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Ágrip 
 

Sjávarútvegur hefur um langa tíð verið einn meginnatvinnuvegur Íslendinga. 

Sjómenn, þ.e.a.s. þeir sem hafa atvinnu af því að sækja sjóinn og fiska, voru á fyrri 

hluta 20. aldar stór hluti af íslenskum atvinnumarkaði, og mynduðu stóran markhóp. 

Mikið efni var gefið út með sjómenn í huga, meðal annars tímarit, en segja má að 

ákveðið blómaskeið tímarita sjómanna hafi verið á fjórða áratug 20. aldar, en 

viðfangsefni þessarar ritgerðar, Sjómannadagsblaðið, hóf göngu sína árið 1938.  

Í þessari rannsókn er ætlunin að skoða þær karlmennskuímyndir sem koma 

fram í umfjöllun Sjómannadagsblaðsins í tölublöðum sem út komu á fyrsta áratug 

útgáfu þess, 1938–1948. Ólíkt öðrum sjávarútvegstímaritum þess tíma sneri umfjöllun 

Sjómannadagsblaðsins meira að reynsluheimi sjómanna frekar en málefnum 

sjávarútvegsins í heild sinni. Því er nánari athugun á innihaldi blaðsins kjörin 

vettvangur til þess að kanna hvaða hugmyndir um karlmennsku voru ríkjandi meðal 

sjómanna sjálfra á áðurnefndu tímabili, og þær hugmyndir sem ríktu meðal 

almennings um sjómenn, með því að taka til athugunar hvaða hegðun, einkenni og 

gildi þóttu eftirsóknarverðust í fari sjómanna.  

Karlmennskuhugmyndir Sjómannadagsblaðsins hafa hér verið flokkaðar í 

hugmyndir um líkamlega karlmennsku, á borð við líkamlegt hreysti, styrk og dugnað, 

og andlega karlmennsku, svo sem hugrekki, rólyndi og staðfestu. Dregin verður fram 

mynd af því sem þótti ókarlmannlegt, og karlmennska sjómanna borin saman við 

hugmyndir um karlmennsku annarra sem störfuðu um borð á skipum, s.s. 

húshaldsfólks og loftskeytamanna. Áherslur varðandi hvað skiptir mestu máli í fari 

karlmannlegs sjómanns þróast hjá þeim sem rita Sjómannadagsblaðið á tímabilinu 

sem tekið er fyrir, og spila þar inn í þættir á borð við réttindabaráttu sjómanna, 

hugmyndir almennings og seinni heimstyrjöldin, sem breytti eðli starfs sjómanna til 

muna. Þetta er hér tekið til athugunar út frá hugmyndum kynjasögunnar um 

karlmennsku (e. masculinity), og orðræðugreiningu (e. discourse analysis) á innihaldi 

Sjómannadagsblaðsins. 
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1. Inngangur 
 

1.1.  Íslenska sjómannastéttin 

„Hæ, sjómenn íslenskir erum við / og björg að landi berum við / og það sem gera skal 

gerum við / og klárir erum í allt.“ Á þessum orðum hefst hið vinsæla dægurlag Jóns 

Múla Árnasonar Sjómenn íslenskir erum við, sem Ómar Ragnarsson og Ragnar 

Bjarnason gerðu vinsælt hér á landi á 7. áratug síðustu aldar. Í þessum textabút skín í 

gegn það sem um langa tíð hefur einkennt ímynd íslenskra sjómanna; þeir eru 

duglegir, vinna vinnuna sína og kalla ekki allt ömmu sína. Starf þeirra hefur alla tíð 

verið bæði hættulegt og líkamlega og andlega erfitt. Vinnutíminn er langur og stór 

hluti starfs þeirra unninn undir berum himni þar sem veður og vindar gera mönnum 

oft erfitt fyrir, eða verða hreinlega til þess að menn lenda í lífshættu.1  

Í hinum íslenska sjómanni, eða í það minnsta hugmyndinni um hann, mætist 

mikið af þeim eiginleikum sem tengdir hafa verið við karlmennsku. Í þessari ritgerð 

verður könnuð birtingarmynd karlmennsku, og þess sem hefur verið kallað ríkjandi 

karlmennska, í Sjómannadagsblaðinu á tímabilinu 1938–1948. Þessi tímamörk eru 

valin vegna þess að útgáfa blaðsins hófst árið 1938 og því er hægt að skoða upphaf 

útgáfunnar og þróun efnistaka fyrsta áratug útgáfu með hliðsjón af 

karlmennskuhugmyndum, en einnig vegna þess að tímabilið nær yfir seinni 

heimsstyrjöldina. Áhugavert er að sjá hvort umfjöllun blaðsins um sjómenn breytist í 

tengslum við hernám Íslands og heimsstyrjaldarárin síðari því á stríðsárunum, þegar 

hætta skapaðist fyrir millilandasiglingar, bæði með fisk, fólk og varning, vegna þýskra 

herskipa og kafbáta.2 Eins og nánar verður fjallað um hér á eftir var útgáfa 

Sjómannadagsblaðsins þáttur í öflugri réttindabaráttu sjómanna sem átti sér stað á 4.–

6. áratug 20. aldar, þar sem sjómenn gátu skrifað um baráttumál sín og sýnt hver 

öðrum stuðning. Blaðið var skrifað af sjómönnum fyrir sjómenn, bæði til 

dægrastyttingar og fræðslu en fyrst og fremst sem sameiningartól í baráttu sjómanna 

fyrir betri kjörum. Blaðið veitir því innsýn bæði í skoðanir og hugðarefni sjómanna, 

en einnig það hvernig sjómenn litu á sjálfa sig, sjálfsmynd þeirra og hugmyndir þeirra 

um hvað einkenndi fyrirmyndarsjómann. 

Í Hagskinnu, þar sem teknar eru saman sögulegar hagtölur, má bersýnilega sjá 

hvernig skipafloti Íslands hefur breyst frá byrjun 20. aldar þegar vélvæðing hófst og 

                                                
1 Vilhjálmur Rafnsson og Hólmfríður Gunnarsdóttir, „Dauðaslys sjómanna 1966–1986,“ 329. 
2 Jón Þ. Þór, Saga sjávarútvegs á Íslandi, 3:23–29. 
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hvernig sjómannastéttin breyttist í samræmi við það. Fjöldi togara fór úr engum í 37 á 

tímabilinu 1900–1938, á meðan seglskipum fækkaði úr 140 í ekki eitt einasta. 

Árabátum fækkaði einnig úr 2.037 í 112 á sama tímabili, á meðan fjöldi vélbáta undir 

12 lestum, sem þá voru nýjung, náði 651.3 Vélbátarnir voru oft opnir árabátar sem 

vélar höfðu verið settar í, en í opinberum skýrslum er ekki gerður skýr greinarmunur á 

vélknúnum bátum og árabátum á fyrstu árum vélvæðingarinnar og því erfitt að segja 

til um hvernig þróunin var í byrjun.4 Þessi þróun varð til þess að fiskveiðar urðu 

töluvert aðrbærari. Togarar gátu borið inn mun meiri afla en þilskipin og sótt sjó 

nánast allan ársins hring, eitthvað sem ekki hafði verið hægt áður.5 Vélknúin skip og 

bátar, stórir sem smáir, byrjuðu því að ryðja sér til rúms á kostnað árabáta og þilskipa, 

ekki síst fyrir tilstuðlan íshúsanna sem risu í sjávarplássum um land allt og gerðu 

geymslu á fiski auðveldari.6 Um leið fækkaði sjómönnum því færri þurfti í hverja 

áhöfn. Sjómönnum fækkaði úr 10.270 árið 1900 í 6.350 árið 1938 þegar útgáfa 

Sjómannadagsblaðsins hófst.7 Á sama tíma fjölgaði Íslendingum úr 78.203 í 118.888. 

