þýsku skipasmíðastöðina A.G. „Weser" Werk Seebeck, 

Bremerhaven um smíði Sigurðar og hófst hún 17 febrúar 1960.  Henni lauk 20 september 

sama ár.  24 september er skipið svo lagst upp við bryggju á Íslandi að við sjáum að það hefur 

ekki tekið það nema fjóra sólahringa að skjótast þetta yfir hafið og heim.  Skilaði það í 

ferðinni enda fast að 17 sjómílna hraða.-  

Nóg um það í bili. 

Togarinn Ingólfur Arnarsson RE kom sem kunnugt er fyrstur heim í röð Nýsköpunartogara 

sem gert var samkomulag um að byggðir yrðu fyrir íslensku útgerðina og stokka þar með upp 

í togaraflotanum sem þá samanstóð af gömlum skipum í mis góðu ásigkomulagi og mis vel 

viðhöldnum þó þar mætti finna skip og rekstur til hreinar fyrirmyndar.  Alltaf hafa verið til 



útgerðarmenn á Íslandi sem kunnu þá list afbragðsvel að gera út skip og gerðu alla tíð og 

sjómenn sögðu um að gott væri að vinna og vera hjá.   

Er það fór að spyrjast út í sjómannastétt að verið sé að byggja nýja síðutogara má reikna með 

að það eitt hafi ýtt undir umræðu um borð í skipunum og smá magnast eftir að búið var að 

leggja kjöl að stórum og öflugum togara sem einhver af þessum mönnum gat vel hugsað sér 

að sækja um pláss á.  Og gerði.   

Hvenær skip frá Íslandi hefja siglinga fyrir alvöru til Þýskalands eftir seinna stríð til jafns við 

fiskmarkaði í England er ekki gott að segja.  Í lok nóvember mánaðar 1955 sigldi togarinn 

Jörundur með síldararfarm frá Íslandi og seldi í Þýsakalandi og reyndist aflin vera 3800 körfur 

og fékkst fyrir þær 65212 Þýsk mörk.  Mögulegt er að Jörundur hafi lestað síldina í höfn eins 

og nokkuð var um á þessum tíma, sagt óábyrgt.  Til stóð að senda togarann Jörund á 

tilraunarveiðar, á vegum ríkisstjórnarinnar, í Faxaflóa, sem þó varð ekki af.  Skemmd, 

sprunga, fannst í öxli skipsins sem dæmdur var ónýtur og fór viðgerð fram í Þýskalandi og tók 

hún talsverðan tíma.  1953 voru skip að selja afla í Þýskalandi en markaður nokkuð ótryggur 

og bara einstaka skip að fá gott verð fyrir afla sinn sem skírir að menn sendu skip sín meira til 

Hull og Grimsby og jafnvel Aberdeen í Skotlandi og seldu þar á fiskmörkuðum frekar en í 

Þýskalandi.  Meiri jöfnuður komst þarna á milli er fram liðu stundir. 

Meira um togarann Sigurð. 

Þriðjudaginn 19 apríl 1960 mun hafa verið mikið um dýrðir í Sebecks í Bremerhaven, því þá 

var komið að þeim áfanga að hleypa af stokkunum tveim stórum togurum sem byggðir voru 

fyrir íslendinga og eru það skipin Sigurður ÍS 33 og Freyr RE 1.  Ísbjörninn h f er eigandi 

Freys sem við sama tækifæri fékk sitt nafn sem frú Áslaug Jónsdóttir, kona Ingvars 

Vilhjálmssonar útgerðarmanns, sá um.  Hinn togarinn er eign Ísvers á Flateyri og var það 

Elísabet, 10 ára dóttir Einars Sigurðssonar (Einars ríka) útgerðarmanns, sem gaf þeim togara 

nafnið Sigurður og fylgdi skipinu á meðan það enn var gert út í landinu.  Sem voru áratugir.   

Til hvaða hafnar togarinn Sigurður kom nýr kemur ekki fram og segir höfundi svo hugur að sé 

ekki Flateyri og líklega Reykjavíkurhöfn.  Var Reykjavíkurhöfn staðurinn sem skipið lagði 

upp í þegar ekki var siglt með aflann og mann maður svo sem eftir að hafa séð skipið þar.  

Líklegt er að höfnin á Flateyri hafi ekki verið í stakk búin að taka svo stórt skip upp að 

bryggju. 

Sunnudaginn 25 september er fólki boðið að skoða skipið sem fjöldi manns þáði og allir á eitt 

sáttir um að togarinn væri í alla staði hinn fullkomnasti. 

