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Áratugir eru liðnir frá því að menn fyrst fóru að huga að fækkun mannskaps um borð í 

íslenskum skipum og gerðist með auðvitað betri og nýrri tækjabúnaði um borð í fleyjunum og 

síðar meir betri skipakosti - og - breyttri hugsun manna.  Ekki gleyma henni. 

Höfundur reiknar með að með þeim fyrstu sem voru látnir víkja hafi verið ágætir 

Loftskeytamenn sem lúffuðu fyrir nýjum og fullkomnari tækjabúnaði sem leysti af hólmi 

gömlu handvirku loftskeytagræjurnar sem þeir einir höfðu á sérþekkinguna sem þurfti og 

öndvert við nýrri loftskeytabúnaðinn sem komu og voru einfaldari í notkun að flestri með 

lítilsháttar tilsögn gátu nýtt.  Þessi nýi loftskeytabúnaður gerði allar skeytasendingar að 

léttum leik sem yfirmenn skipsins sinntu og mest skipstjóri.  Hvað varð um 

Loftskeytamanninn er ekki gott að segja né heldur hvort enn sé þörf fyrir menntunina sem 

hann á sínum tíma aflaði sér og menn í þann tíð voru sammála að væri partur af öryggi 

skipanna.   



Í dag háttar öllum fjarskiptum öðruvísi við og fara öll orðið fram um gervihnött og gegnum 

GSM- síma og snjallsíma sem nýta sér þjónustu gervihnatta og komast þannig inn á Netið og 

eða beint í síma eiginkonunnar og barnanna heima.  Mikil breyting og tenging víða. 

Hver deilir um að tækninn sé anað en góð?  Samt er það svo með hana að hafa oft tekist að 

afhenta mönnum pokann sinn sem við það missa starfið og neyðast til að hverfa af vettvangi 

með axlaypptingu manns sem tilkynti brottvikninguna með þeim orðum að svona bara væri 

þetta.  Mál þessi eru lítið rædd og er eins og menn bara taki öllu svona með þögninni.  

Kannski af því að sjá ekki og segja með öllum hinum að sé þróunin.  Henni eiga menn víst að 

taka orðalaust.  Mikilvægt er að fólk geri upp við sig hvað það vilji og í hverskonar farveg 

sum mál séu til framtíðar litið.  Um málið skortir mest alla umræðuræðu og er galli.   

Á undan líklega burtför skeytastráksins af skipunum (Loftskeytamannsins) fór að rjátlast utan 

af vélaliðinu sem missti frá sér smyrjaranna og dagmenn í vél.  Brytinn blessaður fékk líka 

skerðingu með þriðja kokki sem eitt sinn var ein staðan í allavega fragtskipinu.  Einnig hvarf 

staða léttadrengs sem kokkurinn nýtti við uppvaskið eftir mat og kaffi og í ýmiskonar þrif 

kringum eldhús, búr og matvælageymslur og var með kokkaliðinu er kostur var tekin um 

borð í höfnum og annað sem til féll.  Léttadrengurinn að vísu var ekki um borð í togurunum.  

Þó má vel vera að hafi verið er togararnir söltuðu allan afla um borð og túrar urðu langir og 

hátt í fimmtíu manna áhöfn á skipinu.  Hversu mörgu fólki vélvæðingin og hagræðingin hefur 

ýtt í land er ómögulegt að geta sér neitt til um en ljóst að er nokkuð margt frá því að hugsun 

þessi fyrst kom upp að of margt af fólki starfaði á skipunum og fæstir að gera neitt nema ég.  

Hugsun sem stundum örlaði á.  Segjum það.  

Og ekki fóru hásetar varhluta af fækkuninni sem með komu skuttogaranna máttu horfa eftir 

fjölda félaga sinna í land, um allavega stundarsakir og á meðan menn voru að koma sér fyrir 

annarstaðar, af þeirri ástæðu einni að skuttogarinn bauð færri störf vegna einfaldara 

fyrirkomulags með að taka trollið og afgreiða fiskinn niður í lestarnar.  Allt þekkt og á sinn 

hátt gott og gilt.  Ekki er heldur alvont að gera betri vinnuaðstöðu fyrir menn og auka öryggið 

á dekkinu.  Er enda ekki verið að fjalla um það atriði hér heldur benda á fækkunina sem orðið 

hefur í skipaflotanum.  Munum að áhöfn skips merkir fólk í starfi.  Fólk er málið og ætti að 

vera allt heila málið. 

Hið merkilega er að þrátt fyrir fækkun mannafla til sjós hafa afköst margfaldast:  "Með færri 

skipum ber okkur að taka leyfilegan kvóta"- segja menn og grípa brúsann og hella sér 

bleksvörtu kaffi í bollan sinn og sötra varlega á honum sökum hitans á leginum á meðan 

annar smyr sér brauðsneið og ropar ofan í bringuna og sá þriðji girðir sig í brók.  Sumpart eru 

orðin "Færri skip" mottó er kemur að sjósókn dagsins.  Skiljanlegt en breytir ekki 

staðreyndinni að fólk þarf að komast að kötlum þessum sjálfu sér til framfærslu.  Líf fólks 

snýst um framfærsluna og ekki í formi styrkja heldur af vinnu eigin handa.  Menn sem 

einhverja hluta vegna geta ekki verið á atvinnumarkaðnum fá framfærslu beint frá 

velferðarkerfinu og er styrkur þess að geta staði undir slíku. 

Skuttogarinn hefur færri menn en síðutogarinn.  Fækkun úr 32 mönnum niður í fyrst 28 kalla, 

muni höfundur rétt, og svo 26 eða 24 kalla er nokkur fækkun frá fyrstu tölu og gerðist eftir að 

skuttogararnir komu og nefndir Stóru togararnir.  Þar giltu annarskonar skiptakjör en á smærri 

skipunum sem einvörðungu höfði hjá sér fimmtán kalla.   