Það þýðir að hlutfall Íslendinga sem unnu sem sjómenn var 13,13% árið 1900 en árið 

1938 var hlutfallið komið niður í 5,3%.8 

Þegar talað er um sjómenn er átt við fólk sem hefur það að atvinnu að sækja 

sjó til þess að fiska. Sjómannastéttin inniheldur skipstjóra, háseta, vélstjóra, 

loftskeytamenn, matráðsfólk skipa og alla þá sem sækja sjóinn hvort sem það er á 

togurum, þilskipum, vélbátum eða róðrarbátum. Þótt orðið „sjómaður“ sé karllægt þá 

sóttu konur líka sjóinn, þó mismikið milli landshluta og tímabila. Við Breiðafjörð 

virðast konur til dæmis hafa sótt sjóinn til jafns við karla lengi vel.9 Breyting virðist 

hafa orðið á sjósókn kvenna með vélvæðingunni þegar iðnaður færðist út af 

heimilunum og kynjahlutverk samfélagsins urðu fastmótaðri og vinna kvenna færðist í 

meira magni inn á heimilið og fækkaði þá kvenkyns skipverjum.10 Á þeim tíma sem 

Sjómannadagsblaðið hóf útgáfu sína hefur það heyrt til undantekninga að konur sóttu 

sjóinn enda lætur einn greinarhöfundur blaðsins eins og það hafi verið fátítt:  

 

                                                
3 Hagskinna, 311. 
4 Jón Þ. Þór, Saga sjávarútvegs á Íslandi, 2:127–128. 
5 Jón Þ. Þór, Saga sjávarútvegs á Íslandi, 2:51–52. 
6 Jón Þ. Þór, Saga sjávarútvegs á Íslandi, 2:21. 
7 Hagskinna, 313. 
8 Hagskinna, 58–60. 
9 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 205–206. 
10 Þórunn María Örnólfsdóttir, „Hið breiðfirska lag,“ 15. 
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Kemur það ekki ungu stúlkunum kynlega fyrir að heyra frá því sagt, að 

formæður þeirra skulu hafa klæðst skinnbrókum og sótt til fiskjar sem 

karlmenn? Þykir þeim það ekki ósennilegt, að ekki skuli lengra um liðið en 76 

ár, síðan kona nokkur dó hér austan fjalls, er hafði róið 50 vetrarvertíðir og 

verið formaður í 25? Þykir ekki ungu blómarósunum í Reykjavík það enn 

ótrúlegra, að meðal þeirra hér í höfuðstaðnum skuli vera kona ein, sem róið 

hefir 10 vertíðir?11  

 

Heiti greinarinnar, „Þegar kvenfólk sótti sjó,“ bendir ennfremur til þess að sjósókn 

hafi ekki samræmst hugmyndum samtímans um störf við hæfi kvenna.12 

 Annað fólk sem atvinnu hefur af sjávarútveginum en sækir ekki sjóinn er ekki 

talið með í stéttina, t.d. hafnarstarfsmenn, löndunarfólk, frystihúsastarfsmenn og 

fleira. Í fiski– og hlunnindaskýrslum sem gefnar voru út af Hagstofu Íslands frá 1898 

til 1941 kemur fram fjöldi skipverja á Íslandi og hvernig þeir skiptast niður á gerðir 

skipa. Árið 1938, fyrsta ár rannsóknartímabils þessarar ritgerðar, er fjöldi skipverja 

6.350 í heildina, þar af 3.863 á togurum, vélskipum og öðrum fiskiskipum yfir 12 

lestir. Hinir 2.487 skipverjarnir sóttu sjó á vélbátum, árabátum og öðrum fiskibátum 

undir 12 lestum.13 1942 er Fiskifélagi Íslands gert að safna saman gögnum og 

skýrslum úr sjávarútveginum og hættir þá Hagstofa Íslands að gefa út fiskiskýrslur 

sínar. Tölurnar sem birtast í Hagskinnu fyrir árin eftir 1942 eru því unnar úr öðrum 

gagnagrunni og erfitt er að bera tölurnar saman.14 Til að mynda fækkar skipverjum úr 

6.287 og skipum úr 1.233 árið 1941 í 3.586 skipverja og 607 skip árið 1942 svo erfitt 

er að segja til um nákvæmni þessara gagna.15 

Hvað sem öðru líður sýna tölurnar að sjómenn voru fjölmenn starfsstétt á 

Íslandi á fyrri hluta 20. aldar, og þeir mynduðu þannig ansi stóran markhóp. 

 

1.2.  Tímarit sjómanna – Sjómannadagsblaðið 

Á 20. öld var hér á landi þónokkuð framleitt af afþreyingar– og fræðsluefniefni með 

sjómenn í huga. Fljótlega eftir að útvörp urðu algeng á heimilum Íslendinga í kringum 

1930 mátti heyra í útvarpi erindi sérstaklega ætluð sjómönnum og málefnum þeirra þó 

                                                
11 Lúðvík Kristjánsson, „Þegar kvenfólk sótti sjó,“ 14. 
12 Um sjósókn kvenna, sjá t.d. rannsókn Þórunnar Magnúsdóttur, Sjókonur á Íslandi 1891–1981. 
13 Fiskiskýrslur og hlunninda 1938, 6–9. 
14 Hagskinna, 299. 
15 Hagskinna, 311–315. 
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lengi vel væru ekki sérstakir þættir ætlaðir þeim.16 Síðar, eða árið 1956, eftir að 

rannsóknartíma þessarar ritgerðar lýkur, hóf svo útvarpsþátturinn Á frívaktinni, sem í 

daglegu tali var yfirleitt kallaður „Óskalög sjómanna,“ göngu sína og var á dagskrá 

ríkisútvarpsins alla fimmtudaga til 1990. Á frívaktinni var einn vinsælasti 

útvarpsþáttur landsins árum saman, þar voru gjarnan spiluð svokölluð sjómannalög, 

dægurlög sem birtu oft rómantíska mynd af sjómannsstarfinu, þar sem algeng þemu 

voru kvennafar, dugnaður, drykkja, glens og gaman.17 En áður en útvarpsþátturinn Á 

frívaktinni hóf göngu sína var helsta leiðin til að miðla efni, hvort sem það var til 

afþreyingar, fræðslu eða annars, sérstaklega til sjómanna í gegnum dagblöð og tímarit. 

Nánast alla 20. öldina á Íslandi var til staðar öflug útgáfustarfsemi þegar kom að 

ýmiskonar tímaritum og blöðum sem miðuð voru að sjómönnum eða fjölluðu um 

málefni sem tengdust sjávarútvegi. Þar ber helst að nefna tímaritin Ægi, 

Sjómannablaðið Víking, Sjómanninn og Sjómannadagsblaðið. Þó 

Sjómannadagsblaðið sé viðfangsefni þessarar ritgerðar, er ekki úr vegi að líta 

stuttlega á upphaf og sögu þeirrar greinar tímaritaútgáfu á Íslandi sem sneri að 

sjávarútvegi.  

 Með fyrstu dæmum um slík sjávarútvegstímarit er tímaritið Sæbjörg sem fyrst 

var gefið út í janúar árið 1892, og kom út mánaðarlega það ár en var svo lagt niður. 

Því var ætlað að vekja athygli á öryggismálum sjómanna, sem var oft á tíðum 

ábótavant.18 Sjávarútvegstímaritið Ægir hóf göngu sína 15 árum síðar, árið 1907, og 

kemur út enn þann dag í dag.19 Í Ægi eru einkum fréttir og tilkynningar og fjallað um 

breytingar og þróun í sjávarútvegsmálum annarsstaðar í heiminum, sérstaklega á 

Norðurlöndum. Árið 1939 hófst útgáfa tímaritsins Sjómaðurinn (1939–1943), sem 

gefið var út af Stýrimannafélagi Íslands, þar sem sjómenn skrifuðu sjálfir um 

hverskyns málefni sem tengdust sjómennsku.20 Árið 1938 kom svo 

Sjómannadagsblaðið út í fyrsta skipti, en í því var meiri áhersla lögð á reynsluheim 

sjómanna sjálfra frekar en á útgerðir í heild sinni líkt og raunin var t.d. í Ægi. Rauði 

þráðurinn í þessu fyrsta tölublaði Sjómannadagsblaðsins var sá að sjómönnum þætti 

þeir ekki njóta nægilegrar virðingar meðal samborgara sinna og að framlag þeirra til 

samfélagsins væri ekki metið að verðugleikum. Sjómannadagsblaðið átti þannig að 

                                                
16 Sjá t.d. „Dagskrá,“ 9. 
17 Guðmundur Friðbjarnarson, „„Þó að æviárin hverfi,““ 15–21. 
18 „Bjargráðanefndir,“ 7. 
19 „Í samfylgd með sjávarútveginum í eina öld,“ 21–27.  
20 „Sjómaðurinn,“ 1. 
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vera vettvangur fyrir sjómenn til að koma baráttumálum sínum á framfæri. Strax árið 

eftir hefur Sjómannablaðið Víkingur, einnig þekkt sem „Víkingurinn“ göngu sína. 