Botnvörpungurinn Sigurðir er fimmti togarinn sem skipasmíðastöðin smíðar fyrir íslendinga 

frá árinu 1956.  (Athugið sagt 1960)  Hinir eru Júpiter RE (áður Gerpir NK), Þormóður goði RE, Maí 

GK og Freyr RE.  (Að sjá hefur togarinn Víkingur AK verið nýjasta skipið í þessum flokki.  

Nema að önnur skipasmíðastöð hafi smíðað hann).  Togarinn er hinn glæsilegasti, er 987 

brúttó lestir, 210 fet á lengd.  Lestin er 760 rúmmetrar, öll klædd þunnum álplötum og með 

kæliútbúnaði.  Hún rúmar 500 lestir af ísfiski.  Gríðarlegt lestarrými var í þessum skipum.  

Engin lifrabræðslutæki eru í skipinu en geymsla fyrir 40 tonn af lifur og annar geymir sem 

tekur 50 lestir af slori.  Hvort þessi skip almennt komu án lifrarbræðslu þekkir höfundur ekki 

en mann eftir lifrakalli framan við spil Maí GK 346 sem allri lifur sem til féll var sturtað ofan 

í og sérstakur lifrabræðslumaður um borð sá um að gera úr lýsi og sást stundum til hans fá sér 

góðan gúlsopa af framleiðslunni.  Tankurinn fyrir slógið var aldrei notaður þar um borð og 



ekki heldur víst að hafi verið í togaranum Maí.  Þó skipin hafi verið byggð eftir sömu 

teikningu getur samt í einhverjum tilvikum útfærsla verið misjöfn um sumt, tanka og slíkt.  Þó 

má samt vera að þau í alla staði hafi verið nákvæm eftirmynd hvoru af öðru uppúr og niðurúr.  

Skipstjóri á togaranum Sigurði ÍS 33 nýjum er Pétur Jóhannsson, 1. stýrimaður Jón Óli 

Gíslason og Sumarliði Mosdal 1. vélstjóri. (Pétur þessi er að sjá aðeins tvo túra með skipið 

sem var sérbyggt til að stunda karfaveiðar við Nýfundnaland og því talsvert lagt upp úr 

ganghraðanum.  Eftir að karfaveiðin þar minnkaði niður úr öllu valdi varð skipið 

verkefnalaust í desember 1960.  Er það hóf aftur veiðar 1963 er það undir skipstjórn Auðuns 

Auðunssonar og varð þá strax mikið afla- og happaskip.  Haustið 1965 tók við stjórn 

Guðbjörn Jensson og var með skipið í um eitt ár er um borð kom Arinbjörn Sigurðsson (1966) 

og er með skipið til ársins 1973) 

Fréttir af Sigurði. 

 

„Flaggskipið"er að fara á veiðar“- er yfirskrift 

fréttarinnar um að togarinn Sigurður ÍS sem þá hafði legið í um tvö ár verkefnalaus og 

ríkissjóður sem lánaði milljónir í reksturinn og er hinn raunverulegi eigandi að skipinu er hér 

er komið.  Hafði þá skipið, sem eins og áður segir aðeins farið tvær veiðiferðir og verið 

sendur eina ferð niður til Þýskalands með síldarfarm sem því miður skemmdist á leiðinni af 

ástæðu sem ekki er getið.  Kaupverð Sigurðar var um 40 milljónir króna.  Sumarið 1963 stóð 

togarinn Sigurður í síldarflutningum frá Eskifirði til Reykjavíkur.  Síldarlýsið smaug meðfram 

klæðningunni innan á lestinni og skemmdi einangrunina á bak við.   

Togarinn var tekinn í um einsmánaðar yfirhalningu og það lagfært sem síldarförmunum tókst 

að aflaga í lestunum og gengið í það verk að fjarlægja bæði álplötur og klæðningu úr lestinni 

og setja nýtt í staðinn.  Einnig voru smíðaðar rennur fyrir bobbinganna út í síðum og sagt að 

séu eins og á Frey og pallur smíðaður fyrir framan spil til þægindaauka vinnunni við að taka 

trollið.  Þessir pallar sem hér eru nefndir má vel segja um að hafi verð afskapalega snjöll lausn 

sem sannarlega gerði sitt gagn.  Sagt var að pallurinn væri mögulegur þar sem honum var fyrir 

komið af þeirri ástæðu fyrst og fremst hve lunningin á skipinu væri há.  Slippurinn, Héðinn og 

Stálsmiðjan sáu um þessar lagfæringar. 

