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Ýmsar vangaveltur. 
Nýtt og gamalt í poka. 

 
Mynd: KRF. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman.   

Myndir í eigu höfundar eru merktar honum. 

Texti KRF.  Nema þar sem annað er tekið fram. 

 

Mynd til vinstri:  KRF.   

Peningaveskið sem myndin til vinstri er af er dæmigerð 

nútímaljósmynd.  Sjá má að veskið er galtómt og 

tíkallinn hafður með til að sýna að hann sé enn til.  Ekki 

svo að skilja að eigandi veskisins sé blankur né heldur 

skíri galtómt veskið heldur hitt að peningar og að greiða 

fyrir keypta vöru með krumpuðum eða sléttum seðlum sé 

að mesti liðin tíð og að allt svoleiðis fari mest orðið fram 

rafrænt með korti og millifærslum úr heimabanka 

gegnum tölvu og Internet sem orðið ræður talsverðu um 

allt líf fólks nú um stundir sem framtíðin þó mun reisa 

við skorður vegna glæpatíðninnar sem þar þrífst og æ 

meira orðnar ljósar með oft talsverðu tjóni.  Í til að 

mynda ríkjum.  Samanber þjófnaðurinn á opinberum 

skjölum um hernað Bandaríkjamanna og áætlanir hersins 

þar vestra sem teknar voru ófrjálsri hendi og settar á 

Internetið þar sem allir gátu lesið.  Og hverjir fögnuðu?  

Auðvitað andstæðingar Bandaríkjanna en almenningur í 

löndunum minna sem ekki sýnir þessu neinn sérstakan 
áhuga.   

Óvinir USA leynast víða.  ÍSIS- menn hafa áreiðanlega 

orðið ofsaglaðir og hoppað hæð sína eftir birtinguna, 

sem fljótlega á eftir urðu úrelt plögg því stjórnin 

auðvitað greip til viðeigandi aðgerða.  En samt tjón sem 

mest lá í að slíkt yfir höfuð gæti gerst.  Mikið alvörumál 

er að gera svona lagað sem Netið er á köflum notað í.  

Hatrið leynist víða og fer vaxandi og Hrói höttur enn á 

stjái að ræna frá hinum ríku og gefa fátækum.  Samt er 
þjófnaður bara þjófnaður. 

Fleiri dæmi er hægt að finna jafn ljót þessu og ófrýnni sé netið skoðað betur þó hér sé sýnd mynd af aumlegu seðlaveski og í 

ofanálag tómt en segir ekkert um hvort eigandi þess sé trilli eða ekki trilli.  Allir vita að bankinn geymir allt fé manna og 

greiðslur flestar gerðar rafrænt.  Af er sem áður var er veski efnamestu manna voru þykk og þung og skemmdu alla vasa sem 
þeim var stungið í.  Nema sérstyrktir væru.   

Sagan og söguskoðunin. 

Margt geymir sagan handa okkur sem gaman er að vita deili á en gerist ekki nema fyrsta að 

kíkja á hana.  Hvar drepa skal niður fæti í henni er einstaklingsbundið og finnst sumum 

skemmtilegra að fara ekki allt of aftarlega er kemur að því að draga fram í dagsljósið gerða 

atburði og mörgum gleymda.  Þeim megin línu er höfundur.  Stutt síðan merkir ekki alltaf að 

allir muni allt, þó suma rámi í.  Sitt sýnist hverjum um allt svona lagað þó flestir séu sammála 

um að atriðið að toga fram söguna sé gott verk og eigi oft prýðilega samleið með núinu.  Fyrir 

svo utan það að vera sinn fróðleikur sem öllum er gott að vita og veitir mörgum sína 



skemmtun.  Hægt er að byggja margt á því sem hefur gerst og gera til að styrkja betur það 

sem nú er unnið með.   

Þó margir hafi reynt að endurskrifa söguna er það illmögulegt verk.  Sagan sjálf mun kasta 

allri slíkri viðleitni fólks út aftur er tímar líða og rýma til fyrir sannleikanum.  Sagan er þeim 

eiginleikum gædd að fá troðið sér á sinn stað til að opinbera allt sem gerðist og segja hlutina 

eins og þeir nákvæmlega voru og gera án nokkurs afsláttar, bæði gott og það sem miður fór.   

Svona er sagan.  Hún er hér af ástæðu og segir okkur allt um syndina, um hrokann, um 

mikillætið, um miskunnarleysið, um harðneskjuna, sem svikin og líka góðu verkin sem þó í 

sínum samtíma voru ekki alltaf tekin neinum vettlingatökum heldur krossfest og deydd og 

þeir sem að unnu þoldu harða gagnrýni á verk sín sem fólkinu sem gagnrýndi fannst ekki 

mikið til koma um og taldi unna af annarri hvöt en sagt var.  Það neitaði að sjá og tala um 

fórnfýsina sem að baki bjó og allan tímann sem verkið tók og allt sem þetta fólk þoldi vegna 

köllunar sinnar, oft um að hlúa að fólki sem máski engin annar skiptir sér af.  Hér má vel 

nefna nöfn en verður ekki gert nú.   

Höfundur talar með þessum hætti af því að vita hvernig svona lagað er og gengur fyrir sig að 

þakklætið er ekki alltaf efst í huga manneskju sem nýtur hjálpar einhverra og er svo sem engin 

ný frétt og vel má sjá í eyðimerkurgöngu Gyðinga sem liðlangan daginn kvörtuðu og 

kveinuðu og Mósebækurnar segja frá.  Kvartið hætti ekki þarna.  Það hélt áfram.  Í dag kvarta 

menn engu minna en þá.  Og um hvað kvarta menn ekki?  Listinn er langur og er nokkuð sem 

við ættum að vilja vita um og fá til okkar söguna án umbúða.  Líka er best og hún komi aldrei 

neitt öðruvísi til okkar og líka gerir.  Fái hún sjálf ráðið.  Við ættum að vera fólkið sem getur 

horfst í augu við allt sem réttara er. 

Að fegra sögu er ekki vilji hennar sjálfrar né heldur að mokað sé yfir hana hvort sem er að 

hluta til eða allrar.   

Að kunna skil á listinni að tjá sig í orðum er gott og öllum sagnariturum nauðsýnlegt og að 

átta sig á hvað sé gagnlegt samantektinni og hvað skipti minna máli og hvað engu máli og að 

vita hvað kyrrt megi liggja.  Eftirgrennslan gefur margan fróðleik en hans og hennar sem 

saman tekur að velja hvað markvert þykir.   

Að segja ekkert og aldrei neitt tengt sögunni er engum manni vinnandi vegur.  Sagan minnir á 

sig.  Hún pompar upp.  Hrópar á okkur.  Moldinni sem var ætlað að hylja voðaverk sögunnar 

fauk burt og skófst frá því sem undir lá og birti.  Í sumum tilvikum sáum við hrylling.  Sumt 

saklaust blóð lá þar og átti aldrei að sjást né verða gert opinbert en sagan fletti ofan af.  Sagan 

geymir voðaverkin og allt sem gott var gert.  Allt verður afhjúpað.  Munum það.  Verum því 

góðu megin. 

Dauðahafshandritin. 

Árið 1947 fundust í Kúmran- 

hellunum við Dauðahafið 

handrit sem staðfestu margt í 

Biblíunni.  Þessir Kúmran- 

hellar við Dauðahafið eru 

samtals 11.  Handritin sem 

fundust varðveittust öll í 



leirkrukkum sem komið var fyrir í þessum hellum þó ekki sé vitað með neinni nákvæmni 

hvers vegna var gert og uppi ýmsar getgátur.  Eins og yfirvofandi stríðsátök og menn séð sér 

þann kostinn vænstan að koma handritunum undan ætti að takast að varðveita þau.  Sé rétt 

farið með hefur verið um Guðsfólk að ræða sem kom leirkrukkunum fyrir í Kúmran- 

hellunum.  Hvernig hins vegar stóð á því að þau daga uppi þekkir höfundur ekki en margt 

bendir til að svo hafi verið uns fólkið sem fann krukkurnar áttu leið þarna um árþúsundum 

síðar.  Og gersemar komu í ljós og styrkti stórum allt innhald Biblíunnar. 

Sagan á bak við fundinn er á þá leið að ungur (eða ungir menn, allavega fjárhirðir/ar) 

fjárhirðir, notum eintöluna, var á gangi nálægt hellum þessum er honum datt í hug að fleygja 

þangað upp steinvölu.  Heyrði hann þá hvellt hljóð berast til sín frá hellinum sem steinvalan 

fór inn í, sem vakti forvitni hans.  Ákvað hann að klifra þangað upp og skoða hverju hljóðið 

sætti.  Sér hann þá heilan helling af leirkrukkum í öllum þessum hellum sem við skoðun kom í 

ljós að geymdu skinnhandrit sem maðurinn reiknaði með að væru forn og líklega verðmæt.  

Sem reyndist rétt tilgáta.   

Eftir að menn höfðu verið látnir vita um fundinn og þeir farnir af stað til að kanna sjálfir 

aðstæður kom í ljós að í þessum ellefu hellum var allt Jesaja handritið sem eftir rannsókn og 

yfirlýsingu sagði að Jesaja- handritið væri í dag eins og þetta sem þeir hefðu verið að skoða 

og aldursgreint.  Fornleyfafræðingar voru við þessa hella til ársins 1956 og fundu mikið magn 

handrita.   

Mest var magnið í fjórða Kúmran- hellinum sem kannaður var árið 1952.  Handritin höfðu 

verið þarna í þúsundir ára er sagan á þessum tiltekna tímapunkti ákvað að koma henni í 

manna hendur sem heldur betur fögnuðu og líklega mest allra kirkjan og trúað fólk sem fékk 

sönnun þess að Orðið sem það hafði verið að lesa alla sína trúargöngu væri rétt og satt.  

Vissulega hughreystandi og hvetjandi að fá svona til sýn þó trúin hafi staðið styrkum fótum 

fyrir.  Ég veit að Jesú lifir en get ekki neitað því að gaman er að fá góðar fréttir málinu tengt.   

Hvort allt þetta mikla efni hafi verið gefið út veit höfundur ekki en veit samt að um helmingur 

efnisins heftur þegar verið birt.  Samkvæmt reyndar gamalli frétt um málið hver sem staðan er 

í árslok 2016, er samantekt þessi er unnin.  Hætt var að rannsaka og leita í Kúmran- hellunum 

árið 1956.  Hvenær hafist var handa við útgáfu Dauðahafshandritanna þekkir höfundur ekki.  

Svona er sagan líka.  Hún færir okkur líka gleðilegar fréttir. 

Fornleyfafræðin. 

Og hvað með allan annan fróðleik sem fornleyfafræðin hefur fært okkur?  Hvað fæst hún við 

annað heldur en söguna?  Margt sem fram kemur við uppgröft þykir merkilegt og merkilegra 

eftir því sem það er eldra og lengri tími er liðin frá atburðum.  Samtíminn hafði aðra sögu að 

segja og fannst lítið til koma.  Lifir hann enda og hrærist í allskonar daginn út og inn eins og 

við í dag og hefur alltaf verið með þessum hætti.  Hver kynslóð fyrir sig sér ekki lengra nefi 

sínu og ekki gefið neitt nema andartakið.  En hún hefur söguna til að rýna í og átti í sömu 

vandræðum og við að finna út hvað sé merkilegt þó það sér þarna með og út um allt.   

Í hverri kynslóð rís fólk sem grúskar.  Og sumt birtir niðurstöður af öllu sínu grúski.  

Framtíðin segir oft annað og allskonar um það sem menn spörkuðu í og gerðu lítið úr í sínum 

samtíma en varð með fornleyfafræðinni merkilegt viðfang sem hleypti nýju lífi í 

söguskíringuna og breytti á sumum stöðum staðreyndum sem taldar voru skotheldar en hrundi 

með gleggri skoðun á sögunni.  



Nokkur orð um Jesú. 

Við þekkjum söguna um Jesú og hverjar viðtökurnar voru sem hann fékk og að menn skiptust 

í tvö horn er hann var annarsvegar.  Öðrum megin voru sannir fylgismenn Jesú og hinum 

megin svarnir óvinir Jesú.  Þarna á milli var ekkert og bara einskismannsland sem engin fór 

um nema til að koma sér fyrir í öðrum hvorum hópnum.  Að skipta um skoðun og kúvenda í 

afstöðu er vel þekkt er kemur að Jesú og því miður í báðar áttir.  Trúin er gjöf en ákvörðun 

manns að vilja fara og smána með því verkið sem Kristur vann á krossinum.   

Er kemur að málefnum trúar eru öfgar hvað mestir og koma best fram og línur einna skírastar 

og er styrkur trúarinnar.  Í trú gildir annaðhvort eða ekki.  Segir Kristur sjálfur að séu menn 

hvorki heitir né kaldir muni hann skyrpa þeim út af munni sínum, að við sjáum að Kristur er 

með sín mál á hreinu og gerir sínu fólki fyllilega ljóst hvers hann ætlist til af því.  Á öðrum 

stað orðar hann þetta svona:   

"Sá sem ann föður eða móður meir en mér er mín ekki verður og sá sem ann syni eða dóttur 

meir en mér er mín ekki verður.  

Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður.  (Matteusarguðspjall 10:37-

38)."-  

Hið góða býr allt í trú, kirkju og söfnuði Guðs.  Á þetta allt saman ræðst syndin endalaust og 

gerir af vel skiljanlegir ástæðu og henni að vilja syndga í friði án afskipta afhjúpandi 

sannleika.  Hver brotlegur vill svoleiðis?  Allir á stað syndar geta skilið svona lagað og líka 

gera sitt til að haldist við og þeir áfram lifað með sinni synd án afskipta einhvers sannleika.  

Og hvað sagði ekki Pílatus er hann átti tal við Jesú?  „Hvað er sannleikur“?  Frelsun manna 

frá synd er og verður áfram himnesk gjöf.  Svona talar trúin.   

Örlítið að öðru. 

Það sem við viljum helst toga út úr sögunni er hið góða sem góð reynsla hlaust af.  Þetta 

viljum við hafa hjá okkur og pæla í.  Aldrei er að vita nema megi með þessu lafæra og gera 

enn betra það sem er nú um stundir.  Engum verður samt endalaust hlíft við hinu vonda vegna 

þess að vera þarna.  Gott og vont í kring er staðreynd sem sagan kemur inn í og bendir á bæði 

og segir þvert nei þegar við viljum afneita því sem er vont en skeði samt.  Sumt á að vera 

þarna sem víti til varnaðar samtímanum og komandi kynslóðum.  "Ismarnir" maður minn og 

öll "fyrirmyndaríkin" sem menn hugðust stofnsetja eru sitt víti til að varast og obbi manna líka 

gerir.  Þau sýna mönnum afleiðingar slíkra hugsanna.   

Í dag tilheyra mörg ´´fyrirmyndarríki´´ ruslahaugnum.  Samt fer inn á milli aftur að örla á 

hugsuninni um fyrirmyndaríkið sem koma skal á fót.  Alltaf sama sagan.  Allt tálsýn sem 

syndin mun aldrei heimila að náist fram.  Já, syndin.  Þið vitið!  Hjartað er samt við sig.  Og 

reiðin, maður minn lifandi.  Hvernig beislum við hana og komum í veg fyrir hana allt í 

kringum okkur?  Slíkt er ekki vinnandi vegur nema með hjálp Jesú.  Hann er einstakur. 

Það sem við eigum og höfum nú um stundir og þykir mikilvægt að halda í byggir flest á 

gömlum merg sem auðvitað hefur verið bættur og gert ennþá betri.  Með þeim hætti er 

gangurinn í þessu.  Að gera samfélagið betra er markmið allra á öllum tímum og ástæðan fyrir 

að höfundur vilji efla kirkju og kirkjulegt starf.  
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Myndin til vinstri er frá liðinni tíð og sýnir verk sem ekki 

er eins unnið í dag og myndin til hliðar sýnir en var 

starfsvettvangur margra í eina tíð.  Verkið er því að mestu 
komið í sögubækurnar eins og var á tíma myndarinnar.   

Sumir máski hafa áttað sig á að hér er verið að stafla upp 

brennu sem fyrir hver áramót voru hlaðnar upp út um alla 

borg með svipuðum hætti.   

Er þessi brenna er í vinnslu árið 1960 voru 70 aðrar 

brennur leyfðar vítt og breytt í Reykjavík og má geta sér 

til að hundruð krakka og ungmenna og fullorðinna hafi 

verið þátttakendur og haft ánægju af því erfiði öllu 
saman.   

Verið er að koma fyrir staur í miðjum kesti til að 

greinilega hækka brennuna.  Staurinn var byrjunin og 

hlaðið kringum hann.  Hve brenna gat orðið há fór mest 

eftir neðsta laginu og breidd þess. 

Á öllu stór- Reykjavíkursvæðinu er ekki útilokað að brennur hafi farið vel yfir eitt hundrað og kannski nærri tveim 
hundruðum árið 1960. 

Lyfin og framfarirnar. 

Hvernig væri ástandið hjá okkur mannfólkinu hefði læknisfræðin ekki fengið að þróast og 

betrumbæta sig og vinna við hana haldið áfram og verk forveranna unnin meira sem gagnaðist 

þeim ágætlega til lækninga og var kannski fólkið sem fyrst kom fram með þessa tegund lyfs 

sem læknisfræði nútímans notast enn við og unnið talsverðar endurbætur á.  Að mestu hefur 

þróun lyfja verið á hendi einkafyrirtækja en ljóst að ríki landa sé stærsti kúnni þessarar 

framleiðslu að samvinna á milli er nokkur.  Að einkafyrirtæki sé með þennan bolta hjá sér 

stafar af að nokkurs arðs er von af slíkri framleiðslu.   

Lyfin sem í gegnum tíðina eru gefin við einum og 

öðrum sjúkdómi hafa mörg fengið áframhaldandi 

rannsóknir og til orðið ýmis önnur lyf gegnum það 

ferli allt saman sem bætti heilsu fólks.  Og ekki er 

verra að fá svolítið skotsilfur út úr öllu sínu erfiði.  

Allt vegna þróunar sem læknisfræðin tók upp hver 

eftir öðrum og er hin eðlilega leið að fara.  Ein 

streðar og annar gengur inn í streð hins.  Og á 

einum stað kemur lausn.  Og svo koll af kolli.  

Til er saga af trúboða sem um leið var svolítill 

læknir í sér og vissi deili á ýmsum lyfjum og suma 

virkni þeirra og hafði margsinnis séð að fólk fékk 

af bata sem tóku inn skammtinn sem hann gaf.  

Um var að ræða umgengnispestir sem þorpin 

glímdu stundum við, eins og algegnt er þar sem 

fólk er saman komið og aðstæður lélegar til þrifa 

og umhverfi fólksins án hirðu sem við alltént gerum kröfu um að viðgangist.  Víða eru 

frárennslismál í ólagi í heimsinum en Biblían varar við og segir hvernig skuli gengið frá.  Til 

að mynda hér:  " (Fimmta Mósebók 23:12-13)
  
Þú skalt hafa afvikinn stað utan við 

herbúðirnar þar sem þú getur gengið erinda þinna.
  
Þú skalt hafa skóflu í farangri þínum og 

http://biblian.is/Biblian/Default.aspx?book=4&chap=23&vers=12&versto=12


þegar þú þarft að setjast niður úti við skaltu grafa með henni holu og moka síðan yfir hægðir 

þínar."-  

Hér sjáum við lausn á vanda sem fátækustu ríkin missa margt fólk úr og rekja má beint til 

sýklastíunnar opinna skólpræsa sem allur úrgangur frá heimilanna rennur eftir og ekki mjög 

geðslegt allt sem þar vellur fram en Guð gefur fyrirmæli um að sumt sem þar sé skuli haft 

fyrir utan herbúðirnar og hægðirnar grafnar í jörðu og mokað yfir.  Veikindi og sjúkdómar 

sem komu af lélegum skólpmálum voru óþekkt í landi Gyðinga og er staðreynd sem vel er 

þekkt.  Og hvað má annað segja um röralagnirnar fyrir salernin sem við notum en að sé þessi 

hola sem grafin er og mokað yfir hægðirnar fyrir utan herbúðirnar, eins og segir í textanum.  

Sama hugsun kemur hér fram og er um að hafa mannaúrganginn ekki fast upp við hýbýli 

fólks.  Í dag viðurkenna allir að fyrirkomulagið skili árangri og efli heilsu fólks sem býr við.  

Leiðin að betra og heilsusamlegra lífi hefur verið til í árþúsundir þó þessi mál hafi lengst af 

sögunnar verið í hálfgerðum ólestri.  Á Íslandi hefur ekki verið mikið um veikindi sem rekja 

má beint til opinna skólpræsa þó vandinn sé vel þekktur hjá mörgum þriðjaheimsríkjum þar 

sem er grasserandi fátækt og nokkuð um barnadauða sem aukið hreinlæti hefur lyft Grettistaki 

hjá og stórum minnkað.   

Sum kristinn félög hafa verið á þessum svæðum og gert margt gott með stuðningi sinna 

safnaða hér og hvar í veröldinni.  Íslendingar hafa nokkrum sinnum farið til aðstoðar í þessum 

fátækustu ríkjum veraldar og séð með eigin augum aðstæður þær sem þetta blessaða fólk býr 

við og á sumum stöðum verið með í að koma á fót búnaði sem færir fólki ferskt og tært 

drykkjarvatn sem það lítur á sem gjöfina stærstu en við veitum ekki athygli og kvörtum hátt 

og lengi höfum við ekki fullan aðgang að þessu hvenær sem þörf er á og getum látið bununa 

úr krananum renna í hálftíma til þess eins að vatnið verði sem kaldast áður en þess er neytt.  

Enda góðu vanir. 

Þorpin víða í veröldinni eru afskaplega frumstæð með fátt það hjá sér sem við viljum og 

höfum.  Fólkið þekkir til starfa trúboðans þó ekki vilji maður trúa að honum hafi mætt svipuð 

örlög og teikningin hér ofar birtir lesendum.   

Áfram með söguna um blessaðan trúboðann. 

Eitt sinn kom þessi trúboði í þorp eitt og hitti fyrir mann sem kenndi sér meins og maðurinn 

taldi að lyfið sem hann hefði gæti hjálpað til við að gera heilbrigðan.  Maðurinn sem 

sjúkleikann hafði leist vel á.  Trúboðin fór í tösku sína og sótti flösku með vökva í.  Skrúfaði 

hann tappann af og helti hluta innihaldsins í matskeið og gaf hinum.  Er maðurinn hafði kyngt 

meðalinu sagði hann:  "Iss.  Ekkert gagn er af þessu"- sagði hann.  Trúboðanum auðvitað 

dauðbrá og spurði hví hann teldi svo vera:  "Þetta er ekki nærri nógu bragðvont til að gera 

minnsta gagn"- sagði þá hinn sannfærður um að lyf skildu undantekningarlaust vera 

bragðvond.  Önnur væru bara tóm froða. 

Þarna hefur læknisfræðin verið á frumstæðu stigi án þess þó að lyf það sem trúboðinn 

blessaður brúkaði hafi verið sett í glatkistuna heldur mögulega betrumbætt og unnið meira 

með og gerðar á frekari rannsóknir og sé jafnvel enn notað með góða virkni og eitt lyfjanna 

sem hefur staðið af sér allar hræringar á lyfjamarkaðnum eins og sum lyf gera og teljast enn 

vera góð lyf og að lækna fólk til hægri og vinstri.  Allt vegna þess að haldið var áfram að 

byggja á grunni sem til varð fyrir margt löngu og smá saman bættur uns menn stóðu eftir með 

úrvalsvöru sem enn telst gagnleg og með því betra sem í boði sé.  



Mynd:  KRF. 

Lyfin til vinstri eru í dag gefin við of háum blóðþrístingi og margir þurfa heilsunnar vegna að 

taka inn til að halda blóðþrýstingnum niðri og lyfin fá gert með miklum ágætum.  Til eru 

nokkrar tegundir svona blóðþrýstingslyfja og verk lækna að finna út hvað virki best á hvern 

einstakling.  Yfirleitt finnst útúr þessu og lyfjagjöf byrjar og stendur yfirleitt svo lengi sem 

manneskjan lifir.  Er manslíkaminn flókið fyrirbrigði sem læknavísindin frá upphafi hafa 

tekist á við og skilja ekki enn til fulls.  Engin nema Jesú fær læknað menn með Orði sínu.  Er 
hann enda skaparinn og manneskjan að vissu leiti tekin af honum. 

 

Eldborg GK 13 kemur ný. 

Það var á föstudegi 20 mars 

1964 að nýtt stálskip frá 

Noregi kom til Hafnarfjarðar. 

Skipið heitir Eldborg GK 13 

og er annað í röð Eldborga.  

Þessi  Eldborg varð nokkrum 

árum síðar Albert GK frá 

Grindavík.  Skipstjóri og 

aðaleigandi er Gunnar 

Hermannsson.   

Áður en nýja skipið kom til 

hafnar í Hafnarfirði var búið 

að selja hitt skipið og var 

kaupandi Íshús Hafnarfjarðar 

og gaf nafni Reykjanes GK og gerði út þaðan í mörg ár. 

Nýja Eldborgin var talsvert stærra skip en gamla Eldborg og mældist 220 tonn með nýtt og 

stórt Asdic- tæki af Elac- gerð sem dró 3600 mera út frá skipinu sem var helmingi lengra en 

eldri gerð svona tækja dreif og obbi flotans notaði á þessum tíma.  Þá var það eitt nýmælið að 

unnt var að beina geislanum beint niður og allt að 90 gráðu horn.  Í skipinu eru tvær ratsjár af 

gerðinni Decca og er önnur venjuleg sem dregur 48 sjómílur og hin 24 sjómílur.  Báðir voru 

með transistorum.  Transistorar tóku við af lampanum og svona að byrja að ryðja sér til rúms.  

Einhver mann eftir gömlu lampatækjunum.  Fyrstu sjónvarpstæki íslendinga voru lampatæki 

sem tvær til þrjár mínútur tók að kveikja á. 

Skipið var smíðað í Bolönes hverfi í Noregi og er níunda skipið, sem þessi skipasmiðastöð 

smíðar fyrir íslendinga á fjórum árum.  Gamla Eldborg, 130 tonna skip, var fyrsta skipið af 

þessum níu skipum sem Norska skipasmíðastöðin smíðaði fyrir landann  Tveir af bræðrum 

Gunnars létu og smíða fyrir sig skip á sama stað og eru það síldarbátarnir Vigri og Ögri sem 

oft var getið um í sambandi við aflatölur síldveiðiskipanna sem dagblöðin birtu lesendum 

sínum og sumir biður eftir að geta lesið.  Fúlsaði almenningur ekki við slíkum fréttum á 

þessum tíma. 

´´Skipið er knúið af 600 ha. M.A. N. dísilvél og gekk 11,2 mílur í reynsluferð.  Vélin er 6 

strokka fjórgengisvél búin forþjöppu og er með 235 mm. borun og 330 mm. slaglengd og er 

með gír- og skiptiskrúfu.  Það sem einkum hefur vakið athygli við þessa vél, er hve þýðgeng 



hún er og hávaðalítil og einnig hitt, hvað fljótlegt er að skipta henni.  Umboðsmaður M.A.N. 

vélanna er Ólafur Gíslason & Co.- Úr Alþýðublaðinu 20 mars 1964´´. 

 

Smá um síldina. 

Mikill lærdómur fékkst er síldarstofnarnir allir 

með tölu hrundu í lok sjöunda áratugar seinustu 

aldar og var þjóðinni þungt högg.  Höggið var 

þyngra en þurfti einkum af þeirri ástæðu að 

alltaf var talað um síldveiðarnar sem eitthvað 

sem bara væru og uppbygging kringum þessar 

veiðar svolítið byggðar á þessari hugsun um 

fullann sjó af síld.   

Þetta gekk ekki eftir þrátt fyrir að menn héldu 

annað og kom þjóðinni meira í opna skjöldu en 

væri hefði verið meiri um aðvörunarorð veiðum 

þessum tengdum og meiri hyggindi brúkuð og 

menn betur gert sér grein fyrir að þrátt fyrir 

gjöful mið og öflug væri samt hægt að ofgera 

þeim.  Sem og varð reyndin.   

Margt gat sagt okkur þetta en gerði ekki vegna 

þess að engin hefði hvort eð er hlustað á neitt 

nema halda bara áfram að veiða mikið af síld.  

Miðin eru líf.  Og allt sem lifir þarf sína hvíld 

þó mönnum sé heimil afnot allan ársins hring af 

öllum miðum.  Allt þetta vitum við í dag en 

vissum ekki þá með sama hætti og við nú gerum 

og er hinn harði veruleiki sem blasti við okkur 

svart á hvítu og sagan rekur framan í nefið á 

okkur með reglulegu millibili.   

Er ljóst var að síldveiðarnar væru að baki 

yfirgáfu margir þetta land og komu sér fyrir í 

öðru landi langt í burtu.  Sumt af þessu fólki 

skilaði sér aldrei til baka.   

 

 

 

 

 

 



Myndin til vinstri er ekki algeng sjón á vorum tíma en 

menn sáu á hverju kvöldi í eina tíð í bæjum sem lágu 

að sjó og höfðu mikla eða litla útgerð hjá sér.  Á 

vertíðum gengu menn sinn venjubundna 

bryggjugöngur að kvöldlagi og eftir að bátarnir 

byrjuðu að koma til hafnar að landa afla dagsins á 

vörubílspalla eins og hér sést og vanalega 

stýrimaðurinn um borð sá um að vera á bílpallinum og 

opna málið sem híft var upp úr lestinni.  Oft brugðu 

menn sér um borð og til kokksins sem var með nýlagað 

og menn stoppuðu stundarkorn hjá.  Sumir voru fyrrum 
starfsmenn og hittu þarna gamla skipsfélaga. 

Eins og sést á brú skipsins heitir það Margrét, sem var 

tappatogari  Til voru allmargir svona tappatogarar hér 
við land sem líklega eru allir horfnir.  Falleg brú. 

Höfundur var eitt sinn á svona skipi og var það 

Hólmanesið frá Eskifirði sem reyndar aldrei fór frá 

bryggju nema einu sinni er sleppt var og haldið til 

veiða en snúið við í firðinum vegna enn einnar 

bilunarinnar.  Svo fór að nennan sagði stopp og hann 

kom sér aftur suður og beint um borð í togrann Maí GK 346 frá Hafnarfirði og dvaldi þar sem eftir lifði sumars og fór um 
borð sem hálfdrættingur sem þó varð aldrei af og fékk hann uppgert eins og aðrir áhafnarmeðlimir fullan hlut. 

Eftir atburðina í lok sjöunda áratugarins gengu ráðamenn loks í vinnuna sem þurfti og löngu 

tímabæru að endurskipuleggja sóknina og allt skipulag kringum veiðar við þetta land.  

Lendingin varð kvóti sem smá saman þróast upp í það sem nú er.  Höfundur mann þá tíma er 

kvóti fyrst komst á að var með þeim hætti að heildarkvóti var settur á og afli skipanna samtals 

reiknaður út en ekki eins og er í dag að hverju skipi fyrir sig sé afhentur óveiddur fiskur að 

ákveðnu magni.  Aflinn milli skipa til að byrja með var vitaskuld breytilegur.  Eru enda 

skipstjórar mis lagnir við að fanga hann og báru skipin því mismikið úr bítum af sínum 

veiðum en gátu átt von á þeirri nýjung að veiðar yrðu stöðvaðar vegna heildarmagnsins sem 

mátti veiða og hafði náðst.   

Í dag er um margt feikna gott skipulag á öllu sem snýr að veiðum og vinnslu.  Einnig býr 

landinn við öflugt sölukerfi fiskafurða og fær heim gott verð sem bæði gagnast sjómönnum og 

útgerðinni og öllum landsmönnum af skatttekjunum sem frá sjávarútveginum kemur og hve 

hyggilega við nýttum orðið þessa viðkvæmu auðlegð sem okkur er treyst fyrir en fórum lengi 

vel illa með en lærðum lexíuna og söðluðum um í háttum og hugsun.   

Auðvitað er það svo að margir hafa margt um málið að segja sem ekki er neitt óeðlilegt við 

þegar um svo stóran málaflokk er að ræða sem sjávarútvegurinn við þetta land er.  Ekkert af 

þessu er né verður sjálfgefið að haldist heldur þarf áfram að koma til stjórnun veiða og aldrei 

sem nú, sé horft til afkastagetu skipastólsins.  Fátt er sem segir manni að kerfið sem notast sé 

við sé neitt annað en gott, þó lengi megi gera betur.  Ætli arðsemistölurnar tali ekki hvað 

gleggst mál og beri núverandi kerfi hvað bestan vitnisburð?  Kæmi höfundi alltént ekkert á 

óvart. 

Bankarnir. 

Að sjá ætlar að verða þjóðinni erfiðara að læra af hruni bankanna sem helltist yfir 2008 um 

haustið.  Kannski vegna þess hversu hratt þjóðinni gekk að rífa sig frá því að menn bara yppti 

öxlum og hugsi sem svo að þó komi annað að þá verði það ekkert mál og að því verði bara 

reddað reitt eins og gert var með hitt.  Allavega virðist margt ætla að fara í sama farveg er 

kemur að fjármálum og er peningum rigndi af himnum ofan.   



Íslenskir bankar græða enn á tá og fingri án þess að framleiða nokkurn spakapaðan hlut til að 

selja nema kreditkort og seðlaveski úr leðri og einstaka lyklakippu sem trauðla nægði alvöru 

framleiðendum til að finna firma sínum arð sem akkur væri í.   

Mynd til hægri: KRF. 

Verður ljósmynd nútímalegri en þessi sem hér 

sést?  Á henni sjást tölvumýs, kreditkort og 

bókasafnskort, snjallsími og allt lagt ofan á 

músarmottu.  Allt hlutir sem velflestir eiga í dag 

og vita upp á hár til hvers séu notaðir og sumt af 

þessu bera menn á sér hvert sem ferð er heitið og 

nota eins og engin sé morgundagurinn og hættir 

orðið að veita blessuðum deginum athygli sem 

þeir þó ganga með en sýna samt oft frekar litla 

athygli né mikinn áhuga fyrir eigin önnum.  Í 

deginum býr samt sjálft lífið sem, eins og sagt er, 

er til að lifa. 

Bankinn hefur ekkert svoleiðis en 

skilar arði sem skákar öllum öðrum 

arði.  Meira að segja obbi 

útgerðarinnar í þessu landi hefur náð 

slíkum árangri á sinni útgerð að orð 

fer af víða um heim af fyrst og fremst vörunni sem framleidd er og kúnninn gleypir við í 

orðanna fyllstu merkingu en hefur, sýnist manni, ekki roð í bankanna er kemur að tölum 

tengdri arðsemi.  Hvernig er hægt að skilja svona lagað og í hverju er leyndarfómurinn falin 

sem gefur banka slíkar arðsemistölur að allt annað í þessu landi fölni?.  Hægt er að skilja háar 

tölur úr ranni útgerðarinnar og framleiðslunnar almennt sem selur framleiðslu sem er seljanleg 

og fólkið vill kaupa.  En hitt.  Nei takk er fyrir ofan skilning höfundar.  Auðvitað þarf banki 

eins og annað í þessu landi að plumma sig.  Það er ekki málið.  Sumt bara skilur maður 

hreinlega ekki hvernig sé gerlegt.  Í bönkunum starfar hellingur af hæfu fólki.  Svo því sé 

rækilega komið til skila. 

Mímir ÍS 30 og Siglunes ÍS. 

20 desember 1959.  

Myndin er af Straumnesi 

ÍS á leið til Íslands nýjum 

og er tekin af skipstjóra 

bátsins Mímir ÍS 30 sem 

sigldi við hlið hans heim 

eftir að skipasmíðastöðin 

afhenti þá sínum nýju 

eigendum.   

Í desember árið 

1959 var tveimur 

af svokölluðum 

austur- Þýsku 

fiskibátum siglt yfir hafið og til sinna heimahafna sem var Ísafjörður og Hnífsdalur.  Bátarnir 

voru báðir nákvæmlega eins útlits og af sömu stærð og mældust 93 tonn.  Sá sem teiknaði 

þessa báta er Hjálmar R. Bárðarson Siglingamálastjóri hvort sem hann gegndi því embætti 

1959 eða fékk síðar.  Hann alltént var lengi Siglingarmálastjóra og höfundur allra þessara 

austur- Þýsku fiskibáta sem hér voru um hríð.   



Fyrsta kynslóð þessara austur- Þýsku báta voru 70 tonn að stærð og má nefna Álftanes GK frá 

Hafnarfriði að var einn af þessum bátum.  Fleiri bátar eftir sömu teikningu og Álftanes voru 

gerðir héðan út árum saman.  

Önnur kynslóð báta Hjálmars voru 93 tonn og voru áður nefndir tveir bátar.  Allmargir bátar 

aðrir sömu sortar voru hér við landið.  Már GK frá Grindavík var einn, og auðvitað Mímir og 

Siglunes.  Höfundi minnir reyndar að þessir bátar hafi verið mældir 101 tonn og má vera að sú 

mæling hafi verið gerð síðar.  En það var ekki með öllu óþekkt aðgerð í landinu að mæla skip 

upp og er máski enn framkvæmt.   

Hjálmar er og höfundur tappatogaranna sem voru skip um 250 tonn að stærð og sérsmíðaðir 

og hannaðir til togveiða.  Margrét var einn þerra, Steingrímur Trölli annar og Stígandi.  En 

hann fórst og var áhöfn hans allri bjargað eftir nokkra daga hrakningar um borð í gúmmíbát 

skipsins.  Atvikið leiddi til að sett var í lög tilkynningarskylda á öll íslensk fiskiskip. 

Fjórða og síðasta kynslóð báta sem Hjálmar teiknaði og veiddu hér við land voru stærri skip 

og 265 tonn að stærð og ætlaðir til síldveiða.  Allmargir af þeim komu til landsins þegar 

síldveiðarnar voru í hvað hæstum hæðum í efnahagslífi landsmanna og stærsti partur 

skattekkna ríkissjóðs.  Í þessum flokki má nefna Magnús Ólafsson GK frá Sandgerði, Dagfara 

ÞH og Náttfara ÞH frá Húsavík og Ljósfara ÞH, sem höfundur rekur minni til að hafi verið í 

þessum flokki fiskiskipa.  Að nokkrir séu nefndir. 

Tveir 93 tonna austur- Þýsku bátanna voru á leið yfir hafið 20 desember 1959 til sinna 

heimahafna og fór annar til Ísafjarðar en hinn Hnífsdals.  Bátarnir höfðu samflot yfir hafið og 

komu samtímis til sinna heimahafna.   

Straumnesið sem varð samferða Mímir yfir hafið er í eigu Kögurs h.f og er formaður félagsins 

Mattías Bjarnason frá Ísafirði.  Hitt skipið, Mímir ÍS 30, er í eigu hlutafélagsins í  Hnífsdal og 

er Ingimundur Finnbjörnsson framkvæmdastjóri þess.  ´´Guðmundur Ingimarsson sigldi 

bátnum til landsins, en skipstjóri verður Karl Sigurðsson í Hnífsdal.  Ganghraði bátanna er 

rúmlega 10 sjómílur og tók ferðin frá Kaupmannahöfn tæpa sex sólarhringa.  Reyndust 

bátarnir vel.  Þeir eru búnir öllum nýjustu siglinga- og fiskileitartækjum og munu hefja róðra 

næstu daga´´.- segir í frétt við komu bátanna til sinna heimahafna. 

1966, eitthvað svoleiðis, yfirgaf Mímir ÍS sína gömlu heimabyggð og siglt suður til 

Hafnarfjarðar eftir að Magnús Magnússon útgerðarmaður og skipstjóri þar í bæ eignast bátinn 

og gerði út frá Hafnarfirði til ársins 1971.  Hvert Mímir ÍS var seldur þekkir höfundur ekki en 

segir samt frá því að þar um borð hóf hann sína sjómennsku í janúarlok 1970 og með í að gera 

ágætis vetrarvertíð sem yfir 600 tonn fiskaðist á og mest í apríl.  En þá kom mikil aflahrota 

undir Krísuvíkurbjargi og allir sem þar voru, tugir báta, settu vel í hann og daglega róið á 

meðan hún stóð og hundruðum tonna landað á degi hverjum.  Allt góðar minningar með 

góðum köllum. 

Gert til gamans og vonandi svolítils fróðleiks. 

Kveðja.  KRF. 

 