Innihald Víkingsins var svipað því sem mátti finna í fyrsta tölublaði 

Sjómannadagsblaðsins; líkt og Sjómannadagsblaðinu var „Víkingnum“ sem tímariti 

ætlað að vera málgagn sjómanna á Íslandi, og það kom út mánaðarlega allt til ársins 

2007.21 

Sjómannadagsblaðið var gefið út af Sjómannadagsráði Reykjavíkur og 

Hafnarfjarðar. Sjómannadagsráð hafði verið stofnað árið áður, þann 25. nóvember 

1937, af ellefu stéttarfélögum sjómanna í sveitarfélögunum tveimur með það að 

markmiði að skipuleggja árlegan hátíðisdag tileinkaðann íslenskum sjómönnum.22 

Sjómannadagurinn var haldinn í fyrsta skipti þann 6. júní 1938 með pompi og prakt; 

þann sama dag kom fyrsta tölublað Sjómannadagsblaðsins út. Í ritnefnd blaðsins voru 

meðal annars Guðbjartur Ólafsson skipstjóri, Þorsteinn Loftsson vélstjóri og 

baráttumaðurinn Ólafur Friðriksson.23 Ólafur hafði verið áberandi í 

verkalýðsbaráttunni sem fyrsti ritstjóri bæði Alþýðublaðsins og Dagsbrúnar, blaðs 

jafnaðarmanna, ásamt því að hafa komið að stofnun hinna ýmsu félaga og samtaka, 

t.a.m. Alþýðusambands Íslands og Hásetafélags Reykjavíkar sem seinna breytti nafni 

sínu í Sjómannafélag Reykjavíkur. Ólafur var ötull jafnaðarmaður og má ætla að 

ritnefndin hafi verið undir miklum áhrifum frá verkalýðsbaráttunni og jafnaðarstefnu 

Ólafs.24 Í inngangsorðum fyrsta tölublaðs Sjómannadagsblaðsins, sem gera má ráð 

fyrir að skrifuð séu af ritnefnd, er talað um mikilvægi þess að virkja stétt sjómanna, en 

að að mati þess sem skrifar höfðu málefni hennar löngum verið virt að vettugi í 

samfélaginu. Merkja mátti af þessum skrifum að sjómenn væru miður ánægðir með 

kjör sín. Kallað var eftir því að sjómenn fylktu liði og berðust saman fyrir auknum 

réttindum. Blaðinu var jafnframt ætlað að fræða þjóðina alla, ekki einungis sjómenn, 

um mikilvægi starfsgreinarinnar fyrir íslenskt samfélag og stöðu sjómanna í 

þjóðfélaginu. Í inngangsorðum segir: 

Á þessum degi munu allir íslenzkir sjómenn, eða fulltrúar þeirra, mætast 

sameinaðir til að vekja þjóðina til meðvitundar um starfssvið sjómannanna og 

lífskjör þeirra og gildi í þjóðfélaginu […] Því verður ekki á móti mælt, að 

afkoma og velmegun þjóðarinnar byggist að mestu leyti á sjómannastéttinni. 

                                                
21 Bárður Jakobsson, „Til lesenda“ 2. 
22 „Stofnun Sjómannadagsráðs.“ 
23 „Sjómannadagsblaðið,“ 32.  
24 Jón Sigurðsson, „Til minningar um Ólaf Friðriksson. Sjómenn eiga honum þakkarskuld að gjalda,“ 

7. 
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Þau verðmæti sem sjómennskan, fiskveiðarnar og siglingarnar, færa 

þjóðarbúinu, eru hlutfallslega svo mikil, borið saman við annan 

atvinnurekstur, að án þeirra gætum við tæplega lifað neinu menningarlífi í 

landinu, og iðnaður og bæjalíf myndi illa þrífast. — Þegar litið er á þann skerf, 

sem sjómennirnir með striti sínu og áhættu hafa lagt til landsins heilla, en hins 

vegar á það, hve lítið hefir verið fyrir þá gert, þá er ekki hægt að segja að 

sjómennirnir hafi fengið þann sess, sem þeim ber, eða hlotnast sú 

viðurkenning, sem þeir eiga skilið. Úr þessu vilja sjómenn fá bætt, þeir vilja 

ekki vera neinar hornrekur meðal landsmanna.25 
 

Úr þessu má glöggt lesa að sjómönnum hafi fundist þeir undirokaðir og lítils metnir í 

þjóðfélaginu miðað við mikilvægi atvinnugreinar þeirra og vildu þeir úrbætur. Það má 

því gera ráð fyrir að útgáfa Sjómannadagsblaðsins hafi verið liður í áætlunum 

Sjómannadagsráð um að auka virðingu fyrir sjómönnum í samfélaginu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Ásgeir Sigurðsson, „Sjómannadagurinn,“ 1. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
 

2.1. Kynjasaga og karlmennskur 

Á undanförnum áratugum hefur því sviði sagnfræði sem snýr að 

karlmennskurannsóknum vaxið ásmegin. Rannsóknir á karlmennsku eru hluti af 

kvenna– og kynjasögu, sem hefur verið með gróskumeiri sviðum sagnfræðinnar 

undanfarna áratugi. Til grundvallar rannsóknum á þessu sviði liggur hugtakið 

kyngervi (e. gender) sem vísar til menningarlega og félagslega mótaðs kyns andstætt 

hugtakinu kyn (e. sex) sem vísar til líffræðilegs kyns.26  

Rannsóknir í kynjasögu varpa ljósi á það hvernig þau kynjuðu hlutverk og 

hegðun sem konum og körlum hefur verið úthlutað vegna líffræðilegs kyns síns hafa 

áhrif á líf þeirra. Lengi vel var sjónum nánast einungis beint að því hvernig kyngervi 

hafði áhrif á líf kvenna, en karlmenn voru nokkurs konar staðall, normatífir (e. 

normative) einstaklingar, og ekki var litið á tilvist þeirra sem kynjaða á sama máta og 

litið var á tilvist kvenna; kyn þeirra var ekki talið áhrifavaldur í lífi þeirra. Til þess að 

öðlast dýpri skilning á sögunni þarf að nálgast karlmenn í gegnum hugmyndir um 

karlmennsku þeirra, þar sem hún er skoðuð sem samansafn gjörða, viðmiða og gilda 

sem stýra því hvernig karlmenn hegða sér gagnvart öðru fólki og sér sjálfum.27 Einnig 

er mikilvægt að athuga hvernig þessi hegðun er meðtekin og hvaða merking er lögð í 

hana. Tilvist karlmanna er ekkert síður kynjuð en kvenna.28 Sagnfræðingurinn John 

Tosh bendir á mikilvægi þess að nálgast karlmenn í sögunni á þennan máta í bók sinni 

Manliness and Masculinities in Nineteenth–Century Britain. Hann segir sögu 

karlmennskunnar ekki beinast að undirokuðum hópi, þetta sé ekki saga af jaðrinum (e. 

the margins) heldur sé þetta leið til þess að skoða sögu sem áður hefur verið 

rannsökuð út frá nýju sjónarhorni, eða með nýrri breytu, karlmennsku.29 

Í gegnum tíðina hefur karlmennska ekki síst verið hugsuð sem einhvers konar 

andstæða við kvenleika (e. femininity). Enska orðið masculinity er dregið af franska 

                                                
26 Oakley, „A Brief History of Gender,“ 29–55. Sjá einnig Oakley, Sex, Gender and Society: Scott, 

„Gender: A Useful Category of Historical Analysis,“ 1053–1075 og Erla Hulda Halldórsdóttir, 

Nútímans konur, 51.  
27Samkvæmt bandaríska félags– og sagnfræðingnum Sonya Rose er karlmennska (e. masculinity) þær 
samfélagslegu væntingar, ímyndir og eiginleika sem viðkoma því að vera karlmaður. 

Félagsfræðingurinn Jane Pilcher og kvennafræðingurinn Imelda Whelehan skilgreina karlmennsku sem 

félagslegar gjörðir og menningarlegar birtingarmyndir (e. cultural representations) sem tengjast því að 

vera karlmaður. Rose, What is Gender History?, 56–57. ; Pilcher og Whelehan, Key Concepts in 

Gender Studies, 82. 
28 Abrams og Ewan, „Introduction. Interrogating Men and Masculinities in Scottish History,“ 2. 
29 Tosh, Manliness and Masculinities in Nineteenth–Century Britain, 2. 
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orðinu masculinité sem var upphaflega notað í málfræðilegum tilgangi til að skilja á 

milli kynja orða á meðan orðin virile og virilité voru orð sem notuð voru í svipaði 

merkingu og karlmennska í dag, þ.e. til að lýsa eiginleikum andstæðum þeim sem 

taldir voru kvenlegir.30 Elstu dæmi um notkun orðsins masculinity í enskri tungu eru 

frá 14. öld, en var þá notað yfir einstakling af karlkyni en orð eins og virility og 

powerfulness voru notuð yfir þá eiginleika sem þóttu viðeigandi fyrir karla, í raun það 

sem masculinity eða karlmennska þýðir nú til dags.31 Fyrstu dæmi um notkun orðsins 

„karlmennska“ í íslensku eru frá 16. öld, en orðið er meðal annars að finna í Biblíu 

Guðbrands Þorlákssonar frá árinu 1584.32 Í íslenskri nútímaorðabók er karlmennska 

skilgreind sem „manndómur, hreysti, dugnaður, hugrekki“.33 Karlmennska hefur á 

undanförnum áratugum sannað sig sem mikilvægt greiningartæki fyrir sagnfræðinga, 

enda hafði sagan ekki verið skoðuð áður með það í huga að kyngervi og áætluð 

kynhlutverk gætu verið mikilvægur þáttur á fleiri sviðum en þegar kemur að sögu 

kvenna, sem ávallt voru skoðaðar út frá kyngervi þeirra. Sjónarhorn karla með 

hliðsjón af kyni þeirra var því nýlunda.34 

Ekki var þó fullkomin sátt með karlmennskuhugtakið í þeirri mynd sem það 

birtist fyrst. Gagnrýnendum þess þótti það takmarkað og ekki hentugt til þess að 

afsanna hugmyndir um eðlislæg kynjahlutverk. Upp úr þessari klemmu varð til 

hugmyndin um að til væru margar karlmennskur, í stað einnar algildrar karlmennsku. 

