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Um hvalveiðar. 

Hvalveiðiskip.  Myndin, teikningin 

til hægri, er frá því 1866.  Hér 

sjáum við að framför hefur orðið í 

hvalveiðum og menn ekki lengur að 

skutla hval með handafli og 

handskutli eins og áður var heldur 

stendur maður í stafni með sérbúna 

byssu.  Áfram notast við árabát 

sem slakað var niður úr bátsuglu á 

skipinu sjálfu er hvalsins varð vart 

og honum róið að dýrinu.  

Mögulega er vinda notuð við 

verkið.  Við sjáum að báturinn 

hefur komist nokkuð nálægt 

bráðinni og ólíklegt að skot geigi 

af svo stuttu færi.   

Því skal þó ekki gleymt að hreyfingar lítilla báta eru snöggar og þarf ekki mikla gáru til að 

velta þeim á sitt hvort borð snöggum veltum.  Ljóst er að allt geti gerst um nákvæmni miðs 

skyttunnar undir slíkum kringumstæðum.  Einnig sést að skipið er vélknúið gufuskip.  Tel að 

á þessum árum, upphafi vélvæðingar skipaflotans, hafi menn oft lítið vélina um borð sem 

hjálpartæki og til að grípa í á logndögum en ekki aðalaflgjafa ferðarinnar og í þeim tilvikum 

er seglin misstu afl, eins fylgifisks seglskipa.  Við það má gera ráð fyrir að leiðindaástand hafi 

skapast því að engum fellur það vel að komast hvorki afturábak né áfram og reka stefnulaust á 

úthafinu undan straumnum kannski dögum saman.  Svo kom vélin og skipsskrúfan.  Hún til 

að byrja með var höfð á sitt hvorri síðu skips þó engin merki sjáist um neinn slíkan búnað á 

myndinni og mögulegt að hafi verið slakað niður með síðunum ætti að nota skrúfurnar og 

búnaðinn og hann geymdur þess á milli á dekkinu.  Hinn möguleikinn er að skrúfuöxullinn 

liggi undir yfirborðinu og skrúfublöðin aftast á skipinu rétt framan við stýrið.  Slíkur 

skrúfubúnaður er ekki nýr.  Eins og sést hefur skipið á myndinni góðan byr í seglin og virðist 

vera aðalaflgjafi þess.  Reykháfurinn ljóstrar samt upp um vélina. 

Búast má við að aðbúnaður sé talsvert betri fyrir mannskapinn en var á meðan segl ein réðu 

ríkjum og skipin tréskip og einnig að aðstaða til geymslu matvæla og hrámetis sé betri og 

gufuspil í einhverju formi kominn til sögunar sem allir sjá að léttir mannskapnum á dekki 

marga vinnuna.  Hvenær menn tóku kælitæki fyrst til notkunar þekkir höfundur ekki en býst 

við að fljótlega á eftir hafi menn séð kostinn við að vera með svoleiðis græju á skipum sínum.  



Höfundur efast um að kælitæki fyrir matvæli séu komin 1866 og á tíma myndarinnar.  En 

segir óábyrgt.   

Svolítið um skyrbjúg. 

Myndin til hægri er af James Lind, (1716- 1794). 

Maðurinn sem fann lækninguna við skyrbjúg heitir James 

Lind og er Breskur herlæknir, fæddur í Edinborg í Skotlandi.  

Lind lagði mikla áherslu á hreinlæti um borð í skipunum og 

ruddi svolítið brautina í þeim mikilvægu máflokki sem 

meðal annars fól í sér aflúsun um borð í herskipum.  

Hreinlæti er prýðis sóttvörn.   

Er Lind var uppi var hugtakið „Vítamín“ ekki til hjá 

mönnum.  Einkenni skyrbjúgs er almenn þreyta, 

öndunarfærasýkingar og öndunarerfiðleikar, verkir í vöðvum og beinum, þunglyndi, 

blæðingar frá húð og slímhúð, auk blæðinga og bólgu í gómnum.  Þá geta tennur losnað, 

skyrbjúgssjúklingar fá krampa og deyja að lokum fái þeir ekki viðeigandi meðferð og „C“ 

vítamín í líkama sinn.   

Öndvert við flestar dýrategundir sem framleiða sjálf C vítamín úr fæðunni sem þau éta, þarf 

manneskja sjálf að innbyrða „C“ vítamínið sérstaklega.  Og eru sítrónuávextir heppilegir til að 

viðhalda C vítamín þörfinni.  Sjómenn á þessum tíma óttuðust mjög skyrbjúg sem lagði 

marga að velli.  Um tíma dóu fleiri Breskir hermenn til sjós úr skyrbjúg en í bardögunum við 

Frakka og Spánverja, sem þá áttu í illdeilum hvorir við aðra.  Breski aðmírállinn Amason fór 

hringinn í kringum jörðina með 1900 mann áhöfn með sér og létust úr skyrbjúg 1400 af þeim í 

ferðinni og aðeins örfáir í beinum átökum við óvinaheri sína. 