Hinn kunni aflmaður í þann tíð Auðunn Auðunsson tók við skipinu.  Auðunn hafði áður verið 

með bæði nýja og gamla Fylki, (gamli Fylkir sökk eftir að hafa fengið tundurdufl í vörpuna 



sem sprakk við síðuna með þessum afleiðingum) og einnig Egill Skallagrímsson eftir að gamli 

Fylkir fórst og var með hann allt þangað til nýi Fylkir kom til landsins. 

21 september 1963 hittu blaðamenn Auðunn um borð í Sigurði sem fór yfir allar lagfæringar 

með þeim sem gerðar höfðu verið á skipinu.  Fram kemur að Sigurður sé stærstur allra 

íslenskra togara og að um borð sé 33 manna áhöfn og allt vanir sjómenn.  Talað er um að 

trollið sé rópalaust og sé híft gegnum stopphring og að þá þurfi ekki að lása kúluunni úr og 

mikill sparnaður sé af þessu fyrirkomulagi.  Talaða er um 200 þúsund króna árlegan kostnað 

af þessum rópum og því talsverður sparnaður af að losna við þá.  Auðunn segir að annars séu 

litlar framfarir í öllum veiðibúnaði togaranna og hann sem skipstjóri í lítilli aðstöðu til að 

koma á breytingum og gera tilraunir, þó hafi hugmyndir að ýmsu til úrbóta.  Í samtalinu 

minntist Auðunn á að skipstjórar hefðu viljað koma því til leiðar að einn togari yrði notaður 

sem tilraunaskip, þá væntanlega til finna leiðir hvort ekki mætta bæta aðferðirnar við 

trolltektina og kannski einnig aðra vinnu um borð, og að það hafi ekki fengist framgegnt. 

Meira af Sigurði. 

Myndin er tekin í október 1974 

og er af Sigurði sem hér er 

kominn með stafina RE 4 og búið 

að breyta í nótaskip.   

Líklegt er að á myndinni sé 

nýbúið að breyta skipinu því 

fram kom ofar að Arinbjörn 

Sigurðsson hafi hætt með 

togarann Sigurð 1973 og trúlegt 

að þá sé búið að taka ákvörðun 

um téðar breytingar. 

Furðu vakti að Sigurði sem breytt 

var fyrir 100 milljónir króna og 

gert að fjölnota veiðiskipi sé látið 

liggja hreyfingaraust við bryggju 

svo mánuðum skipti.  Talað var 

um aumingjaskap.   

Fyrri hluta ársins 1974 var skipið sent til loðnuveiða og legið ónotað við bryggju frá því að 

þeim veiðum lauk.  Skoðum umsögn dagblaðsins Tímans frá 7 október 1974: 

„Þórhallur Helgason hjá útgerðarfyrirtæki Einars Sigurðssonar, eiganda togarans, sagði 

Tímanum, að legutíminn hefði verið notaður til að setja í togarann vökvaspil fyrir snurpunót, 

og því verki væri nú endanlega lokið. –  

Gamla togspilið er rafknúið og mjög þungt í vöfum, og menn voru alltaf með lífið í lúkunum 

um að spilið myndi rífa nótina.  Togspilið gamla var þó ekki tekið úr, heldur hinu aðeins bætt 

við.  En nú er því sem sagt lokið og togarinn fær í flestan sjó.-  

Er ekki í hæsta máta óeðlilegt að jafnstórt og ágætt atvinnutæki liggi ónotað mánuðum 

saman? —  



Það hefur þrengt mjög að allri útgerð að undanförnu, eins og allir vita, — og við getum ekki 

sent togarann út í neina óvissu.  Við reynum eftir mætti að halda öllum kostnaði í lágmarki. 

Ætli það megi ekki segja, að þetta sé bæði aumingjaskapur og hagkvæmniatriði. -  

Sagði Þórhallur, að mjög erfitt væri að fá hæfa menn á bátaflotann, og vissulega væri það 

engan veginn gott að láta skipið liggja ónotað. —  

Skipið reyndist mjög vel á loðnuveiðunum, en ef við sendum Sigurð á veiðar núna, yrði 

fyrirsjáanlegt tap á honum, og miklir erfiðleikar myndu fylgja í kjölfarið.  Við göngum ekki 

framhjá þeirri staðreynd, að útgerðin er í miklum kröggum um þessar mundir. —  

Hvenær má þá ætla, að skipið haldi úr höfn? —  

Togarinn fer ekki seinna en á loðnuvertíð.  Það er hins vegar von okkar, að geta sent hann á 

síldveiðar, ef aðstæður gefast til þess, og við munum að sjálfsögðu grípa hvert tækifæri sem 

gefst, ef horfur verða þannig.  En eins og ástandið er nú, er ekki grundvöllur fyrir rekstri 

skipsins.  (Tíminn 17 október 1974)“. 

Höfundur mann eftir þessari umræðu um rafdrifna spilið og nót og það álit manna um að færi 

ekki vel saman.  Spilið í togaranum Sigurði var afskaplega öflugt og útbúið fyrir annað heldur 

en að snurpa nót.  Nótamönnum var ekki vel við þessi rafdrifnu spil vegna þá helst 

ósveigjanleika þeirra í hífingunni.  Glussadrifnu spilin hentuðu nótaveiðunum betur því þau 

gefa eftir og fara betur með net nótanna. 

Af sama meiði. 

Myndin til vinstri er af 

síldarbátnum Sigurpáli sem, 

eins og við sjáum, hefur stafina 

GK 375. 

23 september 1963 kom 

báturinn til lands með metafla? 

til Seyðisfjarðar sem reyndist 

vera 800 mál af síld? (Hvert 

mál er 135 kíló og reiknið svo 

magnið) 

Sá kunni aflamaður sem líklega 

allir eldri sjómenn hafa heyrt 

nefndan Eggert Gíslason 

skipstjóri stýrði ýmsum síldarbátum, Viðir 2, Sigurpáli, sem myndin er af, og var líklega 

lengst með Gísla Árna.  En með þann bát var Eggert til margra ára.  

Hér er hann sagður hafa slegið eigið met frá árinu á undan (1962) er hann kom með að landi 

30803 mál og tunnur (yfir fjögur þúsund tonn) og var þá með Víði 2.  Höfundur vill minna á 

að Víðir 2. var aðeins 56 tonn að stærð að við sjáum að til að ná svo miklu aflamagni að landi 

á ekki stærra skipi þurfti að fara nokkrar ferðirnar á miðinn og til baka og vera glöggur og 

útsjónarsamur um hvar síld væri á hafinu.   



En sem sagt næsta ár (1963) er önnur stað uppi og Eggert kominn á betra og stærra skip og 

líkur vertíðinni með afltölunum 31439 mál og tunnur (um 4300 tonn, ef reiknitölva höfundar 

er í lagi.  Segjum það.) 

Á myndinni ofar siglir Sigurpáll til Seyðisfjarðar með 1500 mál í lestum sínum.  Um tvö 

hundruð tonn sýnist mér og líklega fullfermi. 

Báturinn Sigurpáll er smíðaður í Marstrand í Svíþjóð árið 1963 og er 168 tonn að stærð og var 

bátar í stærri kanti á þessum árum.  Hann hét lengst af Sigþór ÞH 100. 

Lokavers. 

 
„Vikan 9 október 1958.  Snorri Snorrason tók þessa mynd af upprennandi sjógörpum.  Það er hlaðið í bátinn mest hvað má og 

ekki lætur kvenþjóðin heldur á sér standa.  Myndin er tekin við Skerjafjörð“.   

Dæmigerð ljósmynd frá þessum tíma og gilti vítt og breytt við sjávarsíðuna.  Börn að brölta 

um í fjörunni og að leika sér og eru þarna um borð í fagurri trillu og þar eins mörg og frekar 

rúmast í henni.  En ætli hættan sé nú mikil skoðandi aðstæður sem þau eru við og vel vaðfært 

í land og sjórinn eins og sjá má kyrr og stilltur og bara gaman að vera þar sem þau greyin eru.  

Og hvað er rangt við þetta?  Skeði þetta í dag yrði máski hringt í lögreglu sem öndvert ræsti út 

björgunarsveit, og hún lúðrasveit og lúðrasveitin aðra stórveit.  Og samfélagmiðlarnir maður 

minn.  Þeir allir mundi roðna í gegn og fara hamförum á Netinu og bæði fullir ófullir kallar og 

kellingar tjá sig þar.  Hver veit?  En kannski ekki?  Íslendingar gera ekki svoleiðis.  Margt 

hefir alltént breyst frá tíma myndarinnar.  Svo mikið er víst. 

Látum staðar numið.   

Höfundur vonar að verkið hafi sinn fróðleik og líka smávegis af skemmtanagildi.   

Er þá tilganginum náð. 

Kveðja KRF. 