Karlmennskur eru breytingum háðar, þær geta verið mismunandi eftir tímabilum, 

samfélögum og samfélagshópum. Þetta þýðir að þeir eiginleikar sem teljast 

karlmannlegir í einu samfélagi eða á einum tímapunkti eru það ekki endilega í öðrum 

kringumstæðum og því er engin algild karlmennska sem hægt er að greina í gegnum 

söguna. Einnig hafa samfélög eða tímabil ekki einungis eina mynd karlmennsku sem 

gildir um alla karlmenn, heldur eru margar mismunandi karlmennskur eða 

karlmennskuímyndir sem hægt er að greina á hverjum tíma fyrir sig.35  

Ástralska fræðikonan Raewyn Connell kom fram með þá kenningu árið 1987 

að ein þessara „karlmennskna“ sé hverju sinni það sem hún kallar ríkjandi 

karlmennska (e. hegemonic masculinity). Connell segir ríkjandi karlmennsku vera 

                                                
30 Rose, What is Gender History?, 57. 
31 Hearn, „Men, Masculinity and Masculinities,“ 149.  
32 „Karlmennska,“ Ritmálssafn Orðabókar Háskólans. 
33 Íslensk orðabók, 752. 
34 Rose, What is Gender History?, bls. 56. 
35 Pilcher og Whelehan, Key Concepts in Gender Studies, 82–83. 
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mynstur gjörða sem gerðu karlmönnum kleift að halda völdum sínum yfir konum.36 

Ríkjandi karlmennska er frábrugðin öðrum karlmennskum að því leytinu til að mikill 

minnihluti karla passar inn í rammann sem ríkjandi karlmennska miðar sig við á 

hverjum tíma og uppfyllir skilyrðin sem þarf til að vera „alvöru karlmaður“. Þær 

karlmennskur sem uppfylla ekki skilyrðin eru nefndar undirskipaðar karlmennskur (e. 

subordinated masculinities). Ríkjandi karlmennska er því einskonar viðmið fyrir alla 

að laga sig að til að ákvarða stöðu þeirra í samfélaginu. Þetta gerir aðrar karlmennskur 

í kynjakerfinu að hlutdeildarkarlmennskum (e. complicit masculinities). Með því að 

leitast eftir því að passa inn í ramma ríkjandi karlmennsku viðheldur fólk völdum sem 

henni fylgja. Karlmenn sem ekki uppfylla skilyrði ríkjandi karlmennsku reyna samt 

sem áður að laga sig henni og gera því ekkert til að breyta valdastrúktúrnum sem 

hefur skapast. Karlmenn sem uppfylla ekki skilyrði ríkjandi karlmennsku en viðhalda 

henni samt sem hinni ákjósanlegustu mynd karlmennskunar, eru hluti af hinum 

karlmennskunum sem Connell talar um, hlutdeildarkarlmennskunum, þær sem þrífast 

í þessu kynjakerfi sem ríkjandi karlmennskan viðheldur án þess að vera ríkjandi 

sjálfar. Connell segir jafnframt að þetta kerfi sé ekki óbreytilegt, skilyrði eða 

væntingarnar til ríkjandi karlmennsku geta breyst og hafa breyst í gegnum söguna.37 

Samkvæmt Sonya Rose gerði innreið hugmyndarinnar um karlmennsku sem 

fræðilegs hugtaks heilmargt til þess að blása lífi í kynjasögu. Sagnfræðingar höfðu 

svo lengi verið uppteknir af stjórnmálum, félagslegum gjörðum og efnahagslegri 

þróun, hlutum sögunnar sem karlmenn áttu stóran þátt í, án þess að stoppa nokkurn 

tímann til að rannsaka karlmenn með hliðsjón af kyngervi.38 Eins og áður sagði hefur 

kynjasagan, eða öllu heldur kvennasaga þess tíma, einkum fengist við 

kyngervisrannsóknir út frá konum og þeirra sjónarhorni, en það breyttist með tilkomu 

karlmennsku sem sagnfræðilegs greiningartóls. Þegar fleiri iðkendur kynjasögu fóru 

að bæta karlmennsku inn í jöfnuna vildi fræðafólk eins og til dæmis Lynn Hunt meina 

að náðst hafi ákveðið jafnvægi í greinina, þar sem karlmennska og kvenleiki tengjast 

hvort öðru órjúfanlegum böndum og vert sé að skoða söguna með það í huga.39 

Fræðimenn á Norðurlöndunum hafa miðað rannsóknir sínar út frá öðrum 

kenningarramma um karlmennsku og ber þá helst að nefna Svíana Claes Ekenstam og 

                                                
36 Connell og Messerschmidt, „Hegemonic Masculinity,“ 832. 
37 Connell og Messerschmidt, „Hegemonic Masculinity,“ 832–833. Hér er notast við þýðingar Erlu 

Huldu Halldórsdóttur í Nútímans konur, 185–190 á hugtökunum „hegemonic masculinity,“ 

„subordinated masculinity“ og „complicit masculinity“. 
38 Rose, What is Gender History?, 56. 
39 Hunt, „The Challenge of Gender,“ 63–64. 
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Jonas Liliequist. Þeir vinna frekar með hugmyndir um það sem telst ókarlmannlegt 

heldur en hugtakaklasa Connell, þ.e. ríkjandi, undirskipaðar, og 

hlutdeildarkarlmennskur. Í yfirlitsgrein sinni „Fear of Falling“ beindi Ekenstam 

sjónum að andstæðu karlmennskunnar, á það sem taldist ókarlmannlegt, og valdakerfi 

karlmennskunnar. Hann vísar í hugmyndir Connell um ríkjandi karlmennsku með það 

í huga að einblína á þær karlmennskur sem verða undir, þ.e. undirskipaðar 

karlmennskur. Hann vísar til rannsókna Bandaríkjamannins Michael Kimmel sem hélt 

því fram að karlmennska snerist minna um það að öðlast vald yfir öðrum en það að 

koma í veg fyrir að aðrir öðlist vald yfir þeim sem hana vill tileinka sér. Karlmennska 

er því endalaus barátta við að uppfylla ákveðin skilyrði sem ráða því hversu vel 

staddur maður er innan valdastrúktúrsins. Þessi valdastrúktúr byggir ekki aðeins á því 

að karlar viðhaldi völdum sínum yfir konum, heldur er karlmennska oft leið þeirra til 

að ríkja yfir öðrum karlmönnum sem uppfylla skilyrðin síður.40  

Liliequist, líkt og Ekenstam, skoðaði hið ókarlmannlega til þess að greina 

karlmennsku. Ímynd karlmennsku er oft skilgreind út frá því sem ómyndin eða 

andmyndin (e. countertype) stendur fyrir, svo notuð séu hugtök sem Páll Björnsson 

sagnfræðingur lagði til að notuð væru í þessu samhengi. Ímynd hins ókarlmannlega 

karlmanns var notuð til þess að skilgreina og viðhalda ímynd hins sjálfstæða, 

borgaralega karlmanns, þeirrar karlmennsku sem helst hafði verið rannsökuð.41 

Rannsóknir Liliequist á mismunandi samfélögum á mismunandi tímabilum leiddu í 

ljós mun á því sem taldist ókarlmannlegt, rétt eins og munur var á því sem taldist 

karlmannlegt. Rannsóknir hans, sem oft á tíðum höfðu kynferðislega hegðun og 

venjur sem meginviðfangsefni, sýndu að það sem taldist ókarlmannlegt í Suður–

Evrópu á einu tímabili var í hrópandi ósamræmi við það sem taldist ókarlmannlegt 

norðar í álfunni, t.d. í Svíþjóð.42 Ekenstam hefur einnig rannsakað hvernig það 

ókarlmannlega birtist á mismunandi máta innan sama samfélagsins. Karlmennska og 

hið ókarlmannlega getur til dæmis breyst eftir því hvar á æviskeiðinu einstaklingurinn 

er. Í grein sinni „Masculinity and Virility“ segir Liliequist frá dagbókum tveggja 

sænskra karlmanna sem uppi voru á 18. öld. Væntingar samfélagsins til þeirra, sem 

voru á mismunandi skeiðum í lífinu, virðast ekki hafa verið þær sömu. Gjörðir sem í 

tilfelli eldri mannsins hefðu verið taldar ókarlmannlegar, svo sem að táldraga ungar 

                                                
40 Ekenstam, „Fear of Falling,“ 1–2. 
41 Páll Björnsson, „Män i Norden,“ 260–261. 
42 Ekenstam, „Fear of Falling,“ 3–4. 
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stúlkur af lægri stéttum og það sem Liliequist kallaði „romping,“ eins konar 

ærslafullur leikur milli karla og kvenna, voru samþykktar í tilfelli yngri mannsins og í 

raun talin viðurkenndur eða jafnvel óhjákvæmilegur hluti yngri ára karlmanns.43 

Nálganir Connell annars vegar og þeirra Ekenstam og Liliequist hins vegar eru 

nokkuð ólíkar í eðli sínu en hafa báðar margt fram að færa. Þessi ritgerð mun notast 

við báðar aðferðir að einhverju leyti við greiningu þeirrar orðræðu sem birtist í 

Sjómannadagsblaðinu. 