James Lind gerði áhrifaríka tilraun um borð í einu herskipa Bresku Krúnunnar HMS Salisbury 

sem sýndi mönnum framá að orsök skyrbjúgs væri röng fæða, öllu heldur, ónóg fæða, 

ávextina skorti, sem menn fengu neytt og að þeir yrðu að hafa aðgang að vissum ávöxtum sem 

viðhéldi C vítamín búskapi líkamanns.  Þetta sáu menn loks.  Eftir það var skyrbjúgur óþekkt 

vandamál í sjómannastétt.  Stundum er lífið hart og neyðir okkur til að kanna mál og leysa.  

Með langsiglingunum uppgötvuðu menn nokkuð sem engin gerði ráð fyrir né heldur þekkti í 

fyrstu haus né sporð á en reynslan bar til þeirra á miskunnarlausa hátt og knúði til viðeigandi 

ráðstafanna.  Og skyrbjúgur uppgötvaðist sem hættulegur sjúkdómur og kom með 

langsiglingunum.  Lækning við honum reyndist C vítamínið. 

 

 

 

 

 

 



Aftur að hvalveiðum.  

Hér má sjá Hollenskan hvalveiðiflota 

stunda veiðar við Svalbarða á átjándu 

öld og enn talsvert af hval til í sjónum.  

Sjá má mörg skip í hnapp á litlu svæði 

og öll knúin seglum og engu öðru og 

ekki loku fyrir það skotið að hundruð 

manna séu samtals um borð í þessum 

skipum að glíma við veiðina og gera 

það um borð sem gera þurfti.   

Sagt var um þessi hvalveiðiskip að 

lyktin af þeim legði langar leiðir og að menn löngu áður en nokkurt skip kom í augsýn þefað 

upp í loftið og sagt.  „Hvað‘  Hvalveiðiskip“? og oftar en ekki haft lög að mæla.  Gera má 

ráða fyrir að aðstaða til þrifa hafi á þessum tíma verið léleg og hvergi nóg til að hreinsa allt 

sem hreinsa þurfti til að losna við lyktina, og hugsunin kannski ekki til staðar hjá köllunum.  

Þrif voru kellingaverk í augum þeirra.  Öðru má ekki gleyma ísvona málum að sjálfir verða 

menn samdauna allri lykt kringum sig og hætta að finna hana, án þess kannski að afneita 

henni.  Mikið blóð fylgir hval og þrifnaður mikilvægur sem erfiðleikum var bundið að sinna 

með góðum hætti vegna frumstæðra aðstæðna og skorti á þekkingu.  Hana höfum við í dag.  

Hvalveiðar á þessum tíma voru nokkuð áhættusamur veiðiskapur.  Oft voru þær stundaðar við 

Suðurskautið og Norðurskautið og þar innanum ísinn og fór að bera meira á veiðum á þessum 

svæðum eftir að á hvalastofnanna fór meira að ganga og erfiðara að finna stórhvelið í sjónum 

og skutla.  Ferðir stórhvela, sumra tegunda, um hafsins sjóveg eru gríðarmiklar.  Þúsundir 

sjómílna leggja þessar skepnur að baki fram og til baka.  Og alltaf sömu leið.   

Líklegt er að sprengiskutullinn hafi verið fljótari að deyða skepnuna en handskutlaði 

skutullinn fékk gert.  Og veiðar snúast um að fella skepnuna.  Það er veiðiskapur.   

Er járnið lenti í skepnunni tók hún mikið viðbragð og gátu þau orðið ofsaleg að bátnum 

stafaði hætta af, og þurfti mikla aðgát, ætti ekki verr að fara.   

Til eru sagnir um að sá sem skutlaði skutlinum úr stafni báts vildi helst vera ekki lengra en tíu 

faðma frá veiðinni en þurfti yfirleitt að láta sér duga tólf til fimmtán faðma færi sem vanur 

skutlari taldi sig vel ráða við.  Einnig völdu menn ákveðinn stað til að skutla í á 

hvalsskrokknum og töldu bestan til árangurs.  Hvalbátarnir voru óvarðir árabátar og 

hvalveiðunum nauðsýnlegir.  Við skutulstunguna tók skepnan kipp og rauk áfram og undan 

þessum sársauka sem hún fann, með litla knörrinn bundna við sig með bandi og endaði 

yfirleitt á einn veg.  Sigri mannskapsins.  Nokkuð víst er að andartakið í bátnum og hann 

þjótandi ofan öldunni hafi verið bátsverjum viss hætta.  Samt er ekki sjálfgefið að sé 

andartakið í lífi hvalveiðisjómannsins sem var honum skeinuhættast þó mögulega bátstöp hafi 

orðið og menn lent í sjónum og í versta falli drukknað.  Alltaf er alvörumál að lenda í sjónum.   