Frá byrjun voru færri menn á þessum litlu skuttogurum sem Japanir smíðuðu fyrir íslensku 

útgerðina og voru fyrstir til að leggjast hér að bryggju í þessum flokki.  Þar um borð var eins 



og áður segir 15 manna áhöfn en afkastagetan til jafns við stærri skipin.  Þetta kom fljótlega í 

ljós eftir að þessi skip hófu veiðar og allir viðurkenndu bæði þá og nú.  Kaupið á minni 

skipunum komust í áður óþekktar stærðir sem útgerðin fór fljótlega Að fetta fingur út í og 

krefjast á breytingar.  Launin voru há vegna mikils afla sem skipin komu með að landi.  Og 

slíkt gildir þar sem skiptakjör viðgangast.  Í eldhúsi minni skuttogara var einn kokkur sem 

eldaði ofan í mannskapinn og engin til aðstoðar og vélamenn tveir sem eins og aðrir 

áhafnarmeðlimir stóðu sex klukkustunda vaktir í vél og voru ekki á dekki nema í þeim 

tilvikum að þurfti að laga eitthvað sem snéri að vélaliðinu, eins og fyrir kom. 

Sem betur fer hefur lengi verið greitt gott kaup til sjós.  Líklegt er að fækkun í hópnum auki 

tekjur hinna sem eftir eru, þó það sé ekki alveg víst að sé né heldur þurfi að vera en ljóst 

fyrirkomulagið eykur vinnu manna um borð með burði til að afleggja vaktavinukerfið og er 

ekkert nema afturför.  Trúið því. 

Sjá má að talsverður munur er á mannskap síðutogara og skuttogara þó þau fyrrnefndu hefðu 

ekki fleiri menn um borð en þurfti.  Að fólki fækki með betri aðbúnaði og léttari vinnu er 

auðvitað eðlileg þróun en samt umdeilanleg sé lengra litið en beint til sjálfrar 

hagræðingarinnar.  Eftir stendur spurningin:  "En hvað með allt fólkið.  Varðar okkur ekkert 

um það?" 

Í dag státa íslenskar útgerðir sig af nýjustu tegund fiskiskipa og um leið þeim stærstu sem 

landinn hefur augum litið.  Samt er svo komið að þessi skip kalla eftir sárafáu fólki til að 

starfa við það sem skipið er hannað til að gera að í raun undrun vekur hve mikið er hægt að 

gera um borð í þessum risaskipum með örfáum höndum.  Já, sárafáum höndum. 

Einnig er svo komið að sjálfsagt og eðlilegt þyki að allir áhafnarmeðlimir, utan skipstjóra, 

taki þátt í dekkstörfum á nýmóðins uppsjávar veiðiskipi sem áður hásetar einir gerðu að 

mestu en hvorki kokkur né fyrsti og annar vélstjóri snerti litla fingri á né heldur þurftu og 

engin gerði lengi vel neina kröfu um og gilti þar sem höfundur starfaði.  Þó var til siðs á 

netavertíðum á meðan þær blessaðar enn voru og hétu að annar vélstjóri kæmi á dekk og 

stæði við úrgreiðsluborðið við hlið háseta og ynni vinnuna sem til féll við það ágæta borð.  

Færu bátarnir á troll eins og algengt var eftir vetrarvertíð var held ég reglan að kokkurinn 

kæmi á dekk og máski vélstjórar einnig en var samt alltaf á kostnað eldamennskunnar hjá 

kokknum sem við það missti svolítið af gæðunum þó nægur væri maturinn á matmálstímum.  

Góð eldamennska krefst tíma rétt eins og önnur verk. 

Á netaveiðunum sinnti fyrsti vélstjóri vélgæslu.  Sama gilti um hann að engin fetti fingur út í 

þetta þó ekki væri hann á dekki.  Þó kom fyrir að fyrsti vélstjóri brygði sér upp á sitt eindæmi 

út ef vel veiddist.  Svona til að flýta fyrir.  Sama gilti um kokkinn.  Bæði samt frekar fátítt og 

fráleitt eitthvað sem menn reiddu sig á.  Í alltént minni tíð.  Höfðu þeir enda öðrum störfum 

að gegna og voru ráðnir til. 

Að allir séu að grautast í öllu á dekkinu er ekki góð þróun og verður hreint út sagt bara að 

segjast eins og er.  Og enn spyr maður hvort útgerðin virkilega vilji hafa þetta með þeim hætti 

að vera bara fyrir sig sjálfa en ekki fólkið sem vill starfa til sjós en kemst ekki að vegna 

mannfæðar á þessum stóru og öflugu skipum?  Höfundur veit að um borð í skipunum eru oft 

skiptiáhafnir og að sjómenn í dag taki sér talsvert af fríum sem í eina tíð var fáheyrt um borð í 

togurunum er menn létu sér nægja siglingarfríin og fóru hvern túr með skipinu og gerðu allan 

ársins hring.  Hitt fríið var er skipið fór í slipp vanalega á sumrin í tvær vikur, kannski þrjár, 

þegar lengst var.  Um vorið 1970, er höfundur í fyrsta sinn fór um borð í togara sem einn 



áhafnarmeðlimanna, var þessi siður en viðloðandi um fríin en fór að breytast upp úr þessu og 

æ algengara að menn skryppu frítúr.  Þetta mátti alveg fara í annan farveg en var.  En að 

fækka svo um borð að áhafnarlistinn sé á við smæstu báta íslenska skipaflotans er ekki 

eðlileg þróun.  Þessi stóru og fullkomnu skip ættu að geta haft um borð hjá sér fleiri kalla en 

er, bara til að alls réttlætis sé gætt og gefa með því fullfrískum ungum sjómönnum kost á 

góðu plássi.  Skip er um leið vinnustaður.  Vinnustaður merkir "framfærsla fólks" og hana 

þurfa allir, ásamt starfi við hæfi.  Mikilvægt er að leiða hugann að þessum málum og skoða 

hvernig við viljum að þróunin sé til framtíðar litið í veröld skipa og útgerðar.  Orð eru til alls 

fyrst. 