 

2.2. Orðræðugreining 

Stór þáttur af þessari rannsókn er orðræðugreining á efni Sjómannadagsblaðsins. 

Orðræðugreining (e. discourse analysis) er þverfaglegt greiningartól sem á rætur sínar 

að rekja meðal annars til hugmynda franska heimspekingsins Michel Foucault, en 

hann taldi orðræðu vera nátengda valdi og þekkingu, og að hún viðhaldi ríkjandi 

valdastrúktúrum samfélagsins.44 Orðræðugreiningu er beitt á mismunandi máta bæði 

milli fræðigreina og einstaka fræðimanna innan þeirra, en grundvallarskilgreiningin er 

þó sú sama. Hér er stuðst við hugtök og verklagsreglur í orðræðugreiningu eins og 

þau eru skýrð og skilgreind af Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni menntunarfræðingi. 

Mikilvægust eru hugtökin orðræða (e. discourse), þrástef (e. discourse theme) og 

löggildingarlögmál. Þrástef er eitthvað sem endurtekið er í sífellu, hvort sem það er 

orð, setning, hugmynd eða annað sem myndar mynstur í orðræðu. Orðræða byggist á 

þessum þrástefjum, þ.e. orðum, setningum og athöfnum sem eru endurtekin trekk í 

trekk. Þessi þrástef orðræðu eru tekin til skoðunar í orðræðugreiningu til þess að 

komast að því hvaða viðhorf liggja að baki orðræðunni og lögð er áhersla á að greina 

leiðirnar sem þeir sem skrifa fara til að hafa áhrif á lesanda sinn og hugmyndir hans.45  

Orðræðugreining er þannig nokkurskonar regnhlífarhugtak yfir ýmsar aðferðir 

við að greiningu og rannsókn á hvers kyns texta, samtölum, hugleiðingum, ræðum eða 

annarri tjáningu sem miðlað er (yfirleitt) með orðum. Hún er því hjálplegt 

greiningartól fyrir ritgerð sem þessa, þar sem leitað er að þrástefum í umræðu um 

sjómenn og karlmennsku til að geta sett saman heildarmynd. 

Sagnfræðingurinn Sigríður Matthíasdóttir hefur bæði beitt orðræðugreiningu 

við rannsóknir sínar og skrifað um nytsemi hennar sem greiningartóls í sagnfræði. Í 

                                                
43 Liliequist, „Masculinity and Virility,“ 58–74. 
44 Foucault, „The Order of Discourse,“ 51–78. 
45 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum,“ 178–179. 
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grein sinni í Skírni árið 2005 vísar hún til Jóns Yngva Jóhannssonar 

bókmenntafræðings þegar hún talar um muninn á hugmyndasögulegri greiningu og 

greiningu á orðræðu. Jón Yngvi segir muninn á þessu tvennu vera að í 

orðræðugreiningu beinist athyglin að því sem sagt er, óháð því hver ritar eða mælir, 

og hver bakgrunnur umræðunnar er; aðeins er einblínt á „yrðinguna“ sjálfa eins og 

hann orðar það: „Markmiðið er ekki að komast að ætlun höfundar eða einhverjum 

undirtexta sem hann hefur lagt til grundvallar. Ekki er spurt um tengsl hugmynda eða 

setninga við höfund sinn, heldur tengsl við aðra þætti orðræðunnar og það samhengi 

sem hún bæði gerir ráð fyrir og skapar.“46 Sigríður talar í áðurnefndri grein sinni um 

mikilvægi orðræðunnar og heldur því fram að orðræðugreining sé jafnmikilvæg 

sagnfræðileg aðferð og stjórnmálasaga, hagsaga og félagssaga, en ekki annars flokks 

undirgrein sagnfræði eins og henni finnst einhverjir fræðimenn flokka hana.47  

 

2.3. Staða þekkingar 

Hvað varðar íslenskar rannsóknir á karlmennsku í sögulegu ljósi stendur 

sagnfræðingurinn Páll Björnsson einna fremst, en doktorsritgerð hans fjallar um 

karlmennskuhugmyndir líberalista í Leipzig í Þýskalandi fyrir og um miðja 19. öld. 

Páll hefur einnig unnið með karlmennsku í íslensku samhengi. Rannsóknir hans á 

karlmennskuhugmyndum Jóns Sigurðssonar og líberalista í Leipzig eru góðir 

viðmiðunarpunktar þegar fjallað er um karlmennskuímyndir og karlmennskur innan 

mismunandi samfélaga og samfélagshópa. Í rannsóknum sínum greinir Páll hverjar 

hugmyndir Jóns og líberista voru um æskilega eiginleika karlmanna og stöðu þeirra í 

samfélaginu. Jón virðist líta svo á að „fyrirmyndarkarlmaðurinn“ sé sjálfsstæður, 

agaður og hafi sjálfsstjórn og að hans helsta markmið eigi að vera að aðstoða drengi 

við að verða að mönnum, fullgildum borgurum og samfélagsþegnum.48 Þessi ímynd 

Jóns af karlmennsku passar vel við hugmyndir annarra líberalista Evrópu sem máluðu 

þetta sjálfsstæði karlmanna sem andstæðuna við það að vera upp á einhvern annan 

komin, eitthvað sem þeim þótti vera einstaklega kvenlegur eiginleiki.49 Jón nefnir líka 

sjálfsstjórn, þ.e. að menn eigi að beita rökhugsun og forðast það að láta tilfinningar 

stjórna gjörðum sínum því eiginleikar eins og tilfinningasemi og bráðlæti voru taldir 

                                                
46 Lbs–Hbs. Jón Yngvi Jóhannson, „Á íslenskum búningi,“ 174. 
47 Sigríður Matthíasdóttir, „Svör við andmælum,“ 163. 
48 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn,“ 47. 
49 Páll Björnsson, „Liberalism and the Making of the „New Man,““ 152. 
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náttúrulega kvenlegir.50 Þessar rannsóknir Páls kallast á við kenningu Connell um 

ríkjandi karlmennskur enda virðast Jón Sigurðsson og evrópsku líberalistarnir búa til 

skilyrði fyrir karlmenn til að uppfylla svo þeir geti talist karlmannlegir og þeir sem 

ekki standast prófið falla utan skilgreiningarinnar um ríkjandi karlmennsku og verða 

henni sjálfir undirgefnir. Í bók sinni, Hinn sanni Íslendingur, fjallar Sigríður 

Matthíasdóttir í einum kafla um karlmennsku í tengslum við þjóðerniskennd og 

einstaklingshyggju á Íslandi á fyrstu áratugum 20. aldar og hvernig 

karlmennskuímyndir hafi verið notaðar í tilraun til að skapa íslenska sjálfsmynd.51 Þó 

að umfjöllun Sigríðar um karlmennsku sé einungis lítill hluti af mun stærra 

heildarverki þá er hún sérlega hjálpleg við að tengja saman hugmyndir um 

karlmennsku á milli tímabila þar sem umfjöllunarefni kaflans er ekki svo langt frá 

efni Sjómannadagsblaðsins í tíma. 

 Karlmennska hefur einnig verið tekin til athugunar hjá sagnfræðingum víða 

um Norðurlönd og ber þar helst að nefna áðurnefnda fræðimenn, þá Claes Ekenstam 

og Jonas Liliequist og rannsóknir þeirra á ómyndum eða andmyndum. Rannsóknir sem 

birtust í bók ritstýrðri af skosku sagnfræðingunum Lynn Abrams og Elizabeth Ewan 

voru einnig hjálplegar þar sem nokkrir kaflar bókarinnar snerust um karlmennsku á 

svipuðum tíma og rannsóknartími þessarar ritgerðar. Kafli Jeffrey Meek, sem vann 

raunar eftir svipuðum hugmyndum og þeir Ekenstam og Liliequist um það 

ókarlmannlega, var sérlega hjálplegur og fræðandi.52 

Á Íslandi hafa verið skrifaðar nokkrar lokaritgerðir um karlmennsku og 

birtingarmyndir hennar og enn fleiri ritgerðir eru til sem snerta á þessu viðfangsefni á 

einhvern hátt.53  

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Páll Björnsson, „Liberalism and the Making of the „New Man,““ 152. 
51 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 75–87. 
52 Meek, „‘That Class of Men‘,“ 242–254. 
53 Ef orðið „karlmennska“ er slegið inn í leitarstreng Skemmunar, sem hefur að geyma lokaverkefni 

nemenda við háskóla á Íslandi, koma upp 85 niðurstöður, þar af hafa 42 ritgerðir orðið „karlmennska“ 

eða einhverja mynd af því í titlinum svo óhætt er að segja að karlmennska sé vinsælt rannsóknarefni.  
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3. Líkamleg karlmennska – Styrkur, þol og dugnaður 
 