Önnur hætta var líka á þessum skipum.  Skyrbjúgurinn sem örlítið er drepið á hér ofar.  Hver 

hvalveiðitúr gat tekið mánuði og ár og ljóst að vistin hefur ekki alltaf verið mannskapnum 

sérlega þægileg og öll aðstaða til að geymslu matvæli og vond, þætti okkur í það minnsta í 

dag.  Ekkert um borð hafði afl til að kæla neitt niður og þekkingin heldur engin til þess arna.   



Reynt var að vera með fé og skepnur á fæti í hverri ferð og eflaust verið lagt á aukin áhersla 

eftir að ljóst var af hverju skyrbjúgur stafaði að kom vegna of lítillar neyslu ferskmetis og 

einkum vissra tegunda ávaxta.  Á fæti er gagnlegt svo langt sem það nær.  Það gaf 

mannskapnum aukin möguleika á að borða inn á milli og lengur en ella nýmeti en ekki bara 

saltaða fæðu.  Samt er líklegt, og nokkuð víst, að menn hafi rennt út færi í von um nýjan fisk í 

soðið.  Uppistaðan var samt söltuð fæða.  Enda geymsluaðferðin sem best er þekktust og er 

enn í fullu gildi.   

Á safni. 

Á áttunda áratug seinustu aldar var á safni í Bremerhaven í 

Þýskalandi stórt seglskip sem hægt var að skoða gegn smávegis 

aðgangseyri.  Skipið var að öllu leiti óbreytt frá því sem var er 

það enn var gert út og sigldi um öll heimsins höf.  Skipið til hægri 

er ekki sama og höfundur skoðaði en svipar til þess, eins og hann 

mann, langt um liðið, og heitir þetta „Seute Deern“ og var tekið í 

notkun árið 1919.  Nafnið Seute Deern kemur á skipið 1964 og 

hét það áður nokkrum nöfnum.  Seute Deern er í dag safn og líka, 

skilst höfundi, veitingarstaður.  Skipinu var komið fyrir 2005 þar 

sem það nú er en ferð höfundar átti sér stað 1977 er togari sem 

hann þá starfaði á sigldi til þessarar borgar með góðan afla í 

lestunum til að selja á fiskmarkaðnum og fór gott ef ekki líka í 

slipp í þessari söluferð til Bremerhaven.  Minnir það.  Myndin er 

höfð hér með vegna þess að í minningunni er svipur með þessum skipum.   

Höfundi var sagt frá því að stundum væri hægt að kaupa sér samskonar mat um borð í skipinu 

sem hann skoðaði og mannskapurinn neytti.  Aðilinn sem frá greindi sagðist nokkrum árum 

fyrr, ath 1977, hafa verið þarna og keypt sér máltíð og sagði aðspurður að hefði bragðast 

ágætlega og betur en hann hafi ímyndað sér.  Höfundur var ekki eins heppinn, þó vel hefði 

hann getað hugsað sér að fá einn skammt af „seglskipakjöti“ framreiddu eins og mennirnir 

fengu á ferðum skipsins um heimsins höf.  Bara til að finna bragðið.   

Undir þiljum kom óvart allt plássið sem mætti manni og einn geimur frá stefni aftur í skut 

með óteljandi hengikojum ætluðum undirmönum en talsvert betur í lagt fyrir yfirmenn sem 

bjuggu í herbergjum sem við tók aftast í skipinu og voru öll hin glæsilegustu.  Því miður 

mann maður ekki nafn skipsins hafi maður einhvern tíman vitað það né þekkir hvort skipið sé 

enn til sýnis.  Reiknar samt með að það sé þar ennþá og sé ekki horfið af sýningarsvæðinu.  

Safnið í Bremerhaven er veglegt safn sem lengi hefur verið starfrækt með sennilega ríkisstyrk 

með sér til rekstursins og viðhalds muna.   

Höldum áfram. 

Seglskipið sem sést á myndinni til vinstri er gamalt Danskt 

skip sem ku lengi hafa flutt salt frá Danmörku yfir til Íslands.  

Nafn skútunnar hefur höfundur ekki á tekteinum. 

Hvort einhver hér uppi á Íslandi muni í dag eftir þessu skipi 

eru áhöld um en ljóst að hefur verið landsmönnum að góðu 

kunnugt, af auðvitað sínum mörgu ferðum hingað til lands 



með mikilvægan saltfarm í lestunum á tímum sem mestallur afli landsmanna var verkaður í 

salt.   

Myndin birtist í blaðinu Magna árið 1965 og tekin erlendis og máski Danmörku og því ljóst 

að enn sé verið að nota skipið en ekki lengur til saltflutninga milli landa og hlutverk annað.  

Skip má nota til allskonar verkefna. 

(Blaðið Magni kom út á Akranesi og leit fyrst dagsins ljós 21 apríl árið 1961 og hélt velli til 

23 desember 1976 og er að sjá almenna fréttablað með allskonar fróðleik.  Þó mikið af 

þessum gömlu bæjarblöðum hafi lagt upp laupaanna eru samt einhver eftir.  Umhverfi 

blaðaútgáfa er gerbreytt með tilkomu Netmiðla og færslna fólks á veitum allskonar sem það 

stofnar að aðgang). 

Nokkur orð um togara. 

Myndin til vinstri gæti 

verið af Bæjarútgerðar 

togaranum Hallveigu 

Fróðadóttur RE og einum 

nýsköpunartogaranum og 

með þeim seinustu sem 

kom um 1952.  Myndin 

birtist í Sjómannablaðinu 

Víkingi í ágúst árið 1961 

og skipið enn í fullum 

rekstri. 

Hér má sjá kunnuglega 

stöðu um borð í 

síðutogara.  Verið að taka 

trollið í brælu og skipið 

flatrekur á meðan og hætta 

á að gangar fyllist sjó og menn fari upp fyrir og gerist stígvélafullir.  Samt var merkilegt að 

menn skildu ekki blotna oftar en var, miðað við á köflum veðurlag og sjólag.  Fór reyndar 

eftir skipum sem vörðu sig mis vel og líka starfinu sem menn gegndu um borð.  Við 

forhlerann var skjólsælla en við afturhlerann.  Aftan við spil og á ganginum gekk sjórinn 

meira yfir lunninguna.  Eins var lunningin varhugaverð á meðan vinnan við „Belginn“ fór 

fram og válynd veður.  Belgurinn er hluti trollsins og er á undan pokanum.  Fyrir þá sem ekki 

vita. 

Talandi um að menn slyppu oft við að rennblotna þrátt fyrir ölduna mann höfundur eftir atviki 

um borð í togaranum Maí GK 346 frá Hafnarfriði og hann þá á leið fram í lúkar á frívakt í 

stakknum og stígvélunum eins og til siðs var væru veður þesslegt.  Er hann var rétt ókomin að 

spilgrindinni á leið frameftir skipinu kom alda fram með því og skellti sér yfir lunninguna þar 

sem hann var og náði upp undir háls án þess að bleyta neitt.  Þrístingurinn af öldunni límdi 

stakkinn gersamlega utan um hann og hlífði eitt hundrað prósent og gerði kleyft að hlaupa 

fram í skraufþurrum.  Svona gerðist líka. 

 



Fiskveiðarnar. 

Fiskveiðar íslendinga hafa verið nokkuð tryggar gegnum tíðina og verður ekki annað sagt en 

að svo sé.  Þetta segir ekkert um það hvort aðgæslu hafi verið beitt við veiðarnar og að hún sé 

ástæðan fyrir góðu gengi fiskistofnanna heilt yfir eða aðrir þættir komið þar inn í og svolítið 

harðneskjulegri og leiðinlegri og stillti okkur upp við vegg og kenndi þarfa lexíu eins og vill 

gerast er sannleikurinn knýr dyra og bíður okkur góðan dag með þeim orðum að hafa nokkuð 

að segja okkur.  Vissulega hafa menn oft farið illa með og gert eftir að skipastólinn stækkaði 

og skipin búin æ öflugri vélbúnaði sem og gerði þeim kleyft að veiða í verri veðrum, og 

vondum veðrum, en möguleiki var á fyrir tíma allra glæsiskipanna með einvörðungu skipastól 

sem samanstóð af opnum litlum knörrum lengst af íslendsögunnar.  Á tíma opinna báta segir 

sig sjálft að talsverðum erfiðleikum var bundið að skemma nokkur fiskimið og líklegt að 

menn hafi ekki leitt hugann að neinu slíku né leitt hugann að að væri gerlegt, hvað þá heldur 

meira.  Veðrin og tafirnar af þeim, og veturnir sjálfir, voru á þeim tíma alveg einráðir um alla 

friðun. 

Myndin til hægri sýnir 

menn á vakt og 

hleranna komna í gálga 

og verið að hífa 

grandaranna.  Hér 

notast skipið við 

bakborðstroll og 

stjórnborðstrollið 

líklega rifið og unnið að 

viðgerð.  Hvernig sem á 

því stóð var 

stjórnborðtrollið 

yfirleitt trollið sem 

notað var og hitt 

einvörðungu brúkað 

sem varatroll til að 

veiðarnar tefðust ekki 

meira en þörf krafði.  Á síðutogurum sem höfundur starfaði á var þessi háttur.  Ekki spyrja 

hvers vegna því að hann veit það ekki. 

Áfram með hvalinn. 

Fyrsta vísbendingin til manna sem kom og mögulega gerðist nærgöngul er ekki ólíklegt að 

hafi tengst hvalveiðunum á úthöfunum sem voru stundaðar öldum saman og gríðarleg ásókn 

var í um tíma.  Svo fór að með aukinni sókn að verulega fer að draga úr þeim og sífellt 

erfiðara að finna hval og um lengri leið að fara að sækja hann en var á meðan meira var til af 

honum og hann á hefðbundnari slóð.   

Búrhvalurinn var einn hvalanna sem eftir var sóst.  Búrhvalur finnst um öll höf nema Norður- 

íshafi.  Haus búrhvala er afskaplega stór og er fitulag, olía, hvalambur, í efsta lagi haussins 

sem vísindamenn hallast á í dag að sé til að stýra flothæfni dýrsins á mismunandi dýpi á sama 

hátt og sundmagi fiska gerir en var lengi af mönnum talið vera sæði skepnunnar vegna þess að 

líta svipað út og hjá mönnum.  Þessu var hafnað og hinu haldið á lofti.  Hvalambra var lengi 

notað við ilmvatnsgerð.  Í dag hafa gerviefnin leyst ömbru af hólmi í ilmvatnsiðnaðinum.   



Yfirburðir hvallýsis til ljósgjafar þóttu miklir.  Olían brann með bjartari loga og minni reyk en 

aðrir ljósgjafar.  Samanber tólgarkerti og jurtaolía.  Það voru Baskarnir sem fyrstir framleiddu 

hvallýsi í atvinnuskini.  Þeir sóttust mest eftir sléttbak vegna þess að fitulagið á skrokknum 

hélt honum á floti og hann sekkur ekki við dauða.  Skrokkurinn gaf og af sér mikið magn lýsis 

af fitulaginu sem gat orðið sextíu sentímetra þykkt eftir öllum skrokknum.   

Teikning af búrhvalsveiðum á 

fyrri öldum. 

Með aukinni ásókn gerðist hið 

óhjákvæmilega að mönnum 

gekk æ erfiðlegra að finna hval 

og veiða.  Um lengri sjóveg að 

fara og gerði túra skipanna 

talsvert lengri og bætti ekki 

stöðuna.  Einnig spilaði inn í 

veiðarnar að með tilkomu 

allskonar tækninýjunga var 

ekki sama þörf fyrir borgirnar og áður að nota lýsi til að tendra ljós gatnanna.  Rafmagnið að 

koma með alla framtíðina í sér.  Með öðrum aðferðum við götulýsinguna fer smá saman að 

draga úr eftirspurn eftir hvalalýsi sem öndvert gera veiðarnar ekki nærri eins ábatasamar.   

Um 1200- 1300 er að sjá að hvalveiðar séu orðnar sérstakur atvinnuvegur hjá Böskum og ljóst 

að þær hafa lengi verið stundaðar en samt ólíklegt að hafi að ráði aukist fyrr heldur en með 

stærri skipum sem hægt var að sækja lengra á og búa um borð í með mannskap þann sem til 

verksins þurfti.  Ekki skemmdi neitt fyrir áhuga manna á hvalveiðum er sumar borgir gripu til 

þess ráðs að lýsa upp göturnar hjá sér og úrræði fá önnur en lýsi til að tendra með ljósið og 

viðhalda í ljóskerunum.  Ljóst er að talsvert magn olíu þurfti.  Með öðrum ljósgjöfum, 

gasljósum og glóðarperunni hans Edisons, eftir að hún kom, sáu menn hagkvæmni þess að 

notast við þetta og gerðu á kostnað hvallýsisins sem minnkaði verðin sem menn fengu.  Enda 

verulega gengið á stofnanna er hér er komið sögu þó enn sé ekkert gert í málinu og hvalveiðar 

ennþá stundaðar. 

Samt má leiða að því líkum að það hafi verið ofveiði hvalastofnanna sem fyrst fékk menn til 

að hugleiða í alvöru að hafið væri ekki ótæmandi kista og eilíf án neinna hafta og stjórnunnar.  

Ekki er með öllu óhugsandi að einn og annar hafi farið að hugsa í alvöru um hvort ekki gæti 

verið rétt að kann ástand hvalastofnanna og að grípa inn veiðarnar kæmi í ljós að stofnarnir 

næði ekki lengur nauðsýnlegu lágmarki.   

Auðvelt er að viðurkenna gangsemi götulýsinga borga og bæja en þægindi þau eins og áður á 

kostnað einhvers og nú hvalastofna vegna þess að vera stundaðar af gríðarlegri eftirspurn eftir 

lýsi unnu úr hvalsspiki.   

Hvenær allar hvalveiðar voru stöðvaðar þekkir höfundur ekki en samt að gerðist eftir að 

tuttugasta öldin var í garð gengin.  1946 er Alþjóða hvalveiðiráði stofnað til að hafa 

yfirumsjón með þessum veiðum framvegis.  Að Alþjóðasamtök séu stofnuð kringum stýringu 

hvalveiða er eðlilegt.  Flestir hvalastofnar fara langar leiðir og synda úr og í landhelgi landa 

víða um heim og fæstir bundnar einum stað.  Rétt er af þjóðunum að sameinast um plön og 

nýtingu, sem reyndar er ekki til staðar í dag og ekki vegna ofveiði heldur tilfinninga fólks sem 

kemur í veg fyrir að hægt sé að selja afurðir hvala.  Ekki gott en samtstaðan. 



Nútíma 

götulýsing.  Þessi 

er keyrð á 

rafmagni sem 

flestum þykir 

sjálfsagt að sé 

óheftur aðgangur 

að en rekst á við 

náttúrverndina 

er hún kemur inn 

með sitt 

sjónarmið.   

Til landsins. 

 
„Morgunblaðið 18 maí 1961.  Ægir kemur með færeyskan línubát Skarvsnes í togi“.- Segir 

hér.  Skipið sem togar færeyska bátinn er ekki Ægir heldur dráttarbátur á vegum 

Reykjavíkurhafnar.  Ægir í annan stað dró skipið til Reykjavíkur en hinn tók við honum í 

hafnarkjaftinum og færði upp að bryggju.  Hver togarinn er sem siglir í kjölfarið er ekki getið.   

Færeyski báturinn Skarvsnes hélt til veiða frá heimahöfn sinni í Færeyjum 6 maí 1961 til 

Grænlands.  Um kvöldið 11 maí brotnaði skrúfuöxull bátsins þar sem hann var staddur 35 

sjómílur frá Prins Kristjánssundi.  Er óhappið varð var skipið statt við ísröndina og þar við 

línuveiðar.  Hafði skipið þá samband við loftskeytastöð og bað um aðstoð.  Veður var ágætt.  

Eins og algegnt er á þessum slóðum fóru veiðarnar oft fram við ísröndina.  Svo er að sjá að 

fiskurinn færi sig til með ísrekinu.  Oft er þokkaleg veiði þar.   

Norska hafrannsóknarskipið John Hjort 

kom við sögu í erfiðleikum færeyska 

línuveiðarans.  Rannsóknarskip þetta kom 

til Íslands og lagðist að bryggju í Reykjavík 

um líklega vorið 1961.  Sennilegt er að 

fólki hafi verið boðið að skoða skipið líkt 

og oft er gert við svona aðstæður.  Skipið 

þótti allt hið glæsilegasta.   

Varðskipið Ægir barst skeytið um ellefu leitið og líklega daginn sem óhappið varð.  Þar 

nálægt voru togararnir Apríl frá Hafnarfirði og Pétur Halldórsson og norska 

hafrannsóknarskipið Johan Hjort, sem áður er getið. 



Daginn eftir, 12 maí, kom togarinn Apríl GK, eign Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar, að og hafði 

línuveiðarinn þá rekið inn í ísinn og fór Apríl á eftir honum og náðu áhafnir skipanna að koma 

taug milli þeirra.  Gat Apríl þá dregið bátinn út á auðan sjó.  Skömmu eftir kom að varðskipið 

Ægir og var þá Skarvanes enn komið inn í ísrekið.  Auðveldlega gekk að koma línu milli 

skipanna og var strax á eftir haldið af stað til Reykjavíkur með bátinn í togi.  Sögðu Færeysku 

skipverjarnir að þeim hafi verið í hætta búin þar sem talsvert rek var á ísnum á þessari stundu, 

bæði fyrir sunnan þá og norðan.   

Áður en að öllu þessu kom hafði skipstjóri Skarvanes farið þess á leit við skipstjóra John 

Hjort að skip hans drægi bátinn til Færeyingahafnar, Færeyingahöfn er á vesturströnd 

Grænlands og neðarlega á kortinu til suðurs.  Ekki var hægt að verða við bón skipstjórans en 

honum þess í stað boðið að skipið drægi Skarvanes til Reykjavíkur en því hafnað og hélt 

Norska hafrannsóknarskipið þá ferð sinni áfram til Íslands. 

Svo fór að varðskipið Ægir setti taug milli skipanna og hélt áleiðis til Reykjavíkur.  Haft var 

eftir skipherra varðskipsins að ferðin hafi gengið hnökralaust alla leiðina.  Sá samt ástæðu til 

að minnast á nóttina 16 maí 1961 því að þá hafi gert svarta þoku svo ekki sá milli skipanna.  

Greinilegt er að á þessum tíma er Ægir í rannsóknarleiðangri því skipstjóri lét og hafa eftir sér 

að allar áætlanir hafi gengið samkvæmt áætlun þrátt fyrir þetta sem upp kom með Skarvanes 

og skeði máski í lok leiðangursins. 

Á Skarvanesi er sautján manna áhöfn og veiddi skipið í salt á Grænlandsmiðum er það varð 

fyrir öxulbiluninni og reiknuðu kallarnir með að ferðinni lyki í júlí 1961.  Einnig kom fram að 

skipið héldi rakleitt aftur á sömu mið undir eins og viðgerð lyki.  Færeyingar voru oft með 

útileguskip á Grænlandsmiðum og þar í löngum saltfisktúrum að langar og strangar útiverur 

voru fyrir þeim engin nýlunda á þessum tíma og í mörg ár á eftir. 

Hafrannsóknarskipið Anthon Dorn sem kemur 

fram í samantektinni er að sjá togari sem breytt 

hefur verið til að fá þjónað nýju hlutverki. 

Það sem meira má segja um varðskipið Ægir er 

að 31 apríl 1961 var það sent á Grænlensk mið 

með menn frá Hafrannsóknarstofnuninni um 

borð sem vildu kanna karfamiðin á þeim 

slóðum.  Með í för voru áður nefnt skip John 

Hjort og einnig Þýska rannasóknarskipið Anton 

Dorn (sjá mynd).  Ætlunin er að allir þessir 

sérfræðingar bæru saman bækur sýnar í Reykjavík „næstu daga“- eins og sagt var.  Sem mun 

þá vera í maí og eða júní 1961. 

 

 

 

 



Myndin til vinstri er 

tekin 15 desember 1962 

og sýnir 

Reykjavíkurhöfn eins og 

hún leit þá út.  Í dag er 

þetta umhverfi sem 

blasir við allt breytt.  

Ísbjörninn, nú Grandi 

hf, ekki komin og 

aðalaðstaða 

Eimskipafélagsins 

ennþá í krikanum beint 

inn höfnina þar sem 

félagið hafði aðstöðu 

áratugum saman.   

Ekkert bólar á 

Sundahöfn né hafnaraðstöðunni þar fyrir innan.   

Sjá má talsvert af smábátum bundna í hnapp neðarlega á myndinni og sjó sem gríðarlegt magn 

jarðefnis hefur þurft í til að fylla eins og gert var og gerir myndina sem hér birtist 

áhugaverðari.  Neðarlega á myndinni vinstra megin má sjá mikinn fjölda smábáta bundna í 

einum hnapp en engan togarann og ekkert farskipið í höfn.  Máski að það skírist af hve nálægt 

jólum myndin er tekin og togararnir máski að fiska fyrir siglingu og vera með tilbúin á 

fiskmarkaðina um áramót, þegar von var á góðri fisksölu.   

Kannski sér í Akraborgina og að hún sé skipið sem rétt er skriðið inn fyrir hafnargarðanna á 

leið í bólið sitt á venjubundinni leið milli Akranes og Reykjavíkur.  Þetta er þó ekki skipið 

sem síðast hafði þessar siglingar heldur skipið á undan því.  Í dag hefur gamla Akraborg 

fengið nýtt hlutverk og menn vita að er að þjálfa íslenska sjómenn og kenna árvekni til sjós. 

Myndin til vinstri er tekin 2 nóvember 1962 af Breska togaranum Lincoln Cyti GY464 árið 

1962 á Ísafirði og sýnir togara sem færður var til hafnar vegna ólöglegra veiða í landhelgi 

íslendinga. 

Landhelgisbrjótur. 

1962 voru gríðarmargir 

Breskir togarar hér við 

land.  Hve margir 

Bresku togararnir voru 

er mest var þekkir 

höfundur ekki en 

giskar á tugi og 

hundruð öflugra 

veiðiskipa.  Ekki er 

ólíklegt en að það sem 

öll þessi Bresku skip, 

og annarra þjóða líka, 

báru úr bítum hafi ekki 



verið minni afli heldur en íslensk veiðiskip sóttu sjálf á íslensk mið.  Landhelgin er til að 

vernda fiskistofna og er lögbrot að fara inn fyrir línuna til að veiða.  Skip sem slíkt gera mega 

eiga von á varðskipi sem færir það til hafnar og réttra yfirvalda sem á eftir skera úr í máli 

skipstjóra sem brotlegur gerist og er ábyrgur fyrir skipi sínu.  Merkilegt þetta vald skipstjóra 

skipa sem allir um borð beygja sig undir og hlýða skilyrðislaust.  Mann sjálfur ekki eftir neinu 

öðru á mínum sjómennskuferli nema sanngjörnum skipstjórum sem fóru vel með vald sitt og 

sitt fólk. 

Nóg um það á þá skeði það klukkan 18, 14 þriðjudaginn 31 október 1962 að varðskipið Ægir 

stóð Breskan togara að meintum ólöglegum veiðum út af Dýrafirði og fór með til Ísafjarðar.  

Togarinn er frá Grimsby og ber nafnið Lincoln Cyti með einkennisstafina GY464.  Er 

varðskipið bar að var togarinn staddur fyrir utan línuna en skipstjóri varðskipsins miðað hann 

út á öðrum stað en hann þá var á er skipin mættust.  Skipstjóri Breska togarans er Arthur 

Wood og er 43 ára gamall.  Skipstjórinn á Ægi gaf togaranum merki um að stöðva með 

stöðvunarmerki og næst lausu skoti, eins og stundum vildi brenna við að gert væri undir 

svipuðum kringumstæðum.  Kvaðst skipstjóri ekki hafa veitt merkinu athygli, sem vel má 

vera rétt.  Samt er það svo að í svona aðgerðum talar sá sem sækir yfirleitt skíru máli að engin 

þarf að velkjast í vafa um hvað sé í gangi.  Skipið stöðvaðist ekki fyrr heldur en Ægir þeytti 

eimpípur sínar.  Sjá má stífni komna upp.   

Gerðist Breski skipstjórinn nú þrjóskur mjög og neitaði að um landhelgisbrot hafi verið að 

ræða og líka að fylgja Ægir eftir til hafnar.  Lyktir urði þær að skipverjar af Ægi brugðu sér í 

gúmmítuðru þá sem skipið hafði yfir að ráða og komu sér um borð og tóku yfir stjórnina og 

sáu um vélgæslu og sigldu til Ísafjarðar.  Kom í ljós að radartæki Breska togarans voru biluð. 

Skipstjórinn sem hér um ræðir er gamall landhelgisbrjótur og hefur áður verið færður með 

skip sitt til hafnar.  Og gerðist það árið 1955 og hann þá dæmdur til að greiða fulla sekt, sem 

höfundur þekkir ekki hversu há væri.  Fór dómsuppkvaðningin 1955 fram á Akureyri. 

Myndin er tekin í september 1964 og 

kannski á íslenskum miðum.  Sá tími 

var á Íslandi að skuttogarar væru 

sjaldséðir fuglar á miðunum kringum 

Ísland og að mestu óþekktir sem fáir 

höfðu á skoðanir.  Hvernig sem á þessu 

stóð að þá var umræða ótrúlega lítil um 

þessa byltingu í togveiðum 

skuttogaranna.  Seinna vaknaði áhugi 

landans á honum sem á einum stað tóku 

að streyma til landsins og gera til 

langdvala.  Skuttogarinn ýtti 

síðutogaranum af miðunum.  Ross 

Valiant er að sjá mikið skip. 

 

Söluferðir íslenskra togara. 

Í janúar árið 1948 eru ekki margir nýsköpunartogarar ennþá komnir til eigenda sinna á Íslandi 

en menn svona búnir að sjá hvernig þessi skip litu út.  Ingólfur Arnarsson RE kominn og 



byrjaður veiðar og nokkur önnur samsorta skip einnig.  Miklar sæborgir sem íslendingar 

eignuðust í þessum skipum sem engin dregur í efa að hafa annað en verið.  Á þessum árum 

var fjöldi íslenskra togara 37 og höfðu ekki svo margir verið gerðir út í eini mörg undanliðin 

ár í þessu landi.  Sumir af eldri togurunum höfðu verið seldir úr landi.  Útgerð skipanna gekk 

upp og ofan og fór svo að mörgum núsköpunarskipum var lagt á sjötta áratug seinustu aldar 

og svo seldir til útlanda fyrir smáaura „Gefnir“- sögðu sumir, á einu sönnu síldarárum sem allt 

snérist um og vildi að allt snérist kringum.  Ætli áhugaleysi á útgerð togara hafi ekki ráðið 

nokkru um slæman gang og rekstur sumra þessara skipa?  Gæti trúað því. 

1947 er árið sem Ingólfur Arnarson RE kom á og voru íslenskir togara sama ár iðnir við kola 

þann sem kallast siglingar og fóru 306 ferðir með fisk í lestum sínum yfir til Bretlands og 

seldu þeim afrakastur allra þessara túra sem að baki lágu og þáðu að launum verð þau sem 

Bresku fiskmarkaðirnir buðu eigendum þessara skipa.  Síðustu tíu daga ársins 1947 seldu tíu 

togarar fisk á Breskum markaði og tólf togarar aðrir er nokkrir dagar voru liðnir af árinu 1948 

og voru fyrstu sölurnar gerðar í Fleetwood 2 janúar 1948 með skipunum Skallagrími, sem 

seldi 2710 kits fyrir 8418 pund og Gylli 2593 kits fyrir 6959 pund.  Sjá má ekkert lát verða á 

siglingum íslensku togara á þessum árum og hægt að geta sér þess til að mest allur togarafli 

sem af íslandsmiðum fékkst það sem af var vetri 1947 og 1948 hafi endað á Bresku 

mörkuðunum.   

Fleiri en togarar fiskuðu þó við Ísland.  Allur bátaflotinn gerði það líka og landaði afla sínum 

heima og til vinnslu í húsunum.  Og ekki má gleyma vetrarvertíðinni sem í hönd fór sem oft 

gaf af sér vænan fiskafla sem allur var unnin heima. 

Myndin til vinstri er tekin á 

fiskmarkaðnum í Bremerhavení 

mars 1962 og talað um mikið 

hreineiti á staðnum. 

Cuxhaven og Bremerhaven voru 

staðirnir sem íslensku togararnir 

sigldu einvörðungu til í 

Þýskalandi. 

Á markaðnum fengust oft góð verð 

og einkum fyrir karfa og stórufsa 

sem amrgfaldaði laun mannanna 

miðað viðalandað væri heima.  

Siglingarnar voru mannskapnum 

kjörin búbót en eru í dag aflagðar.  

 

 

 

Höfundur trúir að menn hafi haft af eilitla skemmtun og einnig smávegis fróleik.  Er þá tilgangninum náð. 

Kveðja.  KRF. 