Við verðum að hugsa um fólkið en ekki bara hagræðinguna og hvernig megi draga úr öllum 

kostnaði til að hagnaður verði meiri.  Auðvita þarf að vera arður af öllu sem gert er.  Meiri 

arður heldur en minni er betri og eftirsóknarverðari.  Eftir honum er keppt og reksturinn skal 

miða við að sé.  En er arði betur varið í ranni útgerðar og fyrirtækja almennt en sem laun til 

starfsmanna og ekki fárra heldur hóflega margra á hverjum vinnustað, er spurning sem holt 

gæti verið fyrir menn að svara þó ekki væri nema fyrir sig sjálfa.  Af hverju ætti arður bara að 

ganga til eigenda einna sem kannski vinna ekki beint hjá firmanu en lögðu til að byrja með fé 

í púkkið og eru hluthafar frá byrjun sem svo sem munaði um en ávaxtaði sig vel af 

rekstrinum einum og góðri stjórn mála alla tíð?  Er það endilega allt réttlætið að eigendur 

einir og stofnendur þiggi arð?  Hvað með trausta starfsmanninn í áratugi?  Má ekki einnig 

umbuna honum er kemur að slíkum greiðslum?  Höfundur telur svo vera.  En auðvitað ber að 

líta til allra sem hlut eiga að máli en breytir ekki hinu að ófremdarástand er að fækka fólki úr 

öllu hófi og láta í æ ríkari mæli vélar vinna störf manneskja og gera í nafni "Hagræðingar".  

Líka þó vélbúnaðurinn sem notaður er kunni að vera nákvæmari og vinni hráefnið betur í 

fiskvinnslunni en mannshönd nokkru sinni fær gert.  Fólk verður að fá að vera í forgrunni.  

Annað gengur ekki.  Til að breyting komi verða menn að sjá og á eftir viðurkenna vanda.  Að 

fólk vilji ekki lengur vinna í fiski né stunda sjómennsku nema einstaka manneskja og nota 

sem rök eru engin rök í svona málum þegar betra væri að gera þá eitthvað sem mögulega 

vekur áhuga fólks á starfinu. 



 

Komið er að þeim tímapunkti að menn staldri við og spyrja sig hvort þetta sé virkilega þróun 

sem við viljum innleiða inn í landið sem lengi vel státaði af mörgum starfandi sjómönnum á 

feikna stórum skipaflota sínum og var á sinn hátt visst stolt af þessu landi.  Skip bjóði því 

áfram þeim hluta landans sem vill stunda sjó upp á starf hjá sér.  Ef hugsunin í alvöru er að 

ríkið skaffi hinum framfærslu að þá er margt orðið skakkt hér hjá okkur.  Ríkið þiggur 

fjármagn af atvinnu fólks og afkomu fyrirtækja í sköttum í einu og öðru formi.  Skattarnir 

færa ríkinu allt fjármagn sem það hefur úr að spila til að gera skildu sína gagnvar landi og 

þjóð.  Og hverjir skaffa til ríkisins aðrir en allar þessar vinnandi hendur?  Því fleiri sem 

skattgreiðendur eru því betra fyrir ríkiskassann.  Skattur er tekin beint af framfærslu manna 

og kvenna.  Allt hér hangir á sömu spýtu. 

Vissulega er stórkostlegt að vita af öllum þessum tæknivæddu og vélvæddu nýmóðins skipum 

með afkastagetu og veiðigetu slíka að mann setur hljóðan yfir aflatölum hvers túrs og 

verðmætunum sem þau bera að landi.  Hitt er ekki alveg jafn stórkostlegt og frábært að svo 

fátt fólk skuli starfa um borð og bara örfáar manneskjur þó aflinn í hverri sjóferð sé slíkur að 

annað eins hafi ekki heyrst í þessu landi fram til þessa.  Hvað hyggjast menn gera við fólkið? 

er spurning sem ekki lætur mann í friði og hún sem eftir situr ósvöruð vitandi um marga 

vaska sjómenn sem gjarnan vildu starfa til sjós og finna sig hvergi betur en akkúrat þar með 

samt engan möguleika til að komast að?  Þessu þarf að svara og velta málinu fyrir sér og gera 

í fullri alvöru til að komast að raun um hvort slík þróun sé rétt til framtíðar litið og menn vilji 

fara lengra með þessa leið.  Vilja menn þetta örugglega?  Við getum ekki horft framhjá því að 

hér býr fólk.  Manneskjur sem stunduðu sjóinn en geta ekki lengur.  Ekki samt vegna 

krankleika sem á herjar né meiðsla af völdum slysa heldur að ekkert skipspláss er að hafa.   



Myndin til hliðar er frá 

Seyðisfirði.  Síldarskip 
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saman og ekki óalgeng 

sjón á meðan 

síldarævintýrið stóð.  

Myndin gæti verið tekin 
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Ástæðan er 

auðvitað ekki 

bara færri menn á 

hverju skipi 

heldur líka hefur 

skipastóllinn 

minnkað 

umtalsvert og 

telur í dag ekki 

svo mörg skip og bara brot af flotanum sem veiddi síld á síldarárunum.  Án þess að verið sé 

að impra á því að bakka til baka og til þessa tíma.  Fyrir svo utan það að vera ógerlegt.   

Með þessum fáu uppsjávarveiðiskipum sem sjá að mestu um að taka allan uppsjávarafla sem 

leyfilegt er að veiða hverju sinni við Ísland sína þau afkomutölur sem aldrei áður hafa birst 

kringum sjávarútveginn frá líklega upphafi útgerðar og menn auðvitað gleðjast yfir.  Það er 

ekki málið.  Samt er ekki hægt að horfa framhjá því að er að hluta til kominn vegna minni 

laungreiðslna af færri höndum sem tekið er tilliti til er laun eru reiknuð út.  Og hverjir þiggja 

laun aðrir en fólk, menn og konur, með starf, varð þreytt, lagði á sig vökur og oft miklar í 

vinnutörnum en ekki hinir sem eru í landi að sýsla á öðrum vettvangi en væru meira en til í að 

starfa til sjós en fá ekki skipspláss af kannski þeirri ástæðu að fátt af fólki eru starfsmenn 

þessara miklu og glæsilegu skipa og er það sem er ámælisvert hér og er þróun sem trauðla fær 

haldið áfram?  

Frá því að hugsunin um að fækka fólki á skipunum fyrst gerði vart við sig undir húfunni á 

einstaklingi, veit ekki hverjum, hafa margar stöður um borð horfið og gerðist liggur manni 

við að segja átölu- og gagnrýnislaust þó svolítillar gagnrýni hafi gætt í ranni 

sjómannafélaganna gegnum tíðina.  Það mega þau eiga.  Fyrir getur komið að fækka þurfi 

starfmönnum komi upp sérstakar aðstæður en úr hófi fram ekki.  Þarna þó hefur hagræðingin 

til sjós skilað nokkrum "árangri" ef árangur skildi kalla. 

Einu megum við ekki gleyma að sumt á þjóðin sameiginlega og einnig að landið sem við öll 

byggjum liggur að sjó allan hringinn með ein gjöfulustu mið hjá sér sem þekkjast í veröldinni 

og hafið sem það umlykur hreint umhverfi og viðurkennt í dag að sé.  Kringum sjóinn vildu 

sumir í landinu gjarnan fá starfað og líka ættu að hafa rétt til.  Þetta setur vissa skyldukvöð á 

útgerðina um að sinna þessu og hún fær gert með því til að mynda eðlilegum fjölda 

starfsmanna um borð í skipum sínum.  Er útgerðin aðilinn sem nýtir auðlindina og hefur 

skipakostinn og verður í engu neitt örðuvísi.   



Gott er að hagræða og laga til í rekstrinum þó setja verði varnagla við öllu svoleiðis.  Akkúrat 

það atriði er uppistaða vangaveltnanna hér og settar fram til einvörðungu umhugsunar.   

Gott er að fækka leiðinlegu og erfiðu starfi við færibandið.  Kannski liggja leiðindin í að 

standa við enda eins færibands og færa það sem eftir því kemur handvirkt yfir á annað sem 

gengur þvert á hitt.  Verkið kallar máski á tvo menn á hvorri vakt sem skipta á milli sín 

verkefninu og sífellt minnandi sig sjálfa á hvað þeim þyki verkið afspyrnu þreytandi og 

leiðigjarnt, svona vakt eftir vakt.  En hver segir að aðilarnir væru ekki til í að gera verkið 

áfram bara til að halda starfinu sem mögulega yrði lagt niður og um leið fækkað um þessa tvo 

til fjóra?  Verk sem við gerum eru mis skemmtileg en er ekki þar með sagt að sé nægjanleg 

ástæða til að vilja kasta því frá sér.  Eigin framfærsla og fjölskyldunnar hangir með á 

spýtunni.  Sumt má líka alveg vera pínu leiðinlegt.  Leiðindi flest lifa menn nú af og þau 

engan drepið hingað til.   

Annað sem má líka vel hafa í huga að sumt fólk er í hjarta sínu sjómenn og una sér hvergi 

betur en til sjós.  Staðreynd er að sjómennska gangi sér oftast nær til húðar hjá mönnum en 

yfirleitt ekki fyrr heldur en eftir mörg ár í veltingnum og volkinu og er aldurinn færist yfir.   

Þetta getur höfundur staðfest að hafi gilt tímanns sem hann var til sjós að í hvert sinn sem 

hann hóf starf í landi endist það honum stutt og var þá aftur kominn til sjós.  Samt bar að 

þann dag að nóg væri komið og hann hvarf fullkomlega sáttur maður frá skipshlið og má 

segja að hafi ekki stigið á skipsfjöl frá þeim tíma.  Þangað til togaði sjórinn af talsverðu afli í 

hann og lét ekki í friði fyrr en að eftir hafði verið gefið og aftur var farið að gá í kringum sig 

eftir skipsplássi.  Sem reyndist í þann tíð ekki svo erfitt verk fyrir hann en tók auðvitað 

tímann sinn. 

Er ekki lag að minna okkur öll á venjur og hefðir í sjómannastétt um ákveðin fjölda um borð í 

skipum og að þetta beri útgerðinni að virða?  Að kasta að mestu leiti hásetanum af skipunum 

er engin hemja.  Hvar endar það?  Og hví skildu menn vera að eyða af mikilvægum tíma 

sínum í að mennta sig til að starfa á skipunum og kosta til því sem öll menntun krefur ef 

venjuleg hásetavinna bíður þeirra hvort eð er eftir að um borð er komið?  Ekki er krafist 

sérstakrar menntunar af háseta.  Ekki svo að skilja að það sé ofverk nokkurs að vinna störf 

háseta.  Einhverstaðar samt verða mörkin að vera og línan að liggja og er sanngirnismál. 



 
Myndin er tekin í júlí árið 1965 og síldin í algleymingi og landsmenn allir undirlagðir í umræðunni um hana og allt sem var 

að gerast kringum silfrið gert spennandi og virtist síldaraflinn vera tekin úr ótæmandi kistu sem bara gaf endalaust.  Fjöldi 

manna og kvenna voru beintengd síldarvinnunni og unnu á síldaplönunum á til að mynda Eskifirði.  Skoðum textann sem 

fylgdi myndinni:  "Jón Kjartansson kemur fyrstur með síld á sumarvertíðinni. (Júlí 1965.  Innskot höfundar)  Myndin er tekin 

á Eskifirði er skipið var á leið þar inn — Ljósm. Vilberg Guðnason." 

Nóg um þetta og snúum okkur að öðru tengt sjó og sjómennsku. 

Morgunblaðið 8 janúar1955.  Í desember 

voru sjósettir tveir nýir bátar frá 

skipasmíðastöð Marselíusar 

Bernharðssonar.  Báturinn er Freyja II, 38 

rúmlestir að stærð, eign samnefnds 

fiskveiðahlutafélags í Súgandafirði, og 

Vilborg, sem er 48 rúmlestir, eign Alberts 

Bjarnasonar útgerðarmanns í Keflavík“.- 

Hér sjáum við mynd af fiskiskipi af 

klassískri stærð og gerð frá þessum tíma.  

Til var urmull slíkra báta vítt og breytt um 

landið.  Þá voru skipasmíðar nokkuð 

blómlegur atvinnuvegur á Íslandi.  Þó er 

ekki víst að öll ný tréskip frá þessum tíma 

hafi verið innlend framleiðsla en samt ljóst 

að hluti þeirra stóð undir þeim hatti.   

Vel má halda fram að niðurgreiðslur ríkja 

hafi leikið skipasmíðaiðnað landanna grátt 

og sé hluti skíringarinnar á hví hann lagðist 

af á Íslandi.  Svona eru nú fjármálakerfin í 

heiminum orðin skökk og komin með of mikil inngrip á gang mála í öðrum ríkjum.  Samtengingin er örsök margs.  Eru enda 

fæst lönd dag þannig séð að fullu sjálfstæð vegna bindingar hvort við annað á sviði fjármála.   

Fiskibátar voru lengst af sögunar smíðaðir úr tré og kallaðir trébátar.  Þetta voru vélknúin 

skip með öllum búnaði sem gilti um svona fley þó ekki þætti búnaðurinn merkilegur á tímum 

þar sem hægt er að sjá allt sem gerist í hafinu kringum skipin með mikilli nákvæmni og hjálp 



tækjabúnaðar sem sérstaklega hefur verið þróaður í áranna rás til þess arna.  Samt voru tæki 

bátanna góð til síns brúks.  Og meira!  Bátarnir snéru til hafnar að veiðidegi loknum með 

mikið eða lítið magn fiskjar í lestum sínum og bjuggu til mörg störf í landi sem vinnufúsar 

hendur handléku og til urðu verðmæti sem allt samfélagið á eftir naut góðs af þó um margt 

verkunaraðferðin og meðferðin á aflanum væri ámælisverð.  En það allt saman var lagað. 

Gríðarlegur fjöldi slíkra báta, samsorta honum sem myndin ofar er af, veiddu við strendur 

landsins og lönduðu afrakstri hvers dags á vörubílspalla sem komu við á hafnarvigtinni og 

voru vigtaðir áður en þeir héldu áfram og inn í mótöku frystihússins eða fiskverkunarinnar 

þar sem aflinn fékk viðeigandi meðferð.   

Marselíus Bernharðsson skipasmiður hóf skipasmíðar á Ísafirði árið 1935 er hann lagði kjöl 

að bátnum Mími ÍS fyrir Ingimar Finnbjörnsson útvegsmann í Hnífsdal og má segja að þá 

hafi skipasmíðar hans hafist á Ísafirði þó aðstæður væru kannski ekki alveg upp á sitt besta.  

Og fór nokkuð að þrengja að starfseminni þar sem hún var niðurkominn vegna líklega 

aukinna verkefna og umsvifa.  1938, þá um sumarið, fékk Marselíus aðstöðu fyrir 

skipasmíðar sínar í Neðstakaupstað, rétt við Faktorshúsið svokallaða, og smíðaði þar fjölda 

báta.  Líklegt er að báturinn sem myndin ofar er af sé smíðaður í aðstöðunni sem hann fékk á 

Ísafirði árið 1938.  Myndin, líkt og fram kemur í texta, er frá árinu 1955. 

Ennþá árið 1955 er verið að sjósetja ný tréskip á Íslandi sem innlendar skipasmíðastöðvar 

smíðuðu.  Nokkrar slíkar voru til í landinu en eru í dag líklega allar aflagðar og fáir vita hvar 

voru staðsettar.  Hvort á þessum árum tréskip séu að mestu leiti smíðuð innanlands skal ósagt 

látið en ljóst að talsvert kvað að þessum skipasmíðastöðvum í landinu og einnig að um þær 

munaði til viðhalds og endurnýjunar fiskiskipastólsins sem líkt og vitað er gengur úr sér og 

þarfnast „nýs blóðs“.  Í þá formi endurnýjunar.   

Stærð fiskibátanna árið 1955 var oft um 50 og 60 tonn og kannski upp undir eitt hundrað 

tonn.  Þó voru til stærri fiskiskip og um og yfir tvö hundruð tonna tréskip þau stærstu þó 

uppistaðan væru bátar af þessari stærð sem áður var minnst á.  Nýsköpunarskipin eru 

auðvitað undanskildir.  Þau voru talsvert stærri og öflugri.   

Þessa stærð fiskibáta sáu menn liggja við bryggjur í brælum og urmul þeirra á vetrarvertíðum.  

Bátar sem hundruð og þúsund starfandi sjómanna voru á og þáðu laun sjómannsins.  Hvað er 

rangt við að margt fólk vinni við undirstöðu atvinnugrein síns lands?  Væri ekki bara flott ef 

þessi væri raunin í landinu okkar enn í dag?  Sumir taka undir slíkt sjónarmið og vita líka að 

til þess að af slíku verði þurfi hugarfarsbreytingu hjá þessari þjóð sem orðið hugsar með 

öðrum hætti en áður var til sjósins og vinnslu fiskjar í landi.  

 

 

 

 

 

 



Nóg um það að sinni. 

 
Morgunblaðið í mars 1977.  Gullberg VE 282? kemur til hafnar í Hafnarfirði með fullfermi af loðnu, 400 tonn, í mars 1976.  

Á þessum tíma veiddu bátarnir sem mest þeir máttu og skiluðu öllu af sér í bræðslurnar sem bræddu afurðina og seldu sem 

dýrafóður.  Reynt var að frysta loðnu en áhöld um hvort aflinn væri tækur í frystingu.  Stundum var efsta lagið í lestinni 

mokað upp með krabba og nokkur loðnutonn hífð upp á vörubílspall og fryst.  Frystingin, þó ekki væri stór í sniðum sem 

hlutfall af farminum, náði að lyfta verðinu svolítið upp og vel til þess vinnandi að fara þessa leið.   

Reikna má með að afli Gullbergsins hafi lent í Lýsi og Mjöl í Hafnarfirði og ekki ólíklegt að loftið í bænum hafi verið 

mettað lykt og vel kunnri hafnfirðingum frá þessari ágætu verksmiðju.  Bæði verksmiðjan og fnykurinn eru horfin úr bænum 

og stendur eftir sem minning fólks sem eftir mann.  Sumir mundu segja:  „Farið hefur fé bera“- á meðan öðrum stendur á 

sama.  Á Gullberginu kæmi höfundi ekki á óvart að tólf kallar væru í áhöfn.  Allir um borð hlutu góðan hlut úr veiðitúrnum 

sem þeim hverjum og einum munaði um. 

 

Tröllafoss var eitt skipa 

Eimskipafélagsins.  Margir muna 

eftir Tröllafossi og er höfundur einn 

þeirra   

Myndin er tekin sumarið 1954.  

Skipið var smíðað vestur í 

Bandaríkjunum 1945 og keypti 

Eimskipafélagið skipið 1948.  

Tröllafoss yfirgaf landið 1964, er 

skipið var selt.   

Allar vistarverur þóttu frekar hráar.  

Mikill hraði var á byggingu þessara 

skipa sem oft voru kölluð "pocket 

liberty"skip.  Mönnum lá á að koma 

þeim á flot.  Enda stríðstímar og skip 

sem flaut gullmoli.   

Ekki er ólíklegt að um og yfir 30 

manns hafi starfað á skipinu.  

Allstaðar í sjómannstétt hefur 

störfum fækkað vegna vélvæðingar 

og hagræðingar um borð.  Allt til að 

minnka kostnað rekstursins.   

Athugið að myndir þær sem hér 

birtast eru ekki allar tengdar 

efniviðnum heldur hafðar með sem 

uppfyllingarefni. 



 
Garðar Þorsteinsson GK 5 kemur nýr til Hafnarfjarðar.  Hvaleyri sést í baksýn.  1951 var skipið selt til Siglufjarðar og hét 

eftir það Hafliði SI 2.  Nokkuð víst er að skipið undir báðum nöfnunum hafi verið sent í saltfisktúra og verið þrjá mánuði að 

eins og algengt var með skip sem í lentu.  Svo er að sjá að 2 maí 1969 hafi skipið verið selt nýjum eigendum sem var 

Útgerðarfélag Siglufjarðar h/f en verið áður verið í eigu Bæjarsjóðs Siglufjarðar. 

Færeyskir sjómenn ráðnir á íslenska báta og togara. 

Færeyingar komu hingað til lands eftir að hafa verið ráðnir á einkum íslenska togara og 

sumpart líka bátaflotann (1955).  Vera þeirra í landinu stafaði ekki af síldinni eins og síðar 

varð, átt við er erfiðlega gekk að manna togaranna eftir 1960 og margur reyndur 

togaramaðurinn hvarf yfir á bátaflotanna og til síldveiðanna.  Ástæðan í janúar árið 1955 er 

að senda átti allan togarflotan á miðin og salta aflann um borð.  Til er frétt frá þessum tíma 

sem segir frá því að hátt í tvöhundruð færeyskir sjómenn hafi komið saman til landsins með 

skipi, dönsku skipi, að allir hafi horfið um borð í togara staðsettum hist og her um landið.  Á 

þessum tíma gekk afskaplega erfiðlega að ráð nægan mannskap á togaranna og sérstaklega 

stæði til að senda þá á veiðar þar sem allur afli af þorskkyni var flattur og saltaður.   

Þessu orðið hraus sumum sjómanninum hugur við og vildu helst sleppa við að fara í enn einn 

saltfisktúrinn sem vel er hægt að skilja horfandi til þess að svona túrar gátu staðið þrjá 

mánuði og allskonar komið upp sem ekki var neitt sérlega gott.  Eins og vatnsleysi og að 

matur væri jafnvel á skornum skammti og oft sóttur í lestina eftir að matvælageymslur 

tæmdust og endalaust af útvötnuðum saltfiski etinn eða það af aflanum sem í trollið kom sem 

ekki var flattur og saltaður.  Mest öll lúða sem veiddist fór í pottinn og gerði að verkum með 

tímanum að menn gátu lengi vel ekki bragðað lúðu.  Bæði lúða og saltfiskur eru 

herramannsmatur en leiðgjarn matur í hvert mál dögum saman og kannski borið fram með 

eintömum soðnum kartöflur og engu floti né neinu öðru meðlæti er fylgir yfirleitt svona fæðu 



er líða tók á túrinn.  Til siðs var að togararnir kæmu annað veifið við á Grænlandi, skipin 

veiddu mikið á þeim slóðum, og byrgðu sig þar upp af matvælum og fylltu alla vatnstanka 

skipsins fersku vatni.  Sjálfur var höfundur ekki með í þessu og saltfisktúrar togara aflagðir 

fyrir nokkrum árum er hann fyrst fór á þá.  Allir sjá að þrír mánuðir á hafi á einum bretti er 

langur tími búandi við aðstæður sem ekki voru nógu góðar og þættu eflaust óboðlegar í dag.  

Að brösótt væri að manna skipin er engum erfitt að skilja.   

Þarna komu Færeyingarnir okkur til bjargar.  Einu megum við heldur ekki gleyma að málið 

snérist líka um að metta saltfiskmarkaðina ytra sem við áður höfðum áunnið okkur og því 

okkar mál að afgreiða með vöruna sem eftir var sóst.  Sem var þá þessi saltfiskur sem 

markaðurinn vildi og við höfðum skuldbundið okkur til og okkar hagur í að gera á meðan 

verð en voru góð.  Við sjáum að nokkuð var undir og full ástæða til að senda skipin út þó 

mannekla væri fyrir hendi en Færeyingarnir blessaðir björguðu.  Voru þeir enda vanir löngum 

túrum heiman frá sér og langir túrar skipanna hluti af þeirra eigin veruleika.  Höfundur 

fullyrðir að svo hafi verið.  Að tapa markaði hefur aldrei verið neitt sérstaklega mikið grín.  

Langan tíma getur tekið að vinna hann til baka og var partur veruleika sem landinn stóð frami 

fyrir. 

Höfum hugfast að nýsköpunarskipin þó vönduð væru voru ekki með nógu góða aðstöðu til að 

vera svo lengi í hafi í senn og gátu með þokkalegu móti verið einn mánuð að áður en skortur 

fór að koma upp.  Þá sem upp á vantaði voru aðallega geymslurnar og stærri frystigeymslur 

fyrir svo langt úthald.  Oft lentu skipin í að vatn um borð þraut og að menn væru sendir niður 

í lest eftir ís, þar sem slíku var til að dreifa, sem bræddur var svo hægt væri að hella upp á 

könnuna.  Þessu reyndu menn að mæta betur með skipunum sem voru smíðuð talsvert eftir að 

nýsköpunarskipin voru kominn og nokkur reynsla orðin til af þeim um allan rekstur og 

aðbúnað og allskonar svoleiðis.  Og menn komust að því að "skápalássið", ef svo má segja, 

væri ekki nægjanlegt um borð fyrir öll matvælin sem þurftu í saltfisk úthöldin.  Togarinn 

Gerpir frá Neskaupstað, seinna Júpiter, var eitt af þeim og líklega líka Þormóður Goði, eign 

Bæjarútgerðar Reykjavíkur.  Þessi skip höfðu talsvert meira geymslupláss undir matvæli en 

gömlu skipin og að öllu leiti betur búinn að mæta löngum túrum heldur en þau.  Held að þeir 

hafi getað verið að í yfir tvo mánuði áður en skortur fór að gera vart við sig um borð.  

Hvenær þessir saltfisktúrar lögðust af mann höfundur ekki en telur að sé í kringum 1960.  

1955 eru þeir enn við lýði. 

Í janúar 1955 réð Bæjarútgerð Reykjavíkur 60 Færeyinga á skip sín og sendi togaranna Jón 

Baldvinsson og Pétur Halldórsson eftir þessum færeysku sjómönnunum.  Jón Baldvinsson 

kom til Færeyja frá Hamborg, en þar hafði hann selt afla sinn og fengið fyrir 107, 000 mörk 

og fór afli skipsins allur yfir til Austur- Þýskalands, sem þá var ennþá til.  Þá voru frá sömu 

útgerð togararnir Þorkell Máni, Ingólfur Arnarsson og Þorsteinn Ingólfsson í sínum 

saltfisktúrum og máski við Grænland og innanum ísbreiðurnar þar. 

Það sem meira er að segja um ráðningu Færeysku sjómannanna er að sjálfur Gullfoss, þetta 

eina sanna flaggskip íslenskra skipa, sigldi frá Leith í Skotlandi 11 janúar 1955 með viðkomu 

í Færeyjum þar sem á milli 200 og 300 sjómenn biðu skipsins til að flytja sig yfir til Íslands 

til að fletja þorsk og salta um borð íslenskum togurum og eða starfa á bátflotanum.  Talsverð 

mannekla var hjá bæði íslenska báta- og togaraflotanum í þessum kafla íslenskrar 

útgerðarsögu. 

Markaður í bæði Grikklandi og á Ítalíu voru góðir á þessum tíma sem og í fleiri löndum sem 

keyptu af okkur saltfisk.  Þessu sem vonlegt er vildu menn mæta og senda afkastamikinn 



togarflota sinn af stað þessara erinda sem og var gert, en eftir talsvert basl eins og fram hefur 

komið.   

Reynsla manna af þessum túrum hefur sjálfsagt haft hindrandi áhrif á þá er þeir stóðu frami 

fyrir sínu vali.  Og kannski höfðu mennirnir ekki haft neitt sérstaklega mikið upp úr krafsinu 

þó úthald væri strangt er allt kom til alls.  Og allt svoleiðis er engum manni nein sérstök 

hvatning til áframhalds við svipaðar aðstæður.  Þó voru sumir togaramenn lengi við þetta og 

létu sér fátt um finnast.  Allavega gerðist það í janúar árið 1955 að íslenskum 

útgerðarmönnum gekk hreint hræðilega að manna skip sín.  Kennir ekki neyðin nakinni konu 

að spinna?  Svo er alltént sagt.   

Aftur að trébátnum. 

 

Netaveiðarnar á árum áður kröfðu skipin tíu tólf manna áhafnar.  Útgerðir allra þessara skipa 

greiddu köllunum laun samkvæmt gildandi kjarasamningi.   

Víkjum að endingu að öðru málinu samt tengt. 

Í janúar 1955 barst út frétt þess efnis að Stálsmiðjan hygðist ráðast í það verkefni að byggja 

stálbáta eins og þá sem smíðaðir höfðu verið fyrir íslendinga út í Hollandi.  Hollensku 

bátarnir sem komu voru Arnfirðingur RE 212.  Sá fyrsti af þeim Hollensku sem kom til 



landsins er Höfrungur 3 sem gerðist fyrir vetrarvertíðna 1954.  Báturinn fór til 

Vestmannaeyja, þar sem hann var gerður út.  Er frétt Stálsmiðjunnar var gerð heyrinkunn 

hafði firmað þegar tryggt sér rétt til að notast við teikningar Hollensku 

skipasmíðastöðvarinnar og að gera verkið hér heima.  Hvort af þessum skipasmíðum 

Stálsmiðjunar varð veit höfundur ekki og minnist þess ekki að hafa séð báta af þessari tegund 

sem Stálsmiðjan smíðaði né heldur heyrt neitt um þær.  Auðvitað sagt óábyrgt og vel má vera 

að af þessu hafi orðið þó eitthvað segi höfundi hið gagnstæða. 

Hvað um það að þá gerðist það líklega sunnudaginn 17 september 1955 að Hollenskur nýr 

bátur siglir til hafnar í Reykjavík í eigu íslenskrar útgerðar.  Báturinn er mældur 61, 26 tonn 

að stærð, hefur breiddina 20, 5 metra og dýpt upp á 2, 60 metra.  Eigendur eru þrír.  Gunnar 

Magnússon, sem jafnframt er skipstjóri, Hermann Kristjánsson útgerðarmaður og Óskar 

Hermannsson, sem er vélstjóri um borð.  Báturinn er gerður út frá Reykjavík.  Nafn nýja 

bátsins er Arnfirðingur RE 212 og er stálbátur með engan hvalbak.  Hvalbakslausir bátar voru 

algengir á þessum árum. 

Vél bátsins eru 240 hestöfl og reyndist ganghraði í reynsluför vera 9, 5 sjómílur.  Báturinn fór 

yfir hafið frá Hollandi til Íslands á fimm sólahringum, sem telst ásættanlegur ferðahraði.  

Báturinn kom á heimleiðinni við í Leith í Skotlandi og hafði þar 12 klukkustunda viðdvöl. 

Fimm íslendingar sigldu bátnum yfir hafið, auk eins hollendings sem með þeim var.  Hann 

annaðist eftirlit með vél skipsins til að ganga úr skugga um að allt virkaði rétt og vélin ynni 

eins og blómstrið eina.  Sem hlýtur og að hafa verið því ferðin gekk prýðisvel.  Hjálpaði til 

gott leiði og ágætis veður.  Í Arnfirðingi RE 212 eru kojur fyrir 12 manns.  Íbúðirnar eru vel 

frá gengnar og allar með besta móti.  Hvort þessi Arnfirðingur sé enn til í landinu þekkir 

höfundur ekki. 

Er Arnfirðingur sigldi inn til hafnar fánum skreyttur til Reykjavíkur og Höfrungur 3 kominn 

til Vestmanaeyja eru í Hollandi í smíðum fyrir íslenskar útgerðir 4 bátar eftir sömu teikningu 

sem allir bíða nýrra eigenda.  Tveir bátanna fóru til Austfjarðarhafna og voru gerðir út frá 

Fáskrúðsfirði.  Þriðji fór til Siglufjarðar og fjórði og síðasti báturinn í þessari upptalning 

Vestmannaeyja, þaðan sem hann var gerður út.  Allt voru þetta stálbátar sem eflaust margir 

muna eftir þó höfundur geri það ekki, í svona fljótu bragði. 

 

 

 

 

Lokaorð. 
 



      
Held að þessi bátur sem myndin til vinstri er af hafi fengið nafnið Álftanes með einkennistafina GK 51.  Skipið var eign 

Íshús Hafnarfjarðar.  Báturinn var smíðaður í Austur Þýskalandi 1957 og 75 smálestir að stærð.  Ekki er fjarri lagi að segja 

að bátar þessarar gerðar hafi verið næsta bylgja stálbáta til landsins á eftir þeirri Hollensku.  Austur Þýsku stálbátarnir voru 

glæsileg skip, eins og myndin til hægri ber með sér og er af Álftanesi GK að sigla inn til Hafnarfjarðar.   

 

Álftanes GK 51 fórst í apríl 1976 skammt suðaustur af Hópsnesi og með því tveir menn.  Hrafn Sveinbjarnarson 2 var örstutt 

fyrir aftan bátinn er honum skyndilega hvolfdi eftir að hafa fengið ólag á sig sem lagði bátinn á hliðina.  Allt gerðist á 

örskotstund.  Hefði ekki Hrafn Sveinbjarnarson 2 verið svo nærri hinum bátnum er óvíst að nokkur úr áhöfn Álftanessins 

hefði verið til frásagnar um hvað skeði.  Hrafn Sveinbjarnarson 2 bjargaði sex mönnum af átta manna áhöfn. 

 

Gert til gamans og vonandi einnig lítilháttar fróðleiks og umhugsunar og tilgangur ekki annar.  

12 nóvember 2016. 

Kveðja KRF. 

 