Í mörgum samfélögum manna í gegnum tíðina hefur líkamleg hreysti og styrkur verið 

áberandi hluti af ríkjandi karlmennskuímynd. Stæltur líkami táknaði styrk og anda, 

eiginleikar sem taldir voru karlmannlegir.54 Karlmennska sem hugtak er gjarnan tengt 

völdum karla og meintum líkamlegum yfirburðum þeirra samkvæmt eðlislægum 

hugmyndum um kyn. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson segir líkamlegan styrk vera 

mikilvægt þrástef í viðteknum hugmyndum um karlmennsku, á meðan veikir burðir 

og valdaleysi sé mikilvægt þrástef í hugmyndum um kvenleika.55 Í ritgerð sinni um 

kvennaíþróttir og íþróttaiðkun kvenna kemur Hafdís Erla Hafsteinsdóttir einnig 

stuttlega inn á tengingu karlmennsku og íþrótta þar sem hún segir íþróttir mestmegnis 

hafa verið vettvang karlmanna og karlmennsku og að tenging íþrótta og karlmennsku 

hafi verið römm frá fyrstu tíð.56 Þetta viðhorf til líkamlegrar hreysti sem hugmynd um 

karlmennsku endurspeglast að einhverju leyti meðal sjómanna. Í fjölmörgum greinum 

Sjómannadagsblaðsins er rætt um að líkamleg áreynsla sé göfgandi fyrir hvern mann, 

bæði sem leið til þess að rækta líkamann og til þess að styrkja anda og karakter. Þetta 

endurspeglast í umræðu blaðsins um hinar ýmsu íþróttir sem stundaðar eru á 

Sjómannadaginn og um aðra líkamlega áreynslu sem tengist sjómannsstarfinu, þá 

einkum róður.  

Í áðurnefndum rannsóknum Páls Björnssonar á karlmennskuímyndum meðal 

fimleikagarpa í Leipzig um miðja 19. öld, fjallar Páll ítarlega um þá hugmynd að 

líkamleg áreynsla og skipulögð íþróttastarfsemi karla sé vel til þess fallin að skerpa á 

andlegum styrk jafnt sem líkamlegum. Með þátttöku manna í hópíþróttum magni þeir 

upp hver í öðrum eiginleika sem þykja karlmannlegir og þannig ákjósanlegir innan 

ákveðins hóps. Miskarlmannlegir menn frá mismunandi stöðum komu saman og 

stunduðu skipulagðar íþróttir þar sem þeir karlmannlegustu, þ.e. þeir stæltustu, 

fimustu, sneggstu, áræðnustu og sjálfstæðustu, gegndu í raun því hlutverki að vera 

fyrirmyndir fyrir hina. Þeir sýndu eiginleika og hæfileika sem hinum karlmönnunum á 

staðnum átti að finnast eftirsóknarverðir eða öfundsverðir, og hvöttu þá þannig til þess 

að vinna að því að temja sér þessa eiginleika og verða betri þegnar, og þar af leiðandi 

                                                
54 Mosse, The Image of Man, 17–55. 
55 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Karlmennska og jafnréttisuppeldi, 58. 
56 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „„Hitt kynið“: Kvennaíþróttir, feðraveldi og þjóðernishyggja, 1900–

1964,“ 25–26. 
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karlmenn.57 Svipuð viðhorf koma fram í viðleitni Jóns Sigurðssonar til að innleiða 

fimleikakennslu í Lærða skólanum um miðja 19. öld, líklega til þess að stuðla að 

félagsmótun ungra drengja, auk þess að gera úr þeim sanna, dyggðuga karlmenn.58 

Þetta viðhorf til líkamlegrar hreysti sem táknmyndar karlmennsku sást í fleiri kimum 

íslensks samfélags, t.d. innan glímufélaga snemma á 20. öldinni. Í Eimreiðinni árið 

1912 skrifar Sigurjón Pétursson, þáverandi Glímukóngur Íslands, um glímu og 

íþróttaiðkun almennt sem uppeldis– og betrunartól fyrir ungt fólk. Hann sagði þar 

iðkun glímu auka hjá mönnum karlmennsku, kjark og snarræði. Ekki nægir að 

íþróttalíf og ræktun líkamans geri karlmanninn hraustan og þolmikinn heldur bætir 

það og skapar eiginleika sem karlmenn mættu bera með sér, svo sem áræðni, 

framkvæmdarsemi, kjark og viljaþrótt.59 Viðhorf sem þetta var algengt á fyrri hluta 

20. aldar þegar Íslendingar stóðu í sjálfstæðisbaráttu þar sem fólk lýsti yfir áhyggjum 

sínum af því að Íslendingar og þá sérstaklega íslenskir karlmenn yrðu eftirbátar 

karlmanna annarra landa þegar kæmi að manndómi og karlmennsku ef ekki yrði meiri 

áhersla lögð á líkamsmennt.60 

Sigríður Matthíasdóttir hefur einnig velt fyrir sér karlmennskuímyndum 

tengdum líkamlegum styrk á Íslandi í bók sinni, Hinn sanni Íslendingur. Hún tengir 

þar baráttu Íslendinga fyrir sjálfstæði og tilraunir til að skapa séríslenska sjálfsmynd 

við karlmennsku og einkenni hennar. Á fyrri hluta 20. aldarinnar hafði 

sjálfsstæðisbaráttan alið af sér hugmynd um eðli þjóðarinnar sem karlmannlegt. Þetta 

útskýrir Sigríður með vísunum í umfjöllun um áætlaða byggingu styttu af Ingólfi 

Arnarssyni sem táknmynd sjálfstæðs Íslands. Styttan var gædd karlmannlegum 

eiginleikum í augum samtímamanna, svo sem stefnufestu og styrk. Sigríður útskýrir 

hvernig líkami karlmanna var tákn fyrir dyggðir eins og hugrekki og líkamlegan styrk 

sem hún segir að hafi ávallt verið mikilvægir þættir karlmennskuímynda. Auk 

þessarar hugmyndar um líkamlegan styrk sem hluta af karlmennskuímynd tekur hún 

fram eiginleika á borð við sjálfsstjórn og andlegan og siðferðislegan styrk sem 

karlmannlegar dyggðir, sömu eða svipaða eiginleika og Páll Björnsson segir táknræna 

fyrir karlmennsku í sínum rannsóknum.61  

 Í tilfelli sjómanna er hið skipulagða hópíþróttastarf sem um ræðir ekki í formi 

                                                
57 Páll Björnsson, „Liberalism and the Making of the “New Man“,“ 156. 
58 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn,“ 46. 
59 Sigurjón Pétursson, „Íslenzkt íþróttalíf,“ 32–40. 
60 Sjá t.d. Helgi Valtýsson, „Líkamsmentun,“ 155, Benedikt G. Waage, „Ávarp frá forseta Í.S.Í.,“ 1 og 

„Grundvallarlögmál líkamsuppeldis,“ 127–130. 
61 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 81–82. 
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fimleikaklúbba eða glímufélaga, heldur róður, stakkasund, þar sem menn kepptu í 

sundi íklæddir sjóstökkum, reiptog og aðrar íþróttir sem stundaðar voru á 

Sjómannadaginn; um þessar íþróttagreinar var sérstaklega fjallað í 

Sjómannadagsblaðinu. Á öftustu síðum tölublaða Sjómannadagsblaðsins eru yfirleitt 

fráteknar tvær til þrjár opnur þar sem farið var yfir viðburði síðasta Sjómannadags. 

Þar er sagt frá hátíðahöldum um allt land í tilefni dagsins, skrúðgöngum og 

hátíðarræðum sem hinir ýmsu merkismenn úr þjóðfélaginu fluttu. Þessu voru gerð góð 

skil, sérstaklega ef ræðumaður fór fögrum orðum um sjómenn sjálfa og hvatti þá 

áfram í réttindabaráttu sinni. Síðast en ekki síst voru taldir upp sigurvegarar í þeim 

íþróttakeppnum sem fram fóru á Sjómannadaginn. Reiptog, róður, stakkasund, 

knattspyrna og ýmislegt annað voru fastir liðir, og voru yfirleitt ein til tvær blaðsíður 

helgaðar helstu afreksmönnum og áhöfnum keppninnar. Kappróðurinn, þar sem 

áhafnir skipa keppast um að róa árabát ákveðna vegalengd á sem skemmstum tíma, 

fékk sérstaka athygli. Það er mat þeirra sem skrifa í Sjómannadagsblaðið að þessar 

íþróttakeppnir séu með eindæmum karlmannlegar og manndómseflandi. Það að 

stunda þessar íþróttir, og þá sérstaklega að skara fram úr í þeim, er aðdáunarvert og 

eftirsóknarvert meðal sjómanna. Í tíunda árgangi Sjómannablaðsins segir m.a. þetta:  

Þegar formaður Sjómannadagsráðsins afhenti skipverjum af b.v. Skutli 

lárviðarsveig dagsins og Fiskimann Morgunblaðsins fyrir beztann tíma í róðri 

gat hann þess, að varla væri hægt að fá betra vitni um íþróttaáhuga þeirra og 

karlmennskudug en það, að þeir skyldu ekki hafa látið sér nægja að senda eitt 

lið, í keppnina, heldur hefðu þeir mannað út tvo báta og fengið makleg 

sigurlaun.62 
 

Þegar rýnt er í orðræðuna um íþróttakeppnirnar kemur í ljós að talað er um 

keppendur sem drengilega og dugmikla ásamt því að vera sterkir. Dugnaður, seigla og 

það að gefast aldrei upp virðast vera eftirsóknarverðir eiginleikar jafnt hjá 

þátttakendum íþróttakeppnanna og almennt hjá sjómönnum, og orðræðan litast af því í 

mörgum tilfellum. Í texta undir mynd af þátttakanda í reiptogi á Sjómannadeginum í 

Reykjavík 1945 sem birtist í Sjómannadagsblaðinu árið 1946 segir þetta: „Þessi 

breiðfirzki víkingur, skrámaður af vélbyssukúlum eftir árásina á e.s. Súðina, lætur 

heldur slíta sig í sundur en draga sig upp.“63 Þetta viðhorf um að sjómenn séu 

reiðubúnir að gera hvað sem er, jafnvel fórna líkama sínum eða lífi í aðstæðum sem 

krefjast þess ekki endilega, er þrástef í umræðu um ýmislegt tengt sjóförum og 

                                                
62 „10. Sjómannadagurinn,“ 45. 
63 „Frá síðasta Sjómannadegi,“ 46. 
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fiskveiðum, þar á meðal í Sjómannadagsblaðinu þar sem þetta viðhorf virðist algengt 

meðal bæði ritstjórnar og höfunda aðsendra greina.64 

Keppni í róðri á Sjómannadaginn er viðeigandi, enda hefur róður og hæfni til 

róðrar í gegnum tíðina talist eitt af helstu hæfniviðmiðum sjómannsins. Það að 

sjómaður sé slæmur ræðari gerir hann að slæmum sjómanni ef marka má orð sem 

birtust í grein Sjómannadagsblaðsins árið 1947. Höfundur hennar, sem ekki kemur 

fram undir nafni, gerir þar grein fyrir þeim kostum sem róðramennt hefur í för með 

sér þegar kemur að þroska og manndómi ungra manna:  

Áður fyrr var sagt um seinþroska unglinga „Hann tognar á árinni, strákurinn“ 

og altítt var það, að smávaxinn heimóttu dalapiltur, sem fór í útver kæmi heim 

aftur nokkru hærri og gildari eftir vertíðina, sem hann hafði eytt miklum hluta 

af við árina. En hitt var ekki síður áberandi, að andlegt atgjörfi piltanna óx svo 

undrum sætti. – Róðruninn er félagsvinna. [...] Hollur metnaður vaknar með 

mönnum, róðraiðjan er karlmannlegt starf, sem útheimtir nokkra þrekraun, sá 

sem dregur af sér við róður liggur á annarra liði, fyrir augum félaga sinna og 

hlýtur ávirðingu af. Sá sem leggur sig langt fram við róðurinn finnur, að hann 

er að vinna vel fyrir samfélagið, en sem kunnugt er eykur það manngildi hvers 

einstaklings að vita sig á einhvern hátt veitandi í samskiptum sínum við félaga 

sína. Góður ræðari hlýtur virðingu og viðurkenningu en róðraskussinn 

vanvirðu, því vilja allir vera góðir ræðarar og íslenzku fiskimönnunum tókst 

það mjög vel. – Til þess að vera góður ræðari þarf ekki eingöngu mikla krafta 

og eru þeir ekkert aðalatriði, þótt þeir séu góðir með, miklu máli skiftir fyrir 

ræðarann að ná góðu áralagi, en til þess þarf bæði verklagni og verksvit. [...] 

Það var þetta sem breytti heimóttu dreng í djarfan félagsþegn á undarlega 

skömmum tíma í útverinu áður. Samfara hollu félagslífi í verbúðum og nokkru 

aukinni lífsreynslu.65 
 

Hér sést greinilega mikilvægi róðrar og róðramenntar í menningu sjómanna. Ungir 

drengir „togna á árinni“, verða stærri, sterkari og þreknari en áður og getan til þess að 

geta róið með krafti er mikils metin af sjómönnum. Aðrir eiginleikar sem ef til vill eru 

sjaldgæfari í umræðu um karlmennsku birtast þó einnig hér, andlegir eiginleikar sem 

ræðarinn þarf að búa yfir ef hann vill verða góður ræðari eða sjómaður. Metnaður til 

þess að gera vel fyrir samfélag sitt og þjóð er áhugaverður punktur hjá greinarhöfundi 

og passar vel inn í þann ramma karlmennsku að þegnskapur og vel meinandi gjörðir í 

þágu heildar frekar en einstaklings séu eftirsóknarverðir eiginleikar í fari karlmanns. 

Þetta virðist gilda á skipum og róðrarbátum sem og í þjóðlífinu öllu. Nánar verður 

                                                
64 Sjá t.d. Sigurjón Á. Ólafsson, „Sjómannastéttin og hlutverk hennar í styrjöldinni,“ 3. : „Ofviðrið á 

Halamiðum í febrúar 1925,“ 30–35. 
65 „Róðramennt,“ 9. 
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fjallað um andlega karlmennsku síðar. Margir menn að vinna einhuga að sama 

markmiði með samstilltu átaki er það sem róður snýst um, eitthvað sem gerir róðurinn 

að „fullkomnun félagslegra átaka og er það hans mesta gildi, sem iðja og síðar 

íþrótt.“66 Þetta er í takt við áðurnefnda umfjöllun Páls Björnssonar um 

fimleikklúbbana í Leipzig, líkamleg áreynsla manna í félagsskap annarra karlmanna 

er manndómsaukandi á fleiri máta en líkamlegan, maður sem þjálfar líkama sinn og 

hug að fyrirmynd annarra karlmannlegra manna verður betri þegn þjóðfélagsins en 

áður. Líkami og hugur haldast í hendur og mynda saman hinn fullkomna karlmann. 

 Á móti kemur að slæmir ræðarar, eða róðraskussar eins og höfundur kallar þá, 

eru lítils metnir meðal annarra sjómanna. Virðingarvert þykir að vera góður ræðari 

vegna þeirra hæfileika, styrks og andlegrar festu sem það krefst en slæmir ræðarar 

hljóta skömm af því, enda hafa þeir ekki þessa eiginleika til brunns að bera og hljóta 

því að vera álitnir minni karlmenn en ella. Sérstaklega það, að leggja ekki sitt af 

mörkum til jafns við félaga sína í róðrinum þykir ámælisvert, þar sem meiri vinna og 

áreynsla lendir þá á öðrum ræðurum. Dugnaður, ósérhlífni og tilhneiging til að gefast 

aldrei upp þegar á móti blæs eru eiginleikar sem sjómenn stæra sig af að búa yfir og 

því hljóta sjómenn sem að hlífa sjálfum sér eða gefast jafnvel upp að vera ítrekað 

ávíttir af stéttarbræðrum sínum. Enn þann dag í dag er talað um að fólk „leggi árar í 

bát“ þegar það gefst upp, og sýnir það hversu mikilvægt það hefur þótt að standa sig 

við róðurinn.  

 Áherslan á líkamlega hreysti sjómanna sem einkenni karlmennsku þeirra er 

líka hægt að greina í þeim fjölmörgu ljóðum sem birst hafa í Sjómannadagsblaðinu. 

Þrek, hreysti og fleiri orð sem tengjast líkamlegum styrk eru algeng í versum um 

ágæti sjómanna og eðli starfs þeirra. Ennfremur er að finna erindi sem eingöngu 

einblína á líkamlegt atgervi, eins og til dæmis í ljóði Einars Gunnarssonar, Pabbi 

minn, sem birtist í Sjómannadagsblaðinu árið 1944:  

Hann pabbi minn var maður talinn meðalhár, 

ennið hátt og höfðinglegt, en höfuðsmár. 

Þykk var höndin, þétt var lundin, þreklegt bak, 

efldir vöðvar, æfðir fljótt við áratak. 

Gætið, arnhvasst auga sá 

ólag hvert, og stýrði frá 

róðursigguð sjómannshöndin, sinakná.67 

                                                
66 „Róðramennt,“ 9. 
67 Einar Gunnarsson, „Pabbi minn,“ 15. 



