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Fyrsta sigling mín til erlendrar hafnar. 
Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

   
Um borð í togaranum Maí GK 346 haustið 1971 sem þá fiskaði fyrir siglingu.  Skipshundurinn Bjössi gægist upp fyrir borðin.  

Hundinn varð að hafa innandyra á meðan trollið var tekið en hafði þarna verið sleppt aftur út á dekkið frjálsum. 

Draumur margra ungra hafnfirðinga á sjöunda áratug seinustu aldar var að komast um borð í 
togara til að starfa á sem fullgildur háseti þegar þeir yrðu stórir.  Togarinn var hafnfirsku 
ungviði af strákakyni talinn ákjósanlegri vinnustaður og líka merkilegri en báturinn og meira 
gert úr togaramennskunni svona þeirra á milli.  Á sinni tíð voru menn svolítið merktir slíku 
tali bærist það í þessa átt, líkt og stundum er hjá fólki í yngri kanti.  Hinu er ekki að leyna að 
höfnin, skipin, aflinn og aflahæstu bátar síldveiðanna stálu stundum athyglinni og vildu láta 
snúast svolítið um sig og tókst oft bærilega.  Það verður að segjast eins og er.  Sér ungviðið 
þetta eigin augum og metur út frá.  Öllu svona geta árin breytt og menn fá, og vonandi, 
einnig réttara mat á hlutunum.   

Hugur bæjarbúa á þessum árum var öðruvísi þá en í dag.  Snérist enda margt í bænum enn 
um fisk samanvið gang síldveiðanna fyrir austan og norðan land.  Um þetta, og auðvitað 
margt annað líka, ræddu menn í kaffitímum, væri sá gállinn á.  Að verða sjómaður þegar 
maður yrði stór og í fullu starfi árið um kring var hugsjónin og stefnan og annað ekki rætt né 
heldur hugleitt.  Svo viss var maður hvað yrði.  Eina sem hindraði í að gera verkið strax var 
ungur aldur.  Engin ný sannindi hér. 

1970 og eftir að sextán árum var náð var að dómi höfundar kominn réttur tími til að athuga 
með pláss á hafnfirskum báti og hefja sjómennsku og gera að sínu starfi árið um kring.  Leitin 
að skipsplássi byrjaði og endaði eftir ekki langa leit við hlið báts eins sem Mímir hét með 
einkennisstafina ÍS sem lá þarna bundin við eina bryggjuna í Hafnarfriði á köldum degi í enda 
janúar.  Þarna sem sagt var hann og nuddaði sér mjúklega upp við dekkin sem hengd höfðu 



verið utan á bryggjuþilið til hlífðar bátsskrokkunum.  Vetrarvertíðin árið 1970 var að fara af 
stað með öllu sem einni vetrarvertíð tilheyrði og skipstjórarnir að ráða til sín mannskap á 
báta sína.   

     
Bátar í eigu Magnúsar Magnússonar skipstjóra og útgerðarmanns í Hafnarfirði.  Til vinstri.  Hafrún GK 90.  Í miðju.  Ingvar 

Guðjónsson.  Til hægri.  Mímir ÍS 30. 

Mímir var eitt hundrað tonna Austur Þýskur bátur sem Íshús Hafnarfjarðar sá um á þeim 
tíma en í eigu Magnúsar Magnússonar skipstjóra og útgerðarmanns þar í bæ.  Faðir höfundar 
réri lengi með Magnúsi á bæði Hafrúnu GK og Ingvari Guðjónssyni sem matsveinn.  Var 
Magnús höfundi ekki með öllu óþekktur.  Gekk ráðningin eftir og hann kominn með sitt 
fyrsta alvöru hásetapláss til sjós og hóf fljótlega að undirbúa bátinn undir netavertíðina 
framundan ásamt annarri úr áhöfn Mímis ÍS 30.  En tólf menn voru um borð eins og algengt 
var um netabáta í þann tíð.  Magnús var sjálfur með Mímir á þessari ágætu vertíð sem 
endaði með um 630 tonnum upp úr sjó.  Mest þorskur.  Ágætis veiði var þessa vertíð og mok 
í apríl undir Krísuvíkurbjargi sem stóð um þriggja vikna skeið.  Magnús átti og rak nokkra báta 
í bænum.  Má þar nefna Hafrúnu GK 90, um fimmtíu, sextíu tonna stálbát sem gerður var út 
á allskonar veiðiskap.  Eitt veiðarfærið var humartroll í byrjun humarveiða við landið og ekki 
enn farið að slíta humarinn um borð heldur komið með óslitinn að landi.  Á eftir Hafrúnu 
kom Ingvar Guðjónsson sem var um 183 tonna tréskip sem stundaði í tíð Magnúsar síldveiðar 
á tíma síldarævintýrisins og þess síðasta í landinu.  Stofninn hrundi árið 1968 með ofveiðinni 
áranna á undan.  Sorglegt en það sem skeði.  Og svo áður nefndan Mímir ÍS, sem höfundur 
hyggur að hafi verið síðasti bátur í eigu Magnúsar að undanskilinni trillunni sem hann rérir á 
frá Hafnarfirði eftir að vera hættur að gera út stærri báta.  Magnús Magnússon lést árið 
1988. 

 

 

 

 

 

 

 



Lagt af stað frá Hafnarfirði. 

     
Nokkrir hásetar sem voru með í beit túrnum haustið 1971.  Nöfn mannanna eru því miður gleymd.  Enda langt um liðið. 

Fyrsti siglingartúrinn sem höfundur komst í var haustið 1971, í líklega október, er hann réði 
sig á aflaskipið Maí GK 346 sem Halldór Halldórsson stýrði og hafði gert árin á undan.  
Sumarið 1970 réði hann sig á þetta skip og var því kunnugur bæði skipstjóra, skipinu sjálfu og 
þekkti suma áhafnarmeðlimi sem enn voru þarna.  Orðin sjálfur eilítið vanari vinunni um 
borð í togara þó nálakarfan væri enn hans hlutskipti og næturkokks embættið.  Meiri reynsla 
og að hafa verið áður um borð hjálpaði til við að koma á endurráðningu.  Notalegt. 

Lagt var upp frá Hafnarfirði á auglýstum tíma, gengið frá endum eins og venjan var sem og 
veiðarfærum og öðru dóti sem nota átti í túrunum og lág eins og hráviður hist og her á 
dekkinu.  En svona aðkoma var hið venjulega er togari lét úr höfn.  Þessum haug varð að 
koma fyrir á sína staði í upphafi hvers túrs og farið í sem fyrsta verk.  Annað en er í dag og 
mátti líka alveg breytast.   

Muni höfundur rétt var vitað að um beit túr yrði að ræða er skipið sigldi á milli 
hafnargarðanna tveggja til hlífðar Hafnarfjarðarhöfn og stefnan sett út á Flóann og vélaraflið 
aukið með stefnu á Garðskagavita og beygt þar og svo aftur þvert af Reykjanesvita og 
stefnan tekin austur með landinu á tiltekið veiðisvæði austur frá.  Ágætis veður var þennan 
dag en kalt.  Þægilega fór um áhöfnina á rólegri veltunni.  Togarinn Maí og þessir stóru eitt 
þúsund tonna Þýsku togarar sem komu hingað 1960 voru allir gangmikil skip.  Enda byggðir 
til að sækja á fjarlæg mið, Nýfundnalandsmið, sem á byggingatíma skipanna flotinn veiddi 
grimmt á bæði íslendingar og fjöldi annarra þjóða einnig.  Er svo skipið kom í 18 maí 1960 
hafði verulega dregið úr veiðum á Nýfundnalandsmiðum og nýttist skipið ekki mikið þar 
heldur hélt sig mest við íslensk veiðisvæði og lengi vel þau Grænlensku er fisks var von þar.  
Maí GK veiddi af og til við Grænland og gerði oft hreint ágætis túra á Grænlenskum miðum. 



 
Á Síðugrunni við austurland veiddi togarinn Maí GK oft á haustin stórufsa fyrir  

Þýskalandsmarkað og aflaði ágætlega og gerði rok sölur, eins og sagt er. 

Líkt og gerst hafði haustin á undan vildi skipstjórinn einnig í þetta skipti reyna fyrir sér á 
Síðugrunni og freista þess þar að fá stór ufsa sem oft hélt sig á þessum miðum á haustin og 
gat gefið sig vel á slóðinni sem togað var á.  Minnir þó að slóðin sem Maí GK fiskaði á þarna á 
Síðugrunninu væri ekki á allra færi að nota vegna kargabotnsins þar en Halldór náði ágætum 
tökum á og gerði oft ágætis túra akkúrat á þessu svæði og á þessum árstíma.  Stórufsi var 
talinn einkar heppilegur fyrir markaði Þýska.   

Á settum tíma var vaktin ræst sem ruddist aftur dekkið og beint í heitt kaffið á könnunni hjá 
kokknum og brauðsneið áður en hún dreif sig stakaklædd út á dekk til að leysa trollið niður 
og gera klárt.  Tilbúin að bregðast við kalli úr hól sem sagði:  " Láta fara. "  Kallið kom og 
verkið vannst hratt og fumlaust.  Rólyndis veður var á veiðisvæðinu og togarinn Maí einskipa 
sem að mig minnir gilti allan túrinn.  Mann alltént ekki eftir neinum öðrum skipum þarna.  Ná 
menn eins og vitað er misgóðum tökum á verkunum og eru sumir djarfari en aðrir við að 
prófa sig áfram og að reyna eitthvað nýtt er kemur að togslóð hér og hvar við landið.  Hvar 
sem menn eru að störfum þarf oft að sína vissa djörfung.  Sá sem reynir alltént veit.  Öndvert 
við hinn sem ekki reynir.  Þannig líka auka menn sinn þekkingargrunn. 

Er togið hófst var orðið frekar kalt úti sem sást á því að menn börðu sér til hita þar sem þeir 
stóðu.  Enda vetur.  Trollvaktin ein varð eftir á spilgrindinni.  Aðrir drifu sig afturí og settust 
með spil fyrir framan sig eða gerðu hvað sem þeim fýsti þarna inní borðsalnum.  Þó biðu allir 
eftir sama og gamalkunna kallinu " híf obb. "  Sem líka kom eftir um tveggja tíma tog.  Aflinn 
reyndist ásláttur (um tvo og hálft tonn, gæti ég trúað) af ágætum ufsa og hentugum fyrir 
Þýska markaðinn.  Staður höfundar í aðgerðinni var þvottakarið (pontið) og nálakarfan þegar 
veiðarfærið kom rifið upp.  Eins og þekkingin veit að þá eiga troll sem dregin eru eftir 
sjávarbotni til að rifna og birtast mönnum með þeim hætti upp komið.  Svona eru 
togveiðarnar.  Og eru víst enn. 



     
Til vinstri.  Bobbingarnir koma inn fyrir lunninguna.   

Miðjan.  Ásláttur hífður inn fyrir með um 2,5 tonn af fiski.   
Til hægri.  Frívaktin fer fram í til hvíldar næst sex klukkutíma. 

Dagarnir líða og sumir í kulda, ágjöf, frosti og trekk.  Allur pakkinn.  Og fór ekkert af veðrinu 
framhjá nokkrum dekkmanni sem allur vann undir berum himni hvernig sem viðraði og fátt 
til ráða til að mæta þessu annað en að klæðast peysunni meira undir stakknum á meðan 
trollið var enn dregið á eftir skipinu og aðgerð í gangi.  Smásaman jukust tonnin í lestinni og 
mestmegnis ufsi af stærstu sort sem að mati reynda hluta áhafnarinnar hentaði best og oft, 
oftast nær, fékkst allgott verð fyrir ytra.  Allt leit vel út er hér er komið sögu og rífandi gangur 
í þessu hjá okkur.   

Fátt markvert gerðist í túrnum sem í frásögur er færandi og unnu menn sínar vaktir.  
Stundum var öll vaktin staðinn á dekkinu.  Stundum var minna um að vera og hægt að slaka á 
milli hífa inn í borðsalnum.  Allt þekkt.  Og svo kom frívaktin.  Á einu togara er endalaust 
verið að ræsa út mannskapinn og hafa vaktaskipti.   

Trollið kom annað veifið rifið upp og þurfti þá að fara í netaviðgerðir og drífa nálakörfuna 
fram og fleygja nálum til mannanna eftir því sem netamennirnir kölluðu eftir þeim og fá í 
staðinn tómar netanálar til að þræða í og gera sitt til að hafa undan röskum 
netaviðgerðarmönnunum sem heimiluðu ekkert hangs og vildu sína nál þegar á þurfti að 
halda.  Sem var  -  strax.  Hver maður verður enda að standa sig og klára sín verk með sóma.  
Líka nálakörfumaðurinn. 

Einnig kom fyrir í túr sem þessum að ráðist væri í að endurnýja netalagerinn um borð og 
leggir splæstir og búnir til vængir og önnur varastykki í trollið.  Allt til að flýta fyrir kæmi það 
rifið.  Allt miðaðist við að hafa veiðarfærið sem skemmst á dekkinu.  Trolli er ætlað að veiða 
en ekki liggja í einum haug á þilfari.  Eins og fyrsti stýrimaður skipsins sagði eitt sinn:  " Hver 
sekúnda er dýrmædd " - og líka meinti.  Allt viðhald lagersins fór að stærstum hluta fram um 
borð og kom minnst af þessu klárt en þó eitthvað lítilræði er hér er komið sögu og er svona 
byrjunin á meiru þarna.  Líklega þá grandararnir og kannski pokinn að hluta til.  Án þó húða, 
held ég megi fullyrða.  Mann ekki eftir fleiru í svipinn.  Allt annað sá áhöfnin sjálf um og tók 
tarnir í þegar rólegt var, eins og stundum gerist á togveiðum.  Þessu má vel halda á lofti því 
eitt sinn voru tímarnir á togurunum íslensku þessir.  Margt hefur áunnist og margt má líka 
þakka fyrir. 



   
Hásetar og vélstjóri skipsins (í miðjunni)   

Allt heiðursmenn, góðir starfsmenn og prýðilegir vinir sem lögðu gott eitt inn í líf höfundar. 

Eftir tólf daga fiskirí var komið yfir 250 tonn af mestmegnis stórufsa niður í lestarnar er tími 
veiðanna komst á enda og tímabært að hífa síðasta halið og hefja siglinguna til Cuxhaven 
(vinarbæjar Hafnarfjaðrar í áratugi og bæjarfélagið sem gefur hafnfirðingum jólatré fyrir hver 
jól)  Þegar skipið var komið á ferð og veiðum túrsins lokið var ekki laust við að höfundur fyndi 
til eilítils stolts er hann upplifði á eigin skinni að vera loksins lagður af stað í sína fyrstu 
siglingu til erlendrar hafnar.   

Allt hefur sitt upphaf í lífinu.  Eftirvæntingin gerir að verkum að sum augnablik greypast í 
hjartað og bara eru þar um kyrrt og kannski á meðan manneskjan enn lifir.  2015 (61 árs) er 
atvikið höfundi ennþá ferskt í minninu og mann hann vel eftir öldunum sem risu og hnigu við 
skipshlið í brælunni sem var er lagt var í hann.  Eftir þetta urðu siglingarnar allmargar hjá 
honum en byrjuðu með þessari haustið 1971, í nóvember.   

Sem sagt, þá var úti vonskuveður og valt skipið nokkuð með vindinn og ölduna standandi á 
hornið að aftan bakborðsmegin.  Í slíkri vindátt og öldustöðu gat skipið tekið djúpar dýfur yfir 
á stjórnborða.   

Nóg um það að sinni. 

 
 
 
 
 
 
 



     
Menn spjalla saman á leiðinni út.   
Gefst þá enda nægur tími til slíks.   

Og er svo sem þarflegt að menn ræðist við.   
Ekki satt? 

Um þrjúleitið daginn sem lagt var af stað var trollið tekið inn fyrir og dekkið gert sjóklárt að 
aðgerð lokinni.  Veiðarfærið bundið upp á síðuna og allt lauslegt fjarlægt af dekkinu og eða 
rammlega bundið niður, líkt og venjan var að gera undir slíkum kringumstæðum.  Einnig var 
til siðs að strengja línu frá hvalabak og aftur eftir dekkinu fyrir mannskapinn að halda sér í ef 
veður væru með þeim hætti og svartamyrkur að ekki sást handa skil og engin ljós logandi á 
dekkinu á meðan stímt var.  Þá héldu menn um þessa línu og létu leiða sig hvort sem var 
fram í eða aftur í og var ágætis aðferð og gaf sína öryggistilfinningu og var um leið auðsvitað 
visst öryggistæki.  Eftir að dekkfráganginum lauk gekk höfundur aftur ganginn til borðsalarins 
ásamt öðrum úr áhöfninni og þar í heitan sopann og snarlið á borðunum.  Alltaf verið að 
borða á þessum skipum og varla sest inn í borðsalinn án þess að fá sér eitthvað í gogginn.  
Sannarlega eftirminnileg stund og sumpart kaflaskil í lífinu.   

Málið með hvort af siglingu yrði var aldrei alveg öruggt þó lagt væri úr höfn með hana í huga.  
Hvort yrði siglt er upp var staðið gat vel farið á báða áttir og skírðist ekki að öllu leiti fyrr 
heldur en skipið var hætt veiðum og lagt af stað í sína siglingu.  Nokkur atriði gátu breytt 
stöðunni fram á síðustu stund.  Ein var ótryggur markaður úti og verðfall afurða, eða hitt að 
fisk vantaði til að vinna í frystihúsinu.  Að hætta við var samt ekki algengt á haustum sem 
voru svolítið frátekin fyrir siglingarnar væri þess nokkur kostur en breytti ekki hinu að fyrir 
kæmi að hin staðan væri uppi og aflanum landað heima.  Ekkert alveg fast í hendi þó væri 
haust og markaðir ytra nokkuð vel heldir hvað öll verð áhrærði.  Hinu er þó ekki að leyna að 
verðin freistuðu og ráku svolítið á eftir útgerðinni um að halda sínu striki um siglingar sinna 
skipa.  Enda verðin oft prýðis góð og gátu, þegar best lét, orðið margföld á við það sem 
viðgekkst á Íslandi.  Annað verður ekki sagt og allir vita sem í lentu.   

Nú var allt í annan stað orðið gulltryggt og við komnir með stefnuna til Cuxhaven sem má 
segja að hafi verið hin heimahöfn togarans Maí GK 346.  Í alltént skipstjórnartíð Halldórs 
Halldórssonar.   

Eins og áður segir var leiðindaveður úti og sjólag og vindur á bakborðshorn togarans aftan til 
hinn fyrsta dag siglingarinnar til Þýskalands.  Klukkan átján var að venju mátmálstími 
áhafnarinnar og mættu menn til síns matar.  Eins og áður er greint frá átti togarinn það til að 
leggjast alveg á hliðina er hvöss vindátt og úfinn sjór stóð á þetta horn skipsins.  Og kom einn 
svona velta nokkrum mínútum fyrir mat sem ekki fór framhjá neinum um borð.  Eftir þessu 



mann höfundur vel því rétt fyrir klukkan átján kom hann inn í matsal og sá þá allan 
glundroðann inni og borðbúnað allan og föt með fæðu á lent annaðhvort á gólfinu eða á 
bekknum stjórnborðsmegin.  Tvö löng borð voru í matsalnum og eitt minna fyrir yfirmenn 
skipsins til hliðar við borðið bakborðsmegin.  Borðið stjórnborðmegin var ekki notað undir 
mat á veiðunum sjálfum heldur fyrir vaktina sem færði sig yfir til að hleypa hinni að 
kjötkatlinum.  Í siglingu gilt annað og þau bæði höfð undir.  Ástandið var sem vonlegt slæmt 
og ekki um annað að ræða en að ganga í verkið og hjálpa til við að færa allt aftur í lag.  Að 
verki loknu var sest til borðs og mann ég ekki annað en að allir hafi etið nægju sína þrátt fyrir 
svolítil skakkaföll rétt áður.  Sannleikurinn er að pottarnir héldust sem betur fer kyrrir á 
eldavélinni þar sem næg fæða var og því hægt að ausa aftur fötin og setja fram þar sem 
mannskapurinn var og beið sallarólegur.  Enda svo sem lítið hægt að gera nema gera gott úr 
öllu saman.  Sem og var gert. 

     
Á siglingunni til Cuxhaven í Þýskalandi. Til vinstri.  Addi var annar kokkur í túrnum. 
Í miðju.  Slakað á eftir matinn.  Vilhjálmur Steinþórsson háseti ásamt Jóni háseta. 

Til hægri.  Beðið eftir að kvikmyndasýningarvélin sé þrædd og gerð klár til sýningar. 

Á leiðinni var ýmislegt gert eftir að vinnu dagsins lauk og kvöldið komið.  Tekin var fram 
16millimetra kvikmyndasýningar vél, kvikmynd valin úr spólusafni sem tekið var á leigu að 
mig minnir á Skóalvörðustíg í Reykjavík og hún sýnd á hvítu tjaldi sem dregið var niður beint 
á móti vélinni.  Efni myndanna var allskonar og fyrir kom að um hreint ágætis bíómyndir væri 
að ræða.  Samt var ekki svo mjög horft í það sérstaka atriði heldur meira í hitt að stundin gaf 
sitt vægi inn í hversdaginn og lyfti svolítið upp.  Lífið um borð í skipi getur verið 
tilbreytingarlaust sem menn vilja mæta með að dæmi sé tekið þessum hætti. 

 

 

 

 

 

 

 



Í Cuxhaven.  

    
Til Vinstri.  Gummi var háseti og er þarna galvaskur með sverðið. 

Í Miðju.  Vilhjálmur háseti skoðar grip í eigu Gumma. 
Til hægri.  Gunnar Jónssón háseti og Jón að vestan háseti skoða  

hljómplötur og tertuspaða í eigu höfundar. 
Menn fóru í land í Cuxhaven og versluðu eins og venjan  

er að gera í siglingu á togara. 
Margt kom út úr verslunarferðinni og misjafnlega  

nytsamlegt eins og gengur í þessu. 

Maí kom til Cuxhaven á sunnudagskvöldi um klukkan tuttugu o g fór höfundur í land með 
nokkrum strákum sem rötuðu vel um þar og sá í fyrsta skipti Vídeótæki sem uppstillt var í 
glugga verslunarmagasínsins Karstad þar í bæ.  Hafði heyrt um að slík tæki væru svona að 
byrja að koma á markað.  Tækið var mikill hlunkur en með öllum eiginleikum Vídeós og hægt 
að taka bæði mynd og hljóð beint upp úr sjónvarpi.  En verðið var hátt að ekki kom til greina 
að versla sér tækið alltént í þetta skipti þrátt fyrir að löngunin væri til staðar. 

   
Til vinstri.  Karstad í Cuxhaven. 

Í miðju.  Óskar (Skari Ólafs) háseti. 
Til hægri.  Höfundur 18 ára gamall og Maí GK um það bil að sigla inn í  

Hafnarfjarðarhöfn að loknum tveimur beit túrum sem stóðu í  
á annan mánuð eins algengt var um slíka túra togara Íslenskra. 

Karstad er víða til í Þýskalandi og kom höfundur í fyrsta sinn inn í verslun á mörgum hæðum 
er hann steig þar inn fyrir dyr í sinni fyrstu siglingu.  Í þann tíð var ekkert um svoleiðis lagað 
heima á Íslandi þó öðruvísi sé umhofs í dag og risavaxnar verslanir út um allt. 



Fyrir miðnætti mætti löndunargengið um borð og hóf að skipa fiskinum upp til að hann yrði 
klár á settum tíma og hægt að bjóða í hann af áhugsömum kaupendum.  Sem nokkrir voru.  
Um morguninn var svo allur afli seldur og fékkst fyrir hann allgott verð.  Hvort landfestar 
væru leistar á mánudegi eða þriðjudegi mann höfundur ekki en farið var frá Cuxhaven og 
stefnan sett á Færeyjar til að taka ís.  Siglt var til Vestmannahafnar, lítið Færeyskt þorp, og 
skipið afgreitt um sinn ís.  Á meðan því fór fram skrapp höfundur í land ásamt nokkrum 
öðrum og mann eftir að við eitt húsið í bænum sem á leið þeirra varð stóð kofi með hænum í 
og tveim hönum sem flugust á er okkur bar að garði og er við stönsuðum til að virða áflogin 
fyrir okkur tók annar hananna sig frá og gerði sig líklegan til að ráðast á okkur en komst ekki 
alla leið vegna vírnetsbúrsins sem allur hænsnahópurinn var hafður bak við.  Í Vestmannhöfn 
kom líka íslenskur unglingspiltur um borð til okkar sem farþegi og var með okkur á veiðunum 
sem í hönd fóru og svo í seinni siglingunni og yfirgaf skipið í Hafnarfirði eftir beit túrinn og 
hef ég hvorki séð hann né heyrt frá þeim tíma.   

   
Tollurinn kominn í hendur áhafnarinnar.  

Til vinstri.  Bjarni háseti. 
Í miðjunni Gunnar Guðmundsson háseti. 

Til hægri  Konráð Rúnar Friðfinnsson háseti, 
höfundur texta og eigandi flestra myndanna sem hér birtast. 

Afrakstur þessara tveggja túra um borð í togarnaum Maí GK 346 haustið 1971 og þessara 
tveggja ágætu sala út í Cuxhaven var um eitt hundrað þúsund krónur sem kom í hlut háseta 
og þótti bara allgott kaup. 

Góður tími með hreint frábærum mönnum.  Guð blessi þá alla með tölu og sé með þeim í 
deginum.  Amen. 

   
Heima eftir skamma stund.  Heimkoman er eftirminnileg hverjum sjómanni.  Um borð í togaranum Maí GK 346 hlaut maður 

gott veganesti og býr að svo lengi sem maður lifir.   
Gert 20 janúar 2015.  Kveðja KRF.  


