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Veðurathugun er gamalt fyrirbæri.  

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 
Myndir, aðrar en af höfundi, eru ekki hans eign. 
Texti: KRF.  Nema þar sem annað er tekið fram. 

Menn sem stunda sjó og eða eru í 
akuryrkju hverskonar í sveitinni sjá 
fljótlega mikilvægi veðurathuganna og 
gera fljótt að reglu hjá sér að meta 
veðrið.  Fyrir þessar stéttir er 
mikilvægt að vita skil á veðrinu af því 
einu að vera því háður og brýnt að vita 
hvað þar gerist næst, eða eins og 
kostur er.  Frá landnámi og eftir að 
menn hófu sjósókn og að stunda 
alvöru landbúnað hefur þetta verið 
gert og menn reynt að læra inná 
hvernig veðrið virkar og hegði sér.  Í 
þessum fræðum uxu menn og vildu að 

þekkingin þroskaðist með sér af brýnni ástæðu en ekki vegna þess hversu skemmtileg 
veðurfræðin væri.  Maðurinn hefur skjótt áttaði sig á mikilvæginu þarna og séð heilmikið vit í 
að læra á veðrið og að kunna að lesa rétt úr því.  Allur lærdómur þarna var lengst af 
sjálfmenntun fólks sem og af því sem fyrri kynslóða skildi eftir í formi þekkingar.  Og allt óx 
þetta svo með fólkinu þegar það byrjaði sjálft að leggja rækt við veðrið í þeim tilgangi eina 
að læra meira.   

Og með tímanum þá líka jókst þekkingin og þeir fóru oftar að lesa rétt úr ýmsu um veðrið og 
lærðu smá saman á suma hegðun vinda og sjóa sem gáfu sínar vísbendingar um mögulegt 
veður framundan.  Allt samt getgátur.  Veðurfræðin er sennilega eitt erfiðasta fag í heimi 
vegna þess hversu erfitt verk er að sjá með eitt hundrað prósent nákvæmni hvernig lægðir 
hegða sér.  Enda bara spá sem menn vinna með.   

Þó ólíku sé saman að jafna lítur nútímamaðurinn í mörgu sama að því leiti til að enn eru 
gerðar veðurspár og en sitja menn uppi með það að sumar spár rætist ekki er á hólminn er 
komið, og verður víst aldrei í neinu öðruvísi, eðli málsins samkvæmt..  Að því leiti til standa 
menn á svipuðum stað í þessu og forfeðurnir gerðu er þeir stóðu í trekknum og næðingnum í 



fjöruborðinu eða upp á hólnum í grennd við sjósetningarstaðinn og rýndu með hönd upp að 
enni og gáðu og spáðu og spekúleruðu og klóruðu sér á eftir í hægra læri og gengu til baka 
hvort sem var til að ræsa út liðið til að leggja íann eða leyfa liðinu að sofa áfram er ljóst varð 
að veðrið heimilaði ekki róður í dag.  Hvernig sem morgundagurinn yrði.  Menn lúta og 
beygja sig fyrir ofurafli veðurs og bjóða því seint byrgin.  Þeir sem það gera sleppa ekki allir 
lifandi frá slíkri viðureign.  Svona er þetta andspænis íslensku veðri.  Þar er aldrei á vísan að 
róa.  Þetta þekkja allir menn. 

Hér má sjá að veðurfræðin hefur lengi gengið með mönnunum og þeir lengi reynt að ráða í 
komandi veðurfar og lengi vitað að með því að átta sig vel á uppkomnum veðurfarslegum 
aðstæðum megi auka við þekking sína um hvernig veðrið hegðar sér og læra næst að 
notfæra sér sjálfum sér í vil.  Eftir því sem þekkingin vex kemur oftar út brúkleg niðurstaða.  
En samt alltaf spá.  Þó nákvæmni veðrufræði dagsins sé hreint ótrúleg oft á tíðum eru samt 
margir óvissuþættir inni sem seint verður hægt að koma áveg fyrir og ekkert í hendi fyrr 
heldur en allt er gengið yfir.  Veðruspá verður aldrei veruleiki og getur heldur ekki. 

Allir hafa séð með því að fylgjast með veðurfregnum á skjánum að lægðin sem stefndi upp 
að landinu tók sveigju í austur og minna varð úr veðrinu en allt stefndi í um tíma og jafnvel 
að lognið sem fyrir var bara héldist þó rok og læti væru skammt frá landinu.  Allt svona lagað 
hefur margoft gerst.  Nútíminn veit margt sem forfeðurnir höfðu ekki en notuðust samt við 
um sínar veðurathugannir þó frumstæðar væru.   

Fyrir tíma allra tölva og gervitungla gagnaðist brjóstvitið 
fólkinu og gerði ágætlega.  Hversu veðurglöggir menn svo 
urðu fór líklega mest eftir því hve mikla vinnu þeir lögðu í 
verkið og að þeir einstaklingur sem mest voru að þarna 
mennirnir sem reiknuðu oftar en margir aðrir dæmið rétt og 
eru sannindi sem gilda hvar sem maður er.  Allt sem sé er 
vinna og bara vinna og svo meiri vinna.   

Veðurfræði sem alfarið byggir á brjóstviti er afskaplega 
ónákvæm vísindi.  Ónákvæm segir höfundur sem í dag veit 
að veðurfræðin býr við gervitungl og tölvur samanvið gríðarlega þekkingu veðurfræðinga á 
hvernig veðurkerfin virka.  Veðurfræði í dag er mikið nám sem nokkur ár tekur að útskrifast 
úr í Háskóla.  Engu slíku var til að dreif á öldum áður og málið því að læra vel á 
kringumstæður sínar sem kom með árunum og pælingunum.  Væru menn háðir veðri eins 
og tilviki sjómannsins og oft á tíðum bóndans, var ekki um neitt nema þetta að ræða.  

Hvernig sem við skoðum málin sjáum við að allstaðar og á öllum tímum íslandssögunnar var 
það hreint lífspursmál að kunna skil á hegðun veðurs á svæðinu sem menn bjuggu á.  
Dreifbýlið var sinn þröskuldur og krafði fólk meira um haldgóða veðurfarslegu þekkingu en 
máski gilti í þéttari byggðum.  Bara það að ferðast milli bæja yfir dimmustu og hörðustu 
vetrarmánuðina var ekki alltaf neinum heiglum hent og oft mesta þrekraun og vegalengdin 
sem fara þurfti kannski nokkrir kílómetrar í erfiðu færi og snjóþungu.  Við sjáum mikilvægi 
þess að eiga sér einhverja grunnþekkingu á veðurfari sem má notast má við og fría sig 
kannski augljósum vandræðum sem þekkingin vill benda manninum á.  Stundum er merki 
lofts skír og segja afdráttarlaust við menn um að halda sér heimavið en krefst samt sinnar 



grunnþekkingar til að sjá þeim augum.  Af hreinni nauðsýn lagði fólk í þá vinnu sem þurfti til 
að verða veðurglöggt fólk og annað en gildir í dag á tímum þar sem menn algerlega stóla á 
veðurfréttir Veðurstofunnar og gera sér þær hjálplegar við að ákveða hvort skuli farið í 
fyrirhugaða fjallaferð þó sé hávetur.  Og lenda svo í miðjum klíðum í blindbyl og ofsa stormi 
sem breytti öllu og um tíma óttast um að fólkið hefði það ekki af.  Ónauðsýnleg ferð farin 
vegna hreins glannaskapar sem hefði getað kostað svo mikið.  Mörg dæmi eru til um akkúrat 
svona atriði og glannaskap hin síðari ´r þegar allt er merkt ævintýramennsku og afþreyingu.  
Oft er þetta ekkert annað en glannaskapur.  Menn læri því að bera virðingu fyrir öflum 
náttúrunnar. 

Reynsla gengina kynslóða notfærðu eftirlifendur sér um veðrið sem hafði burði til að koma í 
veg fyrir að lagt væri á reiðskjóta eða að menn byggju sig til ferðar með öðrum hætti sem þó 
kom að öllu leiti ekki í veg fyrir að menn yrðu úti sem fóru af stað í blíðskaparveðri en lentu á 
leiðinni í blindbyl og frosthörku.  Svona sögur eru því miður líka til í sögu lands vors 
beintengdar íslensku veðri.  Sá veðurglöggi á bænum gat máski séð fyrir um þetta, þó að um 
allt slíkt séu áhöld.  Íslensk veðrátta er mesta ólíkindatól. 

Menn til sjós notuðu nokkrar aðferðir til að greina veðrið og hvers mætti vænta af því næstu 
klukkutíma.  Þeir lásu himininn, hlustuðu eftir sjávarhljóðum, greindu lag sjávar og strauma.  
Kannski sögðu sjófuglarnir þeim eitthvað og hvar þeir voru á sjónum.  Hvað um það að þá 
urðu menn þessir sínir eigin veðurvitar og oftast nær af því sem þeir reyndu og lærðu af.   

Þó skipin séu stærri og öruggari í dag en áður lúffa þau þó enn fyrir veðri sem rífur sig upp og 
býr til krappa öldu sem gerir þeim ófært annað en að bíða af sér ólagið.  Togari dagsins, 
þetta mikla skip, veiðir oft lengst út í hafi og í hundruð sjómílna fjarlægð frá næsta landi og 
vari og þar bíður hann af sér veðrið.  Þetta og margt annað gerir sjómennsku ólíka öllu öðru 
sem menn starfa við og ríkisvaldið ætti hiklaust að umbuna með sérstökum hætti.   

Já!  Menn gerðu sér fljótt grein fyrir að sjórinn væri á sinn hátt háskalegur og krefði þá um 
virðingu við sig.  Allt í þeim sjálfum sagði þeim að hyggilegt væri að læra um það hvernig 
hafið og umhverfið brygðust við áreiti af völdum vaxandi vinds.  Að breyta svona heitir Viska 
sem er öllu fólki mesta dyggð sem hefur. 

Sjóslys hafa verið fylgifiskur íslenskrar þjóðar og tekið grúa fullfrískra karlmanna frá 
eiginkonum og börnum sem við það urðu föðurlaus og konur ekkjur.  Mikið af þessum 
óhöppum til sjós rekjum við til veðursins sem skyndilaga kom og fólki að óvörum, eins og 
enn er.  Um nákvæmlega þetta er til fjöldi sagna í sögu íslenskrar þjóðar og blóðtökuna sem 
íslendingar hafa þolað kringum sjósóknina.  Skoðum frásögu úr Fálkanum frá 12 nóvember 
1938:   

"Sjóslysið.  

Þau sorgartíðindi hafa gerst með þjóð vorri fyrir fáum dögum, að einn af íslensku 
botnvörpungunum, „Ólafur", eign h. f. Alliance, fórst með allri áhöfn vestur á Halamiðum. 
Var á botnvörpungnum 21 maður, allt úrvalsmenn að hreysti og harðfengi, og láta þeir eftir 
sig 13 ekkjur og 18 börn innan fermingaraldurs.  Með hvaða hætti slys þetta hefir viljað til 
vita menn ekki.  En miðvikudaginn 2 nóvember (1938.  Innskot höfundar) var afspyrnuveður af 



norðaustri með 10—11 vindstigum vestur á Hala og þar að auki talsverð brögð að ís, svo að 
talið er víst að þá hafi slysið borið að höndum. " -  

Af ofanrituðu að ráða var ástæða slyssins frostið og ísingin saman við talsverða vindhæð og 
öldu sem endaði með drukknum 21 manneskju og 31 heima sem eftir stóð með sorgina hjá 
sér.  Þetta er bara ein frásögn frá sjónum sem beint má tengja við veðurham sem kom.  
Hvað eru þær margar slíkar frásagnir?  Þær skipta tugum og hundruðum. 

Skoðum hluta veðurskipanna sem voru á höfunum. 

Hvenær opinbera veðurmælingar hófust á Íslandi er ekki gott að segja því íslendingar tóku 
við veðurathugunum í þessu landi af Dönum 1920.  Í þann tíð var Veðurstofan deild innan 
Löggildingarstofunnar uns sú stofa var lögð niður 1925.  1926 voru sett lög um Veðurstofu 
Íslands.  Fyrstu árin var veðurlýsingu dreift til símstöðva landsins sem hengdu þær upp hjá 
sér og menn gátu á eftir lesið.  Frá 1926 hefur veðurfréttum verið útvarpað með ýmsum 
hætti.  Ríkisútvarpið var stofnað 1930 og hefur frá þeim tíma útvarpað veðurfregnum.  Sú 
aðferð var breyting til batnaðar. 

Víkingur 1 apríl 1968.  Það er 
erfitt verk að vera 
skipsmaður á 
veðurathugunarskipum.  Hér 
er "Mendata" að störfum á 
svæðinu Delta, sem margir á 
Íslandi hafa heyrt sem á 
annað borð lengi hafa 
hlustað á veðurfréttir. 

Þrír fjórðu hlutar 
jarðar er þakin hafi 
og er augljóst að 
hefur mikil áhrif hér.  
Af allri veðurathugun 
er sem sjá má 
gríðarlegt gagn sem 
fyrir löngu hefur 
sannað sig og gert 
öryggi sæfarenda og 
þeirra sem um loftin 
fara umtalsvert meiri 

en var á meðan engu slíku var til að dreifa frá opinberum aðilum.  Að gera ekki 
veðurathugannir né heldur birta þær fólki getur haft talsverðar afleiðingar fyrir sæfarendur 
og flugfarkosti sem þurfa sannarlega á þeim að halda.  Skip voru fengin til að senda sín 
veðurskeyti til Veðurstofu Íslands og viðgekkst fyrirkomulagið í áratugi, hvernig sem þessi 
mál svo eru akkúrat í dag.  Eru skipin með eigin veðurmóttakara um orð og taka sjálf við 
spám veðurstofa gegnum gervihnött.  3 júní 1956 voru 2500 skip sem sendu Veðurstofu 
Íslands veðurskeyti.  Skip þessi voru staðsett hist og her á hafinu kringum Ísland.  Hvort öll 
þessi 2500 skip hafi verið íslensk skal ósagt en samt líklegt að hafi verið.  Veðurstofa Íslands 
miðaði sína veðurspá við landið og miðin.  Henni munaði um þessar skeytasendingar 
skipanna og gat fyrir vikið gert nákvæmari og betri veðurspá, sem allt auðvitað miðaðist við 



að gerðist.  Skipstjórar voru og hlynntir þessu fyrrikomulagi og iðnir við að senda Veðurstofu 
Íslands skeyti.  Gott ef ekki var komið það kerfi á að lítilræði var greitt fyrir þetta viðvik og 
félli í hlut hans sem sendi sem oft var loftskeytamaðurinn um borð á meðan hann enn hafði 
starf þar. 

Alþjóða öryggismálstofnunin til verndar mannslífum á sjónum (1956) hvatti siglingaþjóðir til 
að stuðla að því að skip viðkomandi þjóða tækju allar þátt í þessu verkefni og 
sjálfboðaliðastarfi, og lagði stofnunin jafnframt þær skyldur á herðar skipstjórnenda að 
senda Veðurstofunni loftskeyti hreppti skip þeirra óveður.  Þannig vildu menn fá skipin á 
hafinu í samstarf við veðurstofur í löndunum og bent á mikilvægi þess að þjóðirnar sjálfar 
væru þarna með og þátttakendur í verkefninu upp á aukið öryggi sæfarenda að gera.   

15 apríl 1952 skírði Veðurstofa Vestur Afríku svo frá: - "Hinn 15 apríl 1952, skall lítill en 
kraftmikill fellibylur á bænum Lindi á strönd Tanganyika og olli mann- og eignatjóni.  Það er 
mjög sjaldgæft að fellibyls verði vart í Austur-Afríku, enda þá liðin 80 ár í frá því hans var þar 
síðast vart "  

Skipið m.s. Tayari lenti í því að sigla gegnum miðjan fellibyl 
sem geisaði í Austur Afríku um miðbik seinustu aldar og 
skýrsla skipstjóra um málið sem veðrustofunni var afhent 
nokkru á eftir atburðinn gaf henni heilmikinn fróðleik um 
hegðun svona fellibylja. 

Fellibylur var eins og fram kemur sjaldgæfur á 
þessum slóðum og stuðst við rannsóknir á 
honum við veðurskírslur þær sem frá 
skipunum barst og voru í námunda við 
fellibylinn er hann kom og upplýsingar 

sérstaklega nefndar sem bárust frá eiganda Hollensks skips að nafni m.s Tayari og talið 
ómetanlegt innlegg í þá athugun alla.  En skip þetta hafði lent í honum miðjum.  
Veðurskírslur skipstjórans á m.s Tayari voru allar mjög nákvæmar, og með tilliti til þeirrar 
hættu og erfiðleika, sem skipstjóri og áhöfn átti við að stríða, er slík nákvæmni, sem þar kom 
fram afskaplega lofsverð og skír ábending um að menn hafi tekið hlutverk sitt alvarlega með 
sínum veðurskýrslum og á vissan hátt litið á sem eigið öryggistæki og gott innlegg til 
framtíðar litið í öllum veðurathugunum.  Upplýsingar sem fengust frá m.s Tayari sýndu, að 
skipið sigldi gegnum miðju fellibylsins.  Menn geta rétt ímyndað sér atganginn um borð á 
meðan þeir voru staddir þar. 

Hins sorglega staðreynd var, að ekki var unnt að vara við fellibylnum, svo að hann skall að 
óvörum á og fór yfir hvað sem fyrir var en orsökin að engin veðurstöð á þessu svæði tók á 
móti neinu veðurskeyti.  Af þess sést af veðurskeytum sem unnið var úr síðar, að þau komu 
að miklu gagni en á það bent hversu miklu gagnlegri viðurskírslurnar hefðu verið fyrr komnar 
í hendur veðurstofanna sem unnu úr þeim og var auðvitað aflið sem fært var um að gefa út 
aðvörun og þannig mögulega draga úr eignar- og manntjóni, eins og því miður gerðist í 
þessu tilfelli.  Fer enda mikill kraftur af stað með þessum fellibyljum sem enn láta á sér kræla 
með oft alvarlegum afleiðingum. 

 



Veðurathugunarskipin á Atlandshafi. 

1 desember 1948 var svo komið að síld hafði verið að veiðast á Hvalfirði og um það talað að 
allar líkur bentu til að hefði veðrið verið skaplegra en það greinilega var þetta haust væru 
síldveiðarnar svipaðar og vertíðina á undan og á það bent að öll aðstaða manna til að greina 
og ráða í veður séu aðrar og betri en áður var er allar veðurathugunar voru gerðar af 
einstaklingum sem á eftir skáru úr um hvernig viðra mundi næstu klukkustundirnar og 
sólahringa. 

Ægir 1 desember 1948.  Hér 
sést hvar veðurathugunar 
skipin er staðsett á 
Atlandshafi.  Sem sjá má eru 
sum þeirra nokkuð nærri 
Íslandi.  Þarna eru þau 13 
talsins og aftur komin í 
veðurgæslu eftir að hafa 
verið tekin burt eftir seinni 
heimstyrjöld.  Undir 
skipamyndunum er 
þjóðernið sem kostar hvert 
skip. 

Árið 1948 er orðin 
gríðarleg breyting á 
öllu sem hétu 
veðurfregnir og 
þekking manna til að 
gera góða veðurspá 
stórlega auknar.  Árið 
1948 eru veðurskipin 

sem búið var að staðsetja á Atlandshafi 13 talsins sem senda reglulega frá sér veðurskeyti til 
veðurstofanna sem á eftir vinna úr gögnum þessum og útbúa veðurfréttir sem þegar hér er 
komið Ríkisútvarpið flytur landsmönnum og sæfarendum, þar sem bylgjur Ríkisútvarpsins á 
annað borð náðust, sem allur gangur var á hvernig var.  Þó föst veðurgæsluskip væru 
staðsett á Atlandshafi í þessum eina tilgangi að senda til lands veðurlýsingu af svæðinu sem 
þau voru kyrr á var hugmyndin alls ekki ný.  Skip margra þjóða á árunum milli styrjaldanna, 
voru útbúin með veðurathugunartækjum til þess að geta gert sínar athugannir og sent 
upplýsingar með loftskeytatækjum til veðurathugunarstöðva í heimalandi sínu.  Meðan 
þessu fór fram varð ýmsum það ljóst,að æskilegt væri að hafa sérstök skip staðsett á 
Atlandshafi og sinnti ekki öðrum störfum en veðurathugun.  Voru það Frakkar sem fyrstir 
hrintu hugmyndinni í framkvæmd og sendu flutningaskipið "Carimare" og létu það hafast við 
á Norður- Atlandshafi eftir að hafa gert á því nauðsýnlegar breytingar.  Margar þjóðir voru 
hugmyndinni hlynntar en töldu verkið samt allt of kostnaðarsamt og að því leiti til 
óframkvæmanleg. 



Franska skipið "Carimare" og það sem 
Frakkar sendu til veðurathuganna á 
Atlandshafi.  Hvort búið sé að breyta 
því fyrir nýja hlutverkið á þessari mynd 
er ekki vitað. 

Eftir að seinni heimstyrjöld 
skall á í september 1939 
breyttist þó viðhorfið til 
kostnaðarins og varð til þess 
að Bretar fóru af stað og 
gerðu út nokkur 
veðurathugunarskip sem öll 
voru staðsett á Atlandshafi.  
Þetta var talið brýnt vegna 
sjálfrar styrjaldarinnar og 
tryggja betur ferðir 
sprengjuflugvélanna frá Bandaríkjunum.  Allmörg veðurathugunarskip voru þá út fyrir 
vesturströnd Bandaríkjanna.  En styrjöldinni var ekki fyrr lokið en allir þessir útverðir voru 
fjarlægðir og kallaðir heim.  Reynslan af verkinu var í annan stað góð og það varð að 
samkomulagi á alþjóðaráðstefnu veðurfræðinga, sem haldin var í Bandaríkjunum árið 1946, 
að þjónustu þessari yrði haldið áfram á þá alþjóðagrundvelli.   

Hér sjáum við hvernig unnið er að því leynt og ljóst að samtengja heiminn tæknilega séð eins 
og við vitum að er í dag.  Sú þróun var í nokkurn tíma áður en náðist að loka öllum hringnum 
og leggja heiminn undir eina tengingu og er staðreynd sem við blasir í dag. 

Til þess að skapa meira öryggi á loftleiðinni yfir Atlandshaf, þótti óumflýjanlegt að vera með 
mörg veðurathugunarskip staðbundin á hafinu.  Varð að ráði að þau skildu vera þrettán.  Af 
þessum þrettán skipum áttu Bandaríkjamenn sex og kosta rekstur þeirra að öllu leiti og 
sjöunda skipið kosta þeir með Kanadamönnum.  Frakkar reka eitt skipanna, Hollendingar og 
Belgir eitt í sameiningu, Bretar tvo að öllu leiti og það þriðja í sameiningu með Norðmönnum 
og Svíum.  Er síðastnefnda skipið á hafinu milli Íslands og Noregs.  Og aumingja litlu 
íslendingarnir leggja ekkert í púkkið.  Enda löngum verið nískir þegar kemur að svona löguðu 
og dregið lappirnar eins lengi og hægt er og stætt er á. 

Komið var upp vissu kerfi með þessi skip og ráð fyrir því gert að eina og hálfa klukkustund 
tæki flugvél að fljúga á milli þeirra að ljóst er að skipunum er gert að greiða með 
staðsetningum sínum flugvélum sinn loftveg.  Einnig kemur fram að nokkurt bil hefur verið 
haft milli skipanna úr því að það tók venjulega flugvél eina og hálfa klukkustund að fljúga 
milli þeirra.  Gleggri upplýsingar merkja betri og nákvæmari veðurspá fyrir svæðið.   

Skip þessi lágu ekki fyrir akkeri sökum þess hve dýpið var mikið þar sem þau halda sig.  Á 
hverjum sólahring sigldu þau sama hringinn, en hann er 15 kílómetrar í þvermál.  Á þriggja 
tíma fresti sendu skipin svo sín veðurskeyti til veðurstofanna í landi sem á samri stund vissu 
hvernig veðurfarinu væri háttað hjá þessu og hinu veðurskipinu.  Auk þess sem stöðugar 
athugannir fara fram á veðrinu, voru gerðar umfangsmiklar hafrannsóknir, og var það í fyrsta 
skipti (1948), sem slíkar rannsóknir voru gerðar að staðaldri og á jafn miklu dýpi. 



Gagnsemi af starfi veðurathugunarskipanna verður seint metin til fjár.  Sagt var að 
flugfélögin hefðu þegar hagnast umtalsvert á henni um margar milljónir dollara, en 
jafnframt hafa skipin bjargað áhöfnum skips og flugvélar úr bráðri hættu. 

Mennirnir um borð. 

Vera mannskapsins um borð í einu veðurathugunarskipi gat 
verið einmannaleg og bæði líkamleg og andlegs eðlis.  Samt 
hefur starfið myndað heilbrigðan félagsanda milli mannanna 
sem með þessu lærðu að starfa saman og leysa ágreiningmál 
sín í milli með friði og spekt.  Allt svona fá þrengsli kennt fólki 
og eru að því leiti til góð að vera fær um að búa til einingu 
aðstæðnanna vegna.  Einnig var það hjálplegt móralnum að 
mannskapurinn gerði sér vel grein fyrir mikilvægi starfsins 
sem þeir unnu upp á alla nákvæmni veðurfregnanna að gera 
sem Veðurstofur í landi sendu frá sér til fólksins.  Þær giltu 

bæði fyrir sæfarendur og hina sem flugu um loftin blá í sínum flugfarkostum. 

Og auðvitað komu þeir tímar líka upp hjá þessum áhöfnum þarna á Atlandshafinu að veður 
væri gott og sjórinn kyrr og allt að því sléttur sem bauð fólkinu ýmislegt sem óðveðrið 
meinaði mönnum þó inn á milli hvessti hressilega og aldan gerðist kröpp að gæta varð fyllstu 
varúðar öllum stundum til að allt slyppi fyrir horn og menn áfram ómeiddir.  Einnig er ljóst 
að hinar hörðu dýfur skipanna og veltingur meinaði mönnum eðlilegs svefns og henti 
mönnum til og frá í sínum kojum að þeir stundu sáran undan öllu þessu og yrðu af sárir og 
aumir.  Allt með í pakkanum sem veðurskipin buðu.  

Nauðsýnleg skemmtun öll á skornum skammti en kvikmyndasýningar öðru hverju, leyfði 
veður slíkt, útvarpið inni eftir aðstæðum og fréttir allar á skornum skammti, lestur bóka 
mögulegur þegar hentaði, boltaleikir á þilfari háð veðri og 101 leikir í spilum það helsta sem 
menn þessir gerðu.  Enda máski minnst fyrir þessu haft og nærtækast að grípa til.  Stundum 
fengu skipverjar gleðifregn frá einhverri flugvél sem flaug yfir um að kona einhvers 
skipverjans hafi eignast 8 punda dreng og að bæði móður og barni heilsaðist vel.  Hér má sjá 
gleðigjafa sem menn lengi á eftir gátu yljað sér við og gert sér næstu daga ánægjulegri. 

Í greininni er sagt frá björgun 
farþega og áhafnar flugvélar, 
sem nauðlenti við eitt 
veðurathugunarskipanna. 
Á myndinni til hliðar efst 
vinstra megin sjást skipsmenn 
sprauta efni á 
sjóinn, sem myndaði 
froðukennda braut tveggja 
mílna langa.  Með því gat 
flugstjórinn betur áttað sig á 
hvar hann var yfir sjónum. 
Mynd hægra megin uppi sýnir 
„Sovereign of the Skies" koma 
niður 
til lendingar.  
Neðri myndin sýnir vélina 
skömmu eftir lendingu og rétt 



áður en stélið brotnaði af.  
Á ljósmyndinni hægra megin neðst sjáum við hvar skipsmenn veðurathugunarskipsins vinna að björguninni, sem tókst 
giftusamlega. 

Oft björguðu veðurskipin lífi manna og dýrmætum verðmætum og eru myndirnar hér ofar af 
slíkum atburði.  Skoðum frásögu úr Víkingi frá 1 apríl 1968 um hvað skeði: 

"Ein eftirtektarverðasta björgunin átti sér stað árið 1947, þegar flugbáturinn „Bermuda Sky 
Queen" með sextíu og tvo farþega og sjö manna áhöfn innan borðs lenti í vandræðum 
skammt frá veðurathugunarskipinu Bibb.  Þetta átti sér stað 809 mílur út af 
Nýfundnalandi.— Þrátt fyrir stórsjó nauðlenti flugvélin á sjónum og renndi sér í áttina að 
skipinu, vegna þess að olíubirgðir flugvélarinnar voru á þrotum. Í átta stundir beið áhöfn 
„Bibbe" eftir því að stormurinn lægði, eins og veðurspáin gerði ráð fyrir. Kl. 3.oo um nóttina 
var sama óveðrið og leki var kominn að flugvélinni.  Varð þá óumflýjanlegt að reyna björgun. 
Í margar klukkustundir barðist áhöfnin við storminn og stórsjói á litlum bátum og flekum við 
björgun fólksins í flugvélinni.  Alla nóttina var unnið sleitulaust og snemma næsta morgun 
gat skipið tilkynnt um björgun allra farþega, sextíu og tveggja að tölu og 7 manna áhafnar. " 

Í 27 ár (ath. 1968) störfuðu áhafnir þessara skipa af heilindum og voru tilbúnir í að veita 
aðstoð og inna af hendi allar þær athugannir og mælingar sem af þeim var krafist og þetta 
fólk vann í þágu veðurfræðinnar. 

Nokkur veðurskip voru vel þekkt í landinu. 

Víkingur 1 apríl 1968.  
Vaktaskipti fara fram á 
gæslusvæðinu.  Áhrifarík 
stund, þegar lagt er af stað 
heim eftir þriggja vikna, oft 
harða útivist á 
gæslusvæðinu.  Hvaða skip 
er að koma og hvað að fara 
er ekki getið um en samt 
líklegt mannskapurinn sem 
fer sé fegin að getað rétt úr 
sér smá stund innanum sitt 
fólk heima. 

Allir sem hlustuðu á 
veðurfréttir, og hver 
gerði það ekki hér í 
eina tíð?, muna eftir 
skipsnöfnum eins og 

Alfa og Bravo og máski fleiri nöfnum sem lesari veðurfrétta tilgreindi oft í sínum 
veðurfréttatíma í þá sambandi við er veðurskeyti frá þessum skipum vantaði.  En til siðs var 
að greina frá því bærust ekki skeyti frá einhverju skipanna.   

Hvernig staðan er í veðurskipamálunum í dag er ekki gott að segja og telur höfundur að enn 
séu gerð út veðurskip sem sendi skírslu til veðurstofa um veðrið á svæðinu.  En árið 1971, 
nóvember, er orðið ljóst að veðurskipið Alfa verði ekki lengur stafrækt eftir þrjú ár og þegar 
byrjað að draga úr þjónustu skipsins í nóvember 1971 sem fram að þeim tíma var staðsett 



suður af Grænlandi en verður eftirleiðis haft þar í 25 daga og svo fært yfir á annað svæði í 25 
daga.  Veðurskeyti frá Alfa voru talin Veðurstofu Íslands afskaplega mikilvæg um eðli þeirra 
lægða sem komu til Íslands og er það mat veðurfræðing að þessi athugunarstöð sé sú 
mikilvægasta í kerfi athugnunarstöðva, sem íslendingar fá upplýsingar frá (Ath 1971).   

Ástæða þess að breyting var gerð á rekstri veðurskipsins Alfa á hafsvæðinu við suður 
Grænlands er að flugflotinn var orðið samansettur af háfleygari flugvélum sem gera 
þjónustu skipsins minni og það sett til marks að þotur fljúgi yfirleitt yfir öll veður og séu 
minna háð þeim en á meðan vélarnar voru minni og urðu að fljúga lægra og inn í þeim 
veðrum sem voru á sínum flugleiðum, og aðra ganglegri aðferðir notaðar við 
veðurupplýsingar, eins og til að mynda upplýsinga frá hálofta belgjum.  Þjónusta skipanna 
var Veðrustofu Íslands ekki með öllu kostnaðarlaus því hún greiddi sex þúsund Sterlingspund 
á ári fyrir upplýsingar frá þeim.   

Skipið Arctic var um tíma í eigu 
íslendinga og lenti áhöfnin í 
hremmingum á stríðsárunum er 
skipstjóri skipsins samþykkti að senda 
Þjóðverjum veðurskeyti á siglingunni til 
Íslands.  Málið hafði alvarlegan eftirleik 
í för með sér fyrir áhafnarmeðlimi 
Arctic.  Enda háskatímar sem margir 
liðu fyrir. 

Í stríðinu 1939 1945 var eins 
og nærri má geta akkur í því 
fyrir allar þessar stríðandi 
þjóðir að fá sem mestar og 
gleggstar veðurupplýsingar 
til sín sem gögnuðust 
heraðgerðum þeirra hvort 

sem var í lofti eða á legi.  Og gerðu þessar þjóðir ýmislegt til að fá þær til sín með 
skipum sem fóru yfir hafið.   

Til er þekkt saga um flutningaskipið Arctic sem Fiskimálanefnd festi kaupa á og sigldi yfir 
hafið til ýmissa landa í Evrópu.  20 desember 1941 var skipið statt á Vigo á Spáni þar sem 
skipið hafði langa viðdvöl.  Þjóðverjar höfðu samband við suma skipsmenn og leituðu eftir 
samstarfi við þá á þessum víðsjárverðu tímum sem kæmi Þjóðverjum að haldi í átökum þeim 
sem fram fóru á Norður Atlantshafi.  Ræddu þeir málið við skipstjóra skipsins um að hann 
sendi þeim veðurskeyti með reglulegum hætti á meðan siglingin heim til Íslands stæði.  
Skipstjóra sagði síðar svo frá að Þjóverjarnir hafi haft í hótunum við sig og sagt við hann að 
skipið kæmist ekki langt frá Spáni yrði hann ekki við óskum þeirra.  Og fór svo að gengið var 
að kröfum þessara manna og siglingin hafin og veðurskeyti sent eins og um var talað á 
leiðinni. 

Undireins og skipið kom heim var ljóst að Breski herinn á Íslandi hafði fengið pata af þessum 
veðurskeytasendingum Arctic- manna og þustu þeir um borð og handtók áhöfnina og lenti 
hún öll í ströngum yfirheyrslum hjá Breska liðinu sem þá var komið til Íslands.  Sumir af 
mönnum Arctic hlutu harkalega meðferð af hendi Bretanna og einhverjir sættu pyntingum af 
þeirra hálfu þurftu svo að dúsa í Bresku fangelsi.  Allt vegna veðurskeyta sem skipstjóri sendi 



vegna pressu Þýska hersins á sig sem eins og vitað er var ekkert lamb að leika sér við og 
öllum þjóðum erfiður ljár í þúfa hvar sem þeir voru.   

Þarna sjáum við vel hversu mikilvægar allar svona veðurskeyta sendingar voru þessum stríðs 
þjóðum og hve mikið gagn var af þeim fyrir þær og allt herbröltið þarna á hafinu sem var 
gríðarlegt að umfangi og blóðugt.  Einnig er ljóst að þjóðirnar hafa viljað hafa allar svona 
leiðir sem opnastar fyrir sig og verið umhugað um að vita sem gleggst um veðrin á 
hafsvæðunum.  Arctic menn lentu í þessu eins og fjölmargar aðrar áhafnir líka hvort sem um 
þvingunaraðgerðir af hálfu heryfirvalda var að ræða eins og tilviki Arctic- manna eða 
veðurskeytasendingarnar fóru fúslega gegnum loftið.  Höfundur hefur ekki heyrt aðra sögu 
um skip sem íslendingar stjórnuðu og lenti í neinu svipuðu og þeir á Arctic. 

Þótt merkilegt sé að þá hurfu aðeins þrjú af þessum veðurskipum í hafið á stríðsárunum þó 
þau væru miklu fleiri starfandi í þeim eina tilgangi að afla eigendum sínum haldgóðra 
veðurfarsupplýsinga og þessi skip að mesti leiti óvarinn fyrir hverskyns árásum kafbáta.  En 
samt hurfu þrjú af þessum skipum og talið hafi verið af völdum Þýskra kafbáta.  Ástæða þess 
að skipin fengu að vera í friði var sú tilgáta Bandamanna að þjóðverjum hafi tekist að ráða 
dulmálið sem notað var um þessar veðurskeytasendingar veðurskipanna til landanna og þeir 
þar af leiðandi getað notfært sér allar þessar upplýsingar til jafns við hina.  Líklegt er að 
svona hafi í stakk þennan verið búið og Þjóverjar talið upplýsingarnar vera sér sjálfum svo 
mikils virði fyrir sinn hernað að þeir hafi ákveðið að láta kyrrt liggja og halda skipunum 
ofansjávar.  Sýnist höfundi málið reyndar vera borðleggjandi og nokkuð ljóst að öðruvísi væri 
umhorfs í málinu hefðu þeir ekki náð að ráða í dulmálið.  Stríð er skrítið fyrirbæri. 

Eftir að veðurgæslan hófst á nýjan leik eftir stríðið voru þessi skip frekar lítil og stærsta 
skipið sem notað var árið 1968 378 fet að stærð.  Og er þá svo komið að hvert skip var látið 
vera úti í einn mánuð í einu, sex sinnum á ári.  Þrjár vikur í starfi á sjálfu gæslusvæðinu og ein 
vika í ferðir.  Skipin voru á stöðugri siglingu allt úthaldið og ráð fyrir því gert að menn sendu 
sín veðurskeyti óháð stormum og sjóum og jafnt og þétt, þar til næsta skip leysti það af.  
Skipverjar unnu eftir margbrotnu kerfi við öflun sinna upplýsinga um haffræðileg efni, sem 
vísindamenn fengu til frekari úrvinnslu. 

Veðrufræðin er sem fyrr segir aldagömul grein og hófst fyrir alvöru með skrifum Aristoteles 
er hét Meteorlogica.  Í kjölfar hans fylgdu ritgerðir Therophratusar um vinda og 
veðrafyrirbæri.  Og var svo hljótt um allt svona næstu 2000 árin.  Galileo fann ekki fyrr en 
árið 1607 upp hitamælinn.  Og þrjátíu og sex árum seinna kom Torricelli með sína fyrstu 
loftvog. 

Eðli andrúmsloftsins varð fyrst þekkt árið 1783.  Lögmálið um þrýsting vatnsgufu í 
andrúmslofti var sett fram af Dalton árið 1800, en rit hans lögðu grundvöllinn að nútíma 
eðlisfræði veðurfræðinnar.  Veðurkort komu fram í dagsljósið árið 1820.  Rannsóknarbelgir 
voru fyrst notaðir árið 1893. 

1939 lögðust niður fréttatilkynningar um veðurfar á hafinu, sem til þess tíma voru sendar frá 
skipum á siglingu.  Orsökin var að öll skeytasambönd milli skipa og lands lögðust niður í 
stríðinu.  Árangurinn varð að nánast engar fréttir bárust um veðrið á Norður Atlandshafi og 



má því segja að með þessu hafi menn sett sig aftur til upphafsins er engin tæki voru tiltæk til 
slíkra sendinga né upplýsinga.   

Mynd til hægri.  "Vitaskipin hverfa af höfunum eitt eftir annað vegna 
nýrrar tækni.  Á myndinni sjáum við frægt vitaskip halda heim frá 
gæslusvæði sínu, en við tekur radarpallur.  Skipið heitir Ambrose og 
hefur verið staðsett við Sandy Hook utan við innsiglingu New York 
borgar.  Vitaskip hafa þarna starfað allt frá árinu 1823." 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd til vinstri.  Víkingur 1 
apríl 1968.  Kortið sýnir 
staðsetningu veðurskipa á 
Atlandshafi. 

 

Gert til gamans og vonandi 
einnig nokkurs fróðleiks. 
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