 22 

 

Vinnuþreyttar, þykkar hendur þaktar siggi af vinnu, þreklegt bak, stórir vöðvar sem 

eflst höfðu við sjómannsvinnuna, þá sérstaklega á árinni. Lýsing Einars á föður sínum 

sjómanninum má ætla að passi vel við æskilega karlmannlega ímynd sjómanna, 

manna sem urðu þreknir af vinnu. Þetta er í línu við annan hluta sjálfsmyndar 

sjómanna, dugnaðinn. Dugnaður, hvort tveggja líkamlegur og andlegur, er eiginleiki 

sem er einna hæst metinn af sjómönnum þessa tíma ef marka má orðræðu 

Sjómannadagsblaðsins; stæltir vöðvar, sinaberar og sigggrónar hendur benda einmitt 

til dugnaðar manns á sjónum og eru því til fyrirmyndar öðrum. Bersýnilega hraustur 

maður sem á sést að er vinnusamur og æfður á árinni er virtari heldur en 

„róðraskussinn“ sem ekki er á að sjá að hafi unnið af krafti. Maður með þessa 

líkamlegu eiginleika sem lýst er í ljóðinu er líka liðsmaður, því eins og í áðurnefndri 

grein „Róðrarmennt“, er hugmyndin um að sjómenn séu að vinna sem ein heild, hver 

fyrir annan, nokkuð áberandi. Þannig eru þessir eiginleikar virðingarverðir, hraustir 

menn hafa þjálfað og nýtt líkama sína í þágu annarra og létt byrðina á öðrum, á meðan 

veiklulegri menn eru þá frekar álitnir sem byrði sem þarf að létta á með.  
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4. Andleg karlmennska – Hugrekki, rólyndi, skynsemi, 

fórnfýsi 
 

Líkamlegur styrkur var mikils metinn meðal sjómanna en andlegur styrkur var þó 

ekkert síður stór hluti af því sem einkenndi sannan karlmann. Sjómennskan reynir 

óneitanlega mikið á andlega. Sjómenn fara í langa túra þar sem þeir hitta ekki ástvini 

sína vikum eða mánuðum saman, og einangrun og einmannaleiki geta látið á sér 

kræla.68 Það er ekki í boði fyrir sjómenn að fara heim eftir erfiðan dag í vinnunni, í 

leit að hugarró eða huggun frá ástvini, heldur verður skipið og káetan heimili hans á 

meðan á túrnum stendur.69 Sjómannsstarfið er líka áskorun fyrir fjölskyldu 

sjómannsins, eigi hann slíka, sem þarf að laga sig að þeim takmörkunum sem honum 

eru settar vegna starfs síns. Þetta hefur í gegnum tíðina orðið til þess að margir 

sjómenn hafa tekið takmarkaðan þátt í uppeldi barna sinna.70 Til þess að endast í 

sjómannsstarfinu þarf viðkomandi því að búa yfir ákveðnum andlegum styrk.  

 Sjómaður sem var yfirvegaður og ákveðinn þegar hann og skipverjar hans 

voru í bráðri hættu var álitinn mjög karlmannlegur. Mörg dæmi er að finna í 

Sjómannadagsblaðinu þar sem öflugir leiðtogar eru mærðir fyrir frækna frammistöðu 

á hafi úti, hvort sem um var að ræða skipstjóra eða aðra áhafnarmeðlimi. Þar skipti 

mestu máli að standa sig sem leiðtogi, fórna sér fyrir áhöfn sína og vera góð 

fyrirmynd fyrir hina um borð. Rólyndi, sjálfstjórn, skynsemi og hugrekki gengdu þar 

lykilhlutverki.71 Þessi leiðtogaímynd karlmennsku passar vel við þá ímynd sem Páll 

Björnsson skrifar um í umfjöllun sinni um Jón Sigurðsson og hugmyndir hans um 

karlmennsku. Jón Sigurðsson sem, líkt öðrum evrópskum líberalistum, áleit að 

hugmyndir hans um skóla, verslun og félagasamtök myndu hjálpa til við að gera 

drengi að karlmönnum og góðum borgurum sem ætti að vera þeirra helsta markmið.72 

Fyrirmyndarborgarinn í augum Jóns og annarra líberalista var maður með sjálfsstjórn, 

maður sem gat haft hemil á sjálfum sér og látið skynsemina stjórna löngunum sínum, í 

stað þess að láta langanirnar stjórna gjörðum sínum. Páll telur í grein sinni upp þær 

dyggðir sem Jón vísar oftast í þegar hann talar um fyrirmyndarkarlmanninn og allar 

                                                
68 Hafdís Erla Jóhannsdóttir, „Eru sjómenn virkir þátttakendur í umönnun og uppeldi barna sinna. 

Sjómenn og föðurhlutverkið,“ 26–27. 
69 Sonja Sif Jóhannsdóttir, „Heilsa sjómanna,“ 11–12. 
70 Kristín Dís Guðlaugsdóttir og Rósa Dóra Sigurðardóttir, „Að leggja árar í bát,“ 1. 
71 Sjá t.d. Sigurjón Á. Ólafsson, „Sjómannastéttin og hlutverk hennar í styrjöldinni“, 2 ; „Ofviðrið á 

Halamiðum í febrúar 1925“, 33. 
72 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn,“ 44. 



 24 

eiga þær við um karlmann með sjálfsstjórn, til dæmis sjálfstæði, sjálfsögun, samlögun 

og sjálfsdáðir.73 Menn sem kunnu að hafa bönd á sjálfum sér og leiða aðra með 

fordæmi voru að mati Jóns til fyrirmyndar fyrir aðra karla samfélagsins og von hans 

var að þeir gætu dregið með sér alþýðuna upp á hærra plan eða aðlagað hinar 

undirskipuðu karlmennskur ímynd þeirrar ríkjandi. Sjómenn virðast hafa verið 

sammála Jóni um margt hvað varðar karlmennsku. Það var talinn sérstaklega mikill 

kostur á hafi úti að hafa það sem Jón kallaði sjálfsstjórn. Menn sem sýndu yfirvegun 

þegar hætta var á ferðum og sinntu starfi sínu án þess að blikna sýndu það í verki að 

þeir létu ekki stjórnast af tilfinningum sínum. Hegðun sem þessi, að láta ekki sjást á 

sér veikleikamerki og vera skynsamur þegar opinn dauðinn blasti jafnvel við, átti líka 

að sýna öðrum í kring hvað væri rétt í stöðunni og hjálpa þannig hópnum sem heild að 

viðhalda karlmennsku sinni.74  

 Hugrekki er sá eiginleiki sem einna oftast er nefndur í Sjómannadagsblaðinu. 

Sögur af hugrekki sjómanna eru hluti af hverju einasta tölublaði 

Sjómannadagsblaðsins sem kemur út á rannsóknartíma þessarar ritgerðar, hvort sem 

það hugrekki birtist þegar náttúruöflin herja á skip þeirra eða þýskir tundurspillar.75 

Að tala um hugrekki sjómanna þjónaði ýmsum tilgangi fyrir ritnefnd og fleiri sem 

komu að útgáfu Sjómannadagsblaðsins þar sem margir þeirra manna voru einnig 

virkir í réttindabaráttu sjómanna. Að impra á þeirri hugmynd að sjómenn væru 

hugrakkir, fórnfúsir og duglegir, hjálpaði til við að skapa ímynd sjómannsins sem 

hetju útávið þegar þeir voru að berjast fyrir stöðu sinni í virðingarstiga þjóðarinnar. 

Bæði hjálpaði þessi umræða til við að sannfæra sjómenn sjálfa um að þeir væru í raun 

hetjur vegna starfa síns sem og að sannfæra almenning, þjóðina sjálfa, um ágæti 

þeirra. Í réttindabaráttu sinni gátu sjómenn því bent á hvað þeir gengu í gegnum á 

sjónum, hverju þeir fórnuðu í von um að fá fólk í lið með sér þegar kom að því að 

berjast fyrir auknum réttindum, hvort sem þau komu í formi launahækkana, 

skattaafsláttar eða umbóta á aðstöðu og öryggi um borð.  

 Önnur ákveðin ímynd karlmennsku sem birtist í Sjómannadagsblaðinu sem 

vert er að skoða er fórnfýsi. Fórnfýsi er oft nefnd sem einn helsti kostur sjómanna, og 

um leið karlmanna. Viðtekið var, og í raun búist var við því, að sjómenn borguðu 

                                                
73 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn,“ 47–48. 
74 „Ofviðrið á Halamiðum í febrúar 1925,“ 32–33. 
75 Sjá t.d. Guðmundur Pétursson og Halldór Bjarnason, „Hetjudáð á Halamiðum,“ 34 ; Jakob Jónsson, 

„Í minningu þeirra, sem féllu,“ 2–3 og Sigurjón Á. Ólafsson, „Sjómannastéttin og hlutverk hennar í 

styrjöldinni,“ 2–4. 
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fórnarkostnað fyrir heildina og leggðu líkama sína og líf í hættu. Þetta virðist vera 

eitthvað sem sjómenn voru stoltir af og ýtti undir hugmyndina um „hetju hafsins“, þá 

hugmynd að hinn íslenski sjómaður sé hliðstæða hermanns annarra þjóða, sem nánar 

verður fjallað um síðar. Fórnfýsi var metin sem dyggð á sjónum, hvort sem það var í 

þágu annarra skipsverja, farþega um borð eða jafnvel heillar þjóðar eða samfélