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Sjómannslíf. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

Ljósmyndir aðrar en af höfundi eru ekki hans eign. 

Texti:  KRF.  Nema þar sem annað er tekið fram. 

 

Febrúar 1959.-  

Þorkell máni RE 205. 

Myndin til hægri er tekin 

af togaranum Þorkeli 

mána RE 205 í eigu 

Bæjarútgerðar 

Reykjavíkur sem hér er 

lagstur við bryggju eftir 

mikla svaðilför á miðum í 

febrúarmánuði 1959 þar 

sem ísinn hlóðst utan á 

skipið var við að gera út 

af við það.  Á þessum 

árum rak B.Ú.R. 

blómlega útgerð og gerði 

út átta fullkomna togara 

með fjölda starfsmanna á 

sínum snærum bæði til 

sjós og lands með 

talsverðan kostnað af 

launum þeim sem hún 

greiddi sínu starfsfólki.   

Hvort Bæjarútgerð Reykjavíkur átti og rak fiskibáta þekkir höfundur ekki og hefur ekki heyrt 

neitt af öndvert við Bæjarútgerð Hafnarfjarðar sem líka átti bát og kannski báta.  Hafbjörg GK 

7, 54 tonn að stærð, var eign B.Ú.H, að minnsta kosti að hluta til.   

Sumir þekkja söguna af baráttu áhafnar Þorkels mána á Nýfundnalandsmiðum í febrúar árið 

1959 sem barðist langa hríð við ís sem hlóðst hratt utan á togarann að vart hafðist undan að 

berja hann af.  En Guði sé lof náði áhöfnin að verjast yfirgangi frosts og ísmyndunnar.  

Laugardaginn 14 febrúar 1959 sigldi þetta á sinn hátt laskaða skip inn til hafnar í Reykjavík 

(Sjá mynd ofar) með alla sína menn innanborðs.  Næsta dag, sunnudaginn 15 febrúar 1959, 

um morgunninn, kom talsvert af fólki niður á bryggju í Reykjavík til að skoða ummerki 

baráttu kallanna þarna á hafinu og vissi að togarans Júlí GK 21 í eigu Bæjarútgerðar 

Hafnarfjarðar væri enn saknað og hans leitað.  Togarinn Júlí hvarf sem kunnugt er í hafið 

ásamt allri áhöfn í sama veðri og gerði áhöfn Þorkels mána sína skráveifu. 

 

 

 



Myndin til vinstri er tekin af íslenskum togara á Nýfundnalandsmiðum en 

þess ekki getið hvaða skip þetta sé.  Við sjáum hvernig ís hefur hlaðist utan 

á skipið og fest sig við allt ofandekks.  Grennstu stög umbreytast í þykka og 

fyrirferðarmikla íssívalninga og væri önnur mynd tekin næsta dag frá sama 

stað og ekkert verið gert til að minnka ísinn og aðstæður enn þær sömu 

gætum við fengið að sjá kannski tvisvar sinnum meira af honum kominn á 

skipið.  Ísflöturinn stækkar og ísmyndunin verður hraðari af stærri fleti.  

Sagt var að stögin á Þorekli mána í frægu Nýfundnalandsveðri að þau hafi 

verið á við síldartunnu að sverleika.  Öll þessu stög um borð í síðutogara 

voru galli en erfitt við að eiga við því að stögin voru notuð við að innbyrða 

veiðarfærið og erfitt að vera án þeirra.   

Eitt þúsund tonna Þýskbyggðu síðutogararnir voru með fjölda staga en það 

sem þeir höfðu umfram aðra íslenska togara í þá daga var upphitað 

frammastur sem hægt var að skella á hita.   

Skip dagsins eru öðruvísi byggð með eins litlu og mögulegt er ofandekks 

sem ís getur fest sig við og fátt um rekkverk og þvíumlíkt.  Læra menna enda af reynslunni og hafa vítin mörg til að varast af 

lærdómi sögunnar. 

Allir sjá að áhöfn Þorkels mána vann þrekvirki við sínar afskaplega erfiðu aðstæður og segir 

okkur heilmargt um mikilvægi þess að gefast ekki upp fyrr en þá í fulla hnefanna.  Það sem 

menn glímdu við er ekki heiglum hent með þann sannleika yfir sér að hver dropi af sjó sem 

inn fyrir kom og sjóúði sem yfir skipið gekk fraus fastur ofandekks og hjálpaði til við að rugla 

jafnvægi skipsins og gera valt.  Allstaðar festi ísinn sig hvort sem var við yfirbygginguna eða 

grönn stög og umreytti í gildar stoðir og sífellt þykkari og ekki gerlegt við þessar aðstæður að 

slá skipinu undan veðrinu og lóna með vindinn á eftir sér frá svæðinu og til heitari svæðis.  

Stundum eru menn settir í ótrúlegar aðstæður en hafa það samt af. 

Svona er ísinn, þessi vágestur allra sæfarenda fyrr og nú.  Hann býr mannskapnum erfiða 

reynslu og eftirminnilega en skildi samt eftir sig slatta af þakklæti eftir á hjá áhöfn togarans 

Þorekls mána fyrir að vera enn lífs er allt var yfirstaðið og skipið komið með stefnu til Íslands 

og heimahafnar sinnar og menn á leið heim til fjölskyldunnar, vina og vandamanna, en 

enduðu ekki líf sitt í hinni votu gröf eins og vel gat gerst miðað við aðstæðurnar sem skip og 

menn voru þá í og þeir að berjast upp á líf og dauða, í orðanna fyllstu merkingu.  Og Þorkell 

máni RE skilaði öllum heilum heim.   

Veiðarnar hefjast. 

Myndin til hægri er tekin á Nýfundnalandsmiðum og 

er af stóru og öflugu Sovésku verksmiðjuskipi sem 

fullvann allan afla um borð.  Hvaða ár kemur ekki 

fram.  Litlir togarar, tvo, þrjú hundruð tonn að stærð, 

sáu um að veiða handa skipinu og skaffa því hráefni.  

Hve margir svona „smá togarar“ fylgdu einu 

verksmiðjuskipi af Sovésku skipakyni er ekki vitað.  

Talsvert var af Sovéskum „Ryksugutogurum“, en það 

voru þeir oft kallaðir, sem veiddu víða á höfunum og 

líka kringum Ísland þó ekki kæmu þau inn fyrir 

íslenska landhelgi.  Sagt var að oft toguðu þessi skip 

hlið við hlið yfir mikið svæði og skildu eftir sig 

auðnina eina fyrir aftan sig eftir sín tog.  Kannski orðum aukið en ljóst að þetta voru afskaplega stór skip með mikla 

veiðigetu. 

Fjögurra, fimm sólahringa sigling er frá Reykjavík til veiðisvæðanna þarna á 

Nýfundnalandsmiðum og kom Þorkell máni þangað 4 febrúar 1959 og kastaði trollinu og hóf 

að toga.   



Eins og var hið algenga á þessum árum á Nýfundnalandsmiðum gengu veiðar Þorkels mána 

einnig afskaplega vel því að þrem sólahringum liðnum voru lestar skipsins fullar upp í lúgur 

og allt gert við ágætar veðurfarlegar aðstæður.  Höfundur veit ekki hve miklu af fiski Þorkell 

máni kom í lestar sínar en giskar á hafi verið vel yfir þrjú hundruð tonna afli.  Íslendingarnir 

sóttu í karfan en hirtu ekki um veiðar á bolfiskinum.   

7 febrúar skall frægt Nýfundnalandsveður á og gerðist án nokkurs aðdraganda að mönnum 

vannst ekki tími til nokkurs skapaðar hlutar nema halda skipinu upp í veður og öldu og binda 

allt lauslegt á dekkinu.  Að halda skipi upp í veður og vind við slíkar kringumstæður er engum 

neinar kjöraðstæður því þetta verkslag færði skipið æ lengra inn í frostabeltið framundan og 

jók ísmyndunina.  Stundum lendum við í einkennilegum kringumstæðum og verðum á vissan 

hátt bundin þeim og lítið hægt að gera nema vona hið besta og gera sitt besta til að útkoma öll 

verði góð. 

Nokkur orð um Martein Jónasson skipstjóra. 

Frá því í mars 1956 hafði Marteinn Jónasson, mynd til vinstri, verið 

skipstjóri á Þorkeli mána og gert við besta orðstír.  Marteinn gat þess í 

samtali við sig að þeir hafi reynt að venda og sigla hæga ferð, slóa, með 

veðrið á eftir sér í austurátt, þar sem sjór var talsvert hlýrri og minni hætta 

á ísingu en ekki verið við það komandi og snúa skipinu.  1943 hóf hann 

sinn skipstjóraferil og var fyrsti togarinn sem hann stýrði b.v. Íslendingur 

en fór af honum eftir stríð og yfir á togarann Garðar og varð aðili að þeirri 

útgerð ásamt manni að nafni Ásgeiri Guðnasyni frá Flateyri.  Eftir að 

nýsköpunarskipin fóru að koma, Þorkell máni var eitt af þeim, voru mörg 

gömlu skipanna seld Færeyingum og sigldi Marteinn einu þeirra, 

togaranum Verði, og var fiskiskipstjóri, eins og það var kallað, þar um 

borð í eitt ár en aðrir í áhöfninni Færeyskir.  Eftir árið fór heimþráin að 

segja til sín og lét hann undan henni eftir að hafa boðist staða á bv Bjarna riddara sem 

Akurgerði í Hafnarfirði gerði út.  Kom hann því heim og tók við skipinu og rótfiskaði á það.  

Og þar var hann hvað lengst sinn skipstjóraferil og allt til ársins 1956 er hann hvarf af Bjarna 

riddara til að taka stöðu hjá BÚR og koma sér fyrir um borð í Þorkeli mána.  

Samkvæmt upplýsingum höfundar hætti Marteinn Jónasson skipstjórn síðar á árinu 1959 og 

gerðist frystihússtjóri í fiskiðjuveri Bæjarútgerðar Reykjavíkur, en þá hafði Bæjarútgerðin 

BÚR keypt Fiskiðjuver ríkisins.  Um daglegan rekstur sá Marteinn og segir sagan að hann 

hafi verið ákaflega vel virtur af öðrum starfsmönnum firmans.  Samt sagði Marteinn ekki 

alveg skilið við sjómennskuna því af og til fór hann með þáverandi flaggskip B.Ú.R. Þormóð 

goða og smekkfyllti í hvert sinn, eins og menn sögðu. 

Marteinn Jónasson skipstjóri fæddist 28 september 1916 og andaðist 14 október 1987.  Hann 

var elstur sex systkina. 

Aftur til Nýfundnalands. 

Á fimmtudegi 8 febrúar 1959 hafði mannskapnum tekist að berja mesta allan ís af skipinu er 

skyndilega kom mikill halli á það sem varð svo mikill að togarinn lagðist á brúarglugganna.  

Ástæða skyndilegs hallans kemur ekki fram.  Sögðu vélstjórar í vélarúmi að hallinn hafi náð 

sextíu gráðum.  En í vélarrúminu var hallamælir.  „Ísingin sem utan á skipið hlóðst var 



vandinn sem við var að eiga.  Á hans hefði ekkert skeð“,- er haft eftir skipstjórnum frá þessum 

tíma.   

Myndin til hægri er tekin af bátaþilfari 

Þorkels mána í Reykjavíkurhöfn og 

var birt 16 febrúar 1959 þar sem hann 

lá bundinn við bryggju.  Eins og sést 

að þá hafa bátsuglurnar verið skornar 

burt og þær horfnar og með þeim 

auðvitað björgunarbátarnir.  En þeir 

héngu í þessum bátsuglum.  Talað var 

um gagnsemi gúmmíbjörgunarbátsins 

og ekki ólíklegt annað en að talsverð 

umræða hafi skapast um hann til sjós 

og lands eftir hörmungar áhafnar 

Þorkels mána. 

Stögin sem þarna eru örlítið framar og 

sjást því miður ekki á myndinni voru orðin álíka þykk af ísingunni sem á þau hlóðst eins og 

síldartunna að við sjáum að eftir því sem ísingin gerist meiri stækkar flöturinn og ísingin 

eykur hraðan jafnt og þétt af stækkandi fleti.  Ísing er öllum skipum mikið hættaástand og 

afskaplega varasamt ástand sem sjómönnum er kunnugt um og þeir bera fulla virðingu fyrir.  

Mateinn Jónasson skipstjóri er maðurinn lengst til vinstri á myndinni. 

 
Þorkell máni RE 205 er glæsilegt skip og siglir hér nýr til landsins.  Mikið skip og með síðustu togurum af flokki 

Nýsköpunarskipa sem hingað komu eftir stríð og ollu straumhvörfum og ýttu öllum gömlu togrunum út.  Enda úrelt skip eins 

og gerðist síðar með nýsköpunarskipin.  Líklegt er að Þorkell máni hafi notast við dísilvél.  Hallveig Fróðadóttir RE var fyrst 

íslenskra togara til að brúka dísilvél.  Hávaðinn um borð jókst en margt gott kom líka með dísilvélbúnaðinum.  Togarinn 

Hallveig Fróðadóttir var af Daily Mail kosin togari ársins 1949.  Og hefur þá einhver orðið glaður.  

Myndin til hægri er tekin í maí 1948 og sýnir nýsköpunartogarann Ísborg ÍS 

sigla fánum skreytta í fyrsta sinn til hafnar í heimahöfn sinni Ísafirði.  Koma 

togarans markaði viss tímamót fyrir bæjarfélagið og olli talsverðum breytingum.  

Kaup Ísborgar var fyrsta stórskrefið fram á við á Ísafirði.   

Fyrst í stað veiddi Ísborgin fyrir erlendan markað og landaði því ekki heima, 

árið 1949 var skipið látið veiða í salt og varð fyrst til þess allra íslenskra togara 

eftir stríðið.  Saltfiskverkunin jók nokkuð atvinnuna í bænum, enda var það 

gamalgróin hefð frá tímum gömlu togaranna og þilskipanna.  Annar togari, 

Sólborg ÍS 260, bættist í togarflota ísfirðinga 1951 og var síðasti gufutogarinn 



sem smíðaður var fyrir íslendinga og jafnfram síðasti togari sem Bretar smíða fyrir íslendinga í Skotlandi.  Ísborg fékk annað 

hlutverk 1966 er henni var breytt í flutningaskip og rekið með þeim hætti í allmörg ár á eftir nafnið Ísborg fylgdi því alla tíð 

á Íslandi. 

Fiskiðjuver ríkisins. 

 
Myndin að ofan er af Fiskiðjuveri ríkisins og ljóst að verið sé að selja fyrirtækið og annað fyrirtæki, einnig í fiskvinnslu, 

Bæjarútgerð Reykjavíkur, taki rekstur hins yfir.  Hvar Bæjarútgerðin var til húsa áður en af sölunni varð er ekki gott að 

segja en ljóst að allt hennar flyst alfarið yfir í þetta hús sem myndin er af og að starfsemi Bæjarútgerðarinnar hafi verið við 

lýði á sama tíma og Fiskiðjuver ríkisins.   

Svona leiðir grúskið mann áfram um lendur sögunnar.  Höfundur vissi ekki um tilvist 

fiskvinnslu að nafni Fiskiðjuvers ríkisins fyrr heldur en í þessum töluðu orðum sem að sjá er 

rekið til kannski ársins 1959, í júní, með sölu og yfirtöku annars fiskiðjuvers sem í gangi var í 

borginni á sama tíma og Bæjarútgerð Reykjavíkur.  Þetta vekur upp ýmsar spurningar.  Eins 

og hana hvar Bæjarútgerð Reykjavíkur hafi verið til húsa áður en af sölunni varð og allt 

hennar flyst yfir í þetta mikla hús sem hér sést og reykvíkingar þekkja sem hús Bæjarútgerðar 

Reykjavíkur, sem að vísu er aflögð fyrir áratugum.  Þar er nú sjóminjasafnið Víkin.  

Stofndagur Bæjarútgerðar Reykjavíkur er 17 febrúar 1947 og gerðist er fyrsta skip félagsins 

kom til landsins og er Ingólfur Arnarsson RE, sem reyndar kom til hafnar 16 febrúar 1947.  

Af þessu er ljóst að B.Ú.R. er líka starfandi er Fiskiðjuver ríkisins er við lýði þó höfundur játi 

upp á sig að koma svolítið af fjöllum um þetta ágæta fyrirtæki Fiskiðjuver ríkisins.  Skoðum 

blaðaumfjöllun frá þessum tíma: –  

„Ríkisstjórn Alþýðuflokksins er að selja Fiskiðjuver ríkisins.  Hefur fiskiðjuverið nýlega verið 

metið af tveimur dómkvöddum mönnum til að undirbúa söluna, og er hætta á að 

sölusamningurinn verði undirritaður einhvern næstu daga.  Hafa samningarnir um þetta mál 

farið mjög leynt; þeir hafa verið í höndum flokksbræðranna Emils Jónssonar forsætisráðherra 

sem seljanda fyrir hönd ríkisins og Jóns Axels Péturssonar sem kaupanda.  Er ætlunin að 

Bæjarútgerð Reykjavíkur verði aðaleigandi eftir söluna, en ýmsir verðbólgubraskarar 

íhaldsins - eins og Einar Sigurðsson - sækja fast að verða hluthafar einnig“.- Segir í 

Þjóðviljanum 26 júní 1959 og hiti talsverður í kolunum eins og stundum vildi brenna við á 

meðan enn var meira líf í stjórnmálunum og stjórnmálaflokkunum og menn elskuðu og virtu 



sinn flokk eins og engin væri morgundagurinn og þeir á risa launum við verkið og mæra 

stefnu síns flokks.  

Umræða um þessi Fiskiðjuver ríkisins (athugið að talað er um þau á Alþingi í fleirtölu) eru í 

gangi á hinu háa Alþingi í desember árið 1946 og komin fram tillaga að lögum um hvernig 

þetta skuli gert.  Þar kemur fram að Fiskiðjuver ríkisins væru stofnuð til að tryggja nýtingu og 

örugga sölu á afla fiskimanna fyrir sannvirði og um það getið að væri samkvæmt nánari 

fyrirmælum laganna sem frumvarpið leggur til að verði gerð. 

Myndin til vinstri og einnig hún til hægri örlítið neðar eru auglýsingar frá 

Fiskiðjuveri ríkisins og birtist hún til vinstri 11 september 1953 en hin í 

júní 1955.  Eins og sést framleiðir fiskiðjuverið allskonar fiskafurðir 

ásamt hefðbundinni afurð svona húsa, eins og frystingu fisks í allskonar 

umbúðir, saltfisk og aðra sem menn þekkja.  Á þessum árum er nokkur 

umræða í gangi um niðursuðu og nokkrar verksmiðjur reistar til þess arna 

og eða hafðar með í fiskvinnslu sumri.  Kannski var farið offari með 

þessar niðursuðuverksmiðjur allar saman en er samt tilraun sem gerð var.  

Til að mynda í Fiskiðjuveri ríkisins, eins og sést var niðursuðan höfð með 

í rekstrarforminu.  Margir töldu framtíð í henni.  Kannski vegna mikils 

geymsluþols matvælanna með þeirri aðferð.  Hún samt varð ekki ofaná þó 

enn sé hægt að kaupa sér niðursoðna síld, sardínur og annað niðursoðið 

bæði innfluttar afurðir og heimaframleiddar, langi okkur í síld og sardínu 

með brauðsneiðinni.   

Hvað sem mönnum annars finnst um öll 

inngrip ríkis í atvinnulíf þjóða getur þau 

samt vel verið réttlætanleg.  Hér skal og 

haft í huga að árið 1946 er rétt ár liðið frá 

stríðslokum og Evrópa enn ein rjúkandi 

rúst af þess völdum og lítið um peninga í 

umferð.  Og allstaðar þar sem svo háttar 

til er kaupgeta fólks lítil og engin og 

hindrar allt framtak manna.  Með 

inngripum ríkis fara hjól aftur að snúast og menn aftur að hafa peninga milli handanna og 

allskonar að spretta upp af þeim.  Kapítalismi boðaður?  Nei frekar að hyggindi og sannleikur 

sé sagður. 

Skoðum aðra og þriðju grein mögulegra laga:   

„2. gr. 

Ríkisstjórnin lætur reisa fiskiðjuver á Suðurnesjum fyrir verstöðvar á Reykjanesi, í 

Vestmannaeyjum, Höfn í Hornafirði og á ísafirði og viðar, eftir því sem þörf þykir. Í 

fiskiðjuverunum skal vera fiskmóttökustöð með aðstöðu til aðgerðar á fiski og enn fremur til 

flatningar og söltunar á þeim fiski, sem ekki reynist unnt að vinna á annan hátt.  Þá skulu í 

fiskiðjuverunum vera hraðfrystihús, niðursuðuverksmiðja, fiskimjölsverksmiðja, 

lifrarvinnslutæki og þau tæki önnur, sem hagkvæm kunna að reynast til frekari vinnslu aflans.  

3. gr. 

Fiskiðjuver þau, sem ríkið reisir eða kann að eignast, skulu rekin sem sjálfseignarstofnanir 

samkvæmt lögum þessum. Skal hvert fiskiðjuver fyrir sig hafa sérstakt reikningshald, og sé 

fjárhagur þess algerlega sjálfstæður og óháður liður öðrum fiskiðjuverum“.  (Af vefnum 

althingi.is)  

Ljóst er að af þessu varð í alltént Reykjavík og máski víðar á landinu eins og lögin líka 

heimila.  Fiskiðjuver ríkisins í Reykjavík starfaði að sjá á annan áratug er Bæjarútgerðin 



yfirtók reksturinn og svo Ísbjörninn og allt seinna yfirfært í nafnið Grandi hf, sem enn stendur 

og byggir á grunni hinna fyrirtækjanna og er eitt blómlegasta fyrirtæki Íslands í dag sem mikil 

endurnýjun á sér stað í um skipaflota félagsins um þessar mundir.   

Bæjarútgerðirnar voru undir samskonar flaggi og ríkisfyrirtækin. Þær tengdust bæjarsjóðum 

kaupstaðanna sem báru á rekstrinum ábyrgð rétt eins og gerist þar sem ríkið kemur að rekstri 

hverskonar og bæjarsjóðir.  Að ríkið losi sig út úr rekstri, og bæjarfélög, sem hefur sjálfur 

burði til að standa á eigin fótum er fullkomlega eðlilegt.  Er í eðli ríkis að koma hjólum af stað 

en ekki til lengri tíma standa í rekstri sem aðrir geta séð um og rekið hagkvæmara. 

Myndin til vinstri.  Vinnubrögð sem hér sjást gilda ekki 

lengur um borð í togurum.  Hún er af nýsköpunartogara 

með talsverðan fisk á dekki og mannskap að fletja fisk í 

salt á uppsettu borði.  Vinnandi maður sést ekki lengur á 

dekki þessara nýju skipa nema rétt á meðan troll er tekið 

og þeim tilvikum er trollnet rifnar og viðgerð í gangi.  Sé 

allt heilt hverfa menn undir þiljur um leið og trollið er 

farið til að gera að aflanum og ganga frá honum hvort sem 

er í ís eða hann er fullunninn og rennt gegnum 

vélasamstæður á millidekki og komið í frost.   

Haft var eftir skipstjóra sem þekkir vel til á síðutogara að 

um borð í skuttogara sæi hann aldrei nokkra manneskju 

öndvert við það sem áður var er kallarnir blöstu við 

augum hans á toginu og aðgerð í gangi.  Allt hefur bæði 

kosti og galla.  En hver í grunnin vill skipta?   

Samt var þetta hið algenga og það sem viðgekkst á 

þessum árum er togaraflotanum öllum var skipt út á örfáum árum og ný skip sett inn í stað gömlu togaranna.  Gömlu skipin 

sem lokið höfðu hlutverki sínu voru þau sem færðu Englendingum fisk öll stríðsárin og sumir íslendingar týndu lífi sínu fyrir.  

Faðir höfundar var togarasjómaður og var í siglingum með fisk til Bretanna á meðan seinna stríð enn stóð.  Og mann hann 

eftir því er hann aðspurður tjáði honum að aldrei hafi hann sjálfur séð neitt sem minnti á stríðsátökin þarna á hafinu nema í 

eitt skipti er fregnir bárust af kafbátum að verki en í talsverðri fjarlægð frá þeim.  Samt var honum hættan ljós.  Togaraflotinn 

á Íslandi árið 1951 samanstóð af 53 skipum.  37 voru ný en 16 gömul. 

Nóg um það og meira um Nýfundnalandsveiðina. 

Þegar veiðarnar við Nýfundnaland hófust og íslendingar uppgötvuðu mikil karfasvæði á 

þessum slóðum heyrði höfundur oft eftir að hann sjálfur hóf að starfa á togurum eldri sjómenn 

tala um að aldrei áður hafi þeir upplifað neitt þessu líkt og var þarna við Nýfundnaland.  Slíkt 

var mokið.  Skipin virðast hafa komið þar við og flest stoppað stutt og farið heimleiðis með 

eins og komst í lestarnar eftir til þess að gera örstutta stund með trollið úti.  Slík var magnið.   

Meira en karfi veiddist við Nýfundnaland á þessum tíma þó íslendingar sæktust ekki eftir öðru 

en honum.  Bresk verksmiðjuskip og Sovésk og skip frá fleiri þjóðum veiddu þarna líka en 

áttu meira við bolfiskinn og aðrar svona hefðbundnari tegundir.  Þess skal getið að venjulegur 

túr verksmiðjuskips á þessum tíma voru þrír mánuðir og komu þessi skip stundum til Íslands 

og fengu afgreiðslu, löndun og það sem þau þurftu.  Venjulega var stoppað í nokkra daga 

milli túra.   

Hvenær íslenskir sjómenn byrja að hirða karfan þekkir höfundur ekki en veit að um tíma var 

honum öllum fleygt út aftur kæmi hann í trollið og þótti óætur fiskur.  Greinilegt er að annað 

er uppi á teningnum er skipin hefja veiðar við Nýfundnaland sem enn eru stundaðar árið 1959 

og eintómur karfi sem varpan kemur upp með þar sem íslendingarnir athöfnuðu sig.   



Í frétt í Morgunblaðinu frá 24 janúar 1959 segir frá því í fyrirsögn að 4, 800 lestum af karfa 

hafi verið landað í Reykjavík frá áramótum.  Við sjáum að ekki er langt liðið af árinu en samt 

gríðarlegt aflamagn komið að landi í þessari einu höfn í landinu og vitað að fleiri skip en 

reykvísk stunduðu veiðar á þessu svæði.  Líklegt er að karfaaflinn í janúar 1959 sé snöggtum 

meiri á landsvísu en hér er greint frá.   

Hreinn landburður af karfa barst til Reykjavíkurhafnar sem vinnslan er að fá, því varla trúir 

maður að obbi karfaaflans hafi lent í klóm bræðslunnar þó líklegt sé að partur hans hafi endað 

þar.   

Ef við skoðum aftur aflabrögðin hjá Þorkeli mána sést að skipið hafði fyllt lestarnar áður en 

það lenti í ofsanum af völdum ísingar eftir einungis þrjá sólahringa á veiðum og sýnir manni 

allvel mokið sem verið hefur á þessum tíma þarna við Nýfundnaland.  Að fylla togara á þrem 

sólahringum er allvel í lagt sem að minnsta kosti höfundur var aldrei með í sinn 

sjómennskutíma um borð í þessum skipum.  Vitað er að eitt þúsund tonna Þýskbyggðu 

togararnir fjórir og þeir síðustu sem smíðaðir voru fyrir íslendinga af flokki síðutogara voru 

byggðir til gangs með veiðar á Nýfundnalandi í huga sem botninn var dottinn úr 1960 er þessi 

skip tóku að tínast til sinna heimahafna.  Að sjá hrundu Nýfundnalandskarfastofninn snöggt 

og máski jafn hratt og gerðist með síldina hér heima.  Athyglisvert ef rétt reynist. 

Myndin til hægri er af Bæjarútgerðartogaranum Júní 

GK.  Árið 1951 er hann með þeim nýrri í flotanum.  

Júní var eitt skipanna sem stundaði veiðar á 

Nýfundnalandsmiðum og ekki ósennilegt að Halldór 

Halldórsson skipstjóri sem um tíma var með Júní og 

síðar skipstjóri á togarann Maí GK 346 til margra 

ára, hafi komið með skipið að hafnfirskri bryggju fullt 

af karfa fengnum af þessum fjarlægu miðum.  

Togarinn Júní GK var stærstur nýsköpunarskipanna.  

Hvað um það að árið 1959 er enn talsvert 

fjör í karfaveiðinni við Nýfundnaland.  

Að sjá kemur ekki upp í huga nokkurs 

manns orðin „Ofveiði“ né „Rányrkja“- 

sem þetta mok þó var og ekkert annað.   

Segir í frétt frá þessum tíma að togararnir hafi komið ört að landi og líði aldrei meira en fjórir 

dagar milli landanna, og að stundum hafi tveir togarar landað sama dag.  Allur karfi sem hér 

um ræðir er veiddur á Nýfundnalandsmiðum, sem að sumra áliti ætla að vera endingarbetri en 

menn þorðu að vona.  Þetta segir okkur að veiðarnar hafa staðið yfir í nokkurn tíma er hér er 

komið.  Samt bólar ekkert á aðvörunarorðum af neinu tagi tengdum ofveiði.  Merkilegt en þó 

ekki með það til hliðsjónar að orðin „Verndun fiskistofna“ er kannski til í málinu en samt ekki 

með neitt sérstakt vægi manna á meðal.  Sem þó átti eftir að breytast.  En ekki fyrr en öllu 

liðinu hafði verið stillt upp við vegg og þjóðin komin á heljarþröm í efnahagslegu tilliti.  Já 

tímann sinn tók okkur að átta okkur á hvað við værum kominn með upp í hendurnar og 

gríðarleg afkastagetan og takmörkuð auðlind sem í var sótt blasti við hverjum sem sjá vildi. 

Flestir togarar sem komu að landi voru með afla frá 260 tonnum til 300 tonn í ferð, en nokkrir 

allmiklu meira.  Mestan afla úr einni veiðiför hefur Þormóður goði RE komið með er hann 

landaði 390 lestum, næstmesti aflinn kom Þorkell máni með og reyndist vera 374 lestir.  

Fjórir af togurunum hafa landað tvisvar í mániðinum; janúar 1959, og eru það togararnir Egill 

Skallagrímsson, Þormóður goði, Úranus og Jón Þorláksson.  Þormóður goði hefur mestan afla 



úr tveim veiðiferðum, 732 lestir, og munar þar allmiklu, því að næstir honum koma Úranus er 

með 600 lestir og Jón Þorláksson með 590 lestir. 

23 janúar 1959 lönduðu tveir togarar.  Þeir eru Jón Þorláksson 300 tonnum og togarinn Vöttur 

um 250 lestir.  Eftir helgina, 27 janúar 1959 og daganna þar á eftir, eru væntanlegir af 

Nýfundnalandsmiðum Þorkell máni, Hvalfell og Pétur Halldórsson, sem allir ku vera með 

fullfermi af karfa.  Við sjáum heldur betur kraftinn í karfaveiðinni og skipin rétt komin á 

miðinn til að bleyta troll sín og drífa sig svo aftur heim með fullt skip.  Hrein geggjun þessar 

veiða þarna við Nýfundnaland og hvernig karfanum var stjórnlaust sópað upp.  Ekki verður 

neitt annað sagt um þær en samt vel afsakanlegar því enn skorti mönnum alla hugsun um 

verndun veiðisvæða og vitundina um takmarkað veiðiþol fiskistofna og mikla veiðigetu 

flotans sem vitað er um í dag og er fullkomlega virt en var ekki þá og ekki bara á Íslandi 

heldur líka í hinum löndunum sem gerðu út stór og velbúin veiðiskip rétt eins og íslendingar.  

Talverðan tíma tók menn að skilja afl og afkastagetu fiskiskipaflotans sem og takmarkað þol 

stofnanna sem í var sótt.  Já, vinir mínir!  Lærdómurinn hefur verið dýru verði keyptu.  

Honum á sinn hátt var þvingað upp á okkur.  Er það ekki sannleikur málsins? 

Víkjum að öðrum pælingum og lokum svo dyrum. 

Stærstu báturinn á þessari mynd 

Snæfellið hefur eflaust þótt stór bátur 

árið 1947, á tíma myndarinnar.  Samt 

eru það smátt miðað við þau sem síðar 

komu.  Að ekki sé talað um þau ósköp 

öll sem notuð eru í dag (ágúst 2017). 

Allir vita að með tímanum hafa íslensk 

skip stækkað og að mannskapnum er 

búin önnur kjör og aðbúnaður en áður 

hefur gilt í þessu landi.  Menn svo sem 

hafa lengi búið um borð í skipum þeim 

sem þeir ráða sig á.  Er tveggja manna 

herbergin byrjuðu að koma þótti þau 

lúxus og líka voru.  

Nýsköpunartogararnir höfðu sex 

manna herbergi fram í lúkar og önnur 

sem voru fyrir átta manneskjur.  Allt 

framför sem eftir var tekið og menn 

töluðu um sem hreinan lúxus og 

hótelvist.  Allt til að mæta með 

fjarvistunum og gera líf kallanna betra 

á meðan á túr stóð.   

Ekki voru, né eru, allir sjómenn 

íslenskir sem bjuggu við þennan kost.  Á öllum tímum hefur hluti sjómannastéttarinnar unað 

sér betur á dagróðrabátum og á minni bátum þar sem lúkarinn, sem flestir bjuggu í, var einn 

geimur með kojum á veggjunum sitt hvoru megn og borð til eta við ásamt eldavél koksins.  

Vistin til langframa um borð í þessum minni skipum að, segjum, eitt hundrað tonnum var svo 

sem ekki sérlega kræsileg en samt eitthvað sem menn linntu við og kvörtuðu ekki undan.  



Hygg að fæstir hafi litið vistina um borð sem sitt annað heimili þó í raun og veru hún væri 

það.  Sú hugsun kviknar síðar. 

Þessi hugsun, um annað heimili sjómanna, átt við skipið, var ekki til staðar í stéttinni lengi vel 

en fer svo að bóla á henni og máski kringum kjarasamninga er menn vildu knýja á um hærri 

laun og eða fá smávegis sporslu af hendi ríkisins og að það grípi inn í aðstæður sjómannanna 

og viðurkenni sérstöðu þeirra á íslenskum atvinnumarkaði, að þá hafi hafist þessi umræða um 

að skip væri sjómannsins annað heimili, sem auðvitað er ekkert nema réttnefni sé málið 

skoðað en var lengi vel ekki partur af hugsun þessara manna.  Það fullyrðir höfundur.  

Kannski að þessi hugsun hafi fyrst komið fram kringum sjómannafsláttinn á sínum tíma án 

þess þó að höfundur hafi neitt fyrir sér í málinu og bara veltir þessu svona upp.  Allavega 

gerðist það að umræða sem ekki var áður til staðar hófst en hvar er ekki gott að setja fingur 

sinn á. 

Sagan segir að til að mynda Sjómannafslátturinn sem viðgekkst í áratugi en hefur nú verið 

aflagður hafi komið til sem innslag ríkisins til að liðka fyrir mannaráðningum á togaranna sem 

um tíma gekk brösótt orðið að fá á nægan mannskap.  Þessu til staðfestingar er til merkileg 

ljósmynd af togaraflota Ú.A. á Akureyri frá þessum tímaskeiði sögunnar þar sem allir fjórir 

togarar útgerðarfélagsins liggja bundnir við bryggju vegna manneklu.  Ekki boðlegt vitaskuld 

og fullkomlega eðlilegt að ríkisvaldið komi að slíkum málum með heppilega lausn sem losar 

stíflu því ótækt er að vera með rándýr skip bundin við bryggju vegna ónógs mannskapar.  

Slíkt gengur ekki.  Allir geta tekið undir það.  Og sumpart umdeildur Sjóamannafsláttur komst 

á og munaði verulega um hann fyrir þá sem hans nutu er kom að árlegu skattframtali sem til 

að byrja með náði aðeins til fiskiskipasjómanna.  Og kannski allra fyrst einvörðungu til áhafna 

togaranna.  Allavega voru þeir sem stunduðu sjó á farskipum undanþegnir þessum 

skattaafslætti um tíma en fengu síðar.  Bátaflotinn, hafi hann verið skilin eftir í byrjun, komst 

að þessum kjötkatli á undan farskipafólkinu.   

Að illa gengi að manna togaranna er skiljanlegt.  Sumir 

þessara togara voru gerðir út af reiðileysisútgerðum og 

kannski áhugalausum útgerðarmönnum í ofanálag.  Og 

ekki má gleyma hinu að um þær mundir er síldin í 

algleymingi og flestir sem sjóinn vildu stunda vera þeim 

megin línu að einfaldlega var ekki til nægur mannafli í 

þessu landi til að fullmanna blessaða togaranna mitt í því 

„Gullæði“ öllu saman.  Samt voru íslenskir sjómenn til 

sem ekki tóku þátt í síldaræðinu og héldu sig við 

togaranna.  Sinn gamla og góða vinnustað. 

Færeyskir sjómenn komu um tíma hingað stríðum 

straumum til að starfa á þessum togurum, og líka bátum, 

og gátu sér gott orð.  Vel má segja að þeir hafi bjargað togaraútgerðinni á Íslandi og verið 

með í fleyta henni yfir sinn erfiðasta hjalla útgerðarsögu sinnar.  Fyrir kom að Sjómannfélögin 

Færeysku vöruðu sitt fólk við sumum þessara íslensku útgerða vegna þess hversu tregar þær 

væru til að greiða mönnum laun sín.  Fullkomlega eðlilegt var að félögin bentu sínu fólki á 

þetta þar sem við átti og þeirra skilda að breyta með þessum hætti.  Sundum gerðist það að 

Færeysku sjómannafélögin gripu til aðgerða og einkum þeim að kyrrsetja skip í höfn og halda 

þar uns fullnaðargreiðsla launa hefði farið fram.  Á þessum tíma sigldu íslensku togararnir 

talsvert og komu mikið við í Færeyskri höfn á heimleiðinni til að taka ís.  Og væri um að ræða 

skip með útgerð á bak við sig sem ekki stóð í skilum um launagreiðslur til áhafnarinnar og 



Færeyingar þar um borð gat svo farið að Færeyska Sjómannafélagið bæði um kyrrsetningu og 

fengi.  Var þá skipið bundið betur uns gengið hafði verið frá laununum.  Samt virtist svo vera 

að Færeyingarnir hafi farið með skipinu er það lét næst úr höfn þó treglega gengi með launin.  

Sjómenn eru svo sem ýmsu vanir er kemur að þessum málum þó eflaust sé það allt saman 

talsvert breytt í dag og betra skikk orðið á.   

Samt væri rangt að hald því fram að þetta með launin hafi verið algilt regla á hallæristímum 

síðutogaranna og allur ljómi enn á síldinni því til voru útgerðir sem aldrei kom neitt misjafnt 

upp hjá um laun sinna starfsmanna og voru til fyrrimyndar að þessu leiti alla tíð.  Og sjálfsagt 

gilt sama um þær flestar þó hinar hafi verið þarna með og orðið fyrrferðarmiklar í umræðunni, 

eins og yfirleitt er undir slíkum kringumstæðum.  Erfitt er að koma í veg fyrir slíkt.  Sjálfur 

lenti höfundur á hallærisútgerðum sem drógu lappirnar lon og don er kom að launagreiðslum 

en sem betur fer ekki oft.  Og reyndar bara örsjaldan.  Allt kom þetta nú samt. 

 

Myndin er frá árinu 1947 og er af eins og sjá má hópi hrossa í vetragaddi.  Þá var hrossið enn 

þarfasti þjónn landsmanna og einkum til sveita og meira enn í borg bæjum þó ekki væru þau 

með öllu óþekkt á götum þar og enn nokkuð algeng sjón og að þar sæjust ríðandi menn með 

einn til reiðar og hross bundin fyrir utan verslanir og eða íbúðarhús á meðan eigandinn sinnti 

erindi sínu þar og þáði kaffitár í heimahúsi á eftir áður en aftur var stigið á bak haldið heim í 

sveitina. 

Að vísu á myndin sem slík lítt skylt við efni pistilsins hér ofar en er samt leyft að vera með til 

að sýna frelsið sem höfundum efnis er veitt. 

Ætli við stoppum ekki hér og trúir höfundur að lesandi hafi haft af gagn og eilítið gaman.  Er þá tilganginum náð. 

Kveðja:  KRF. 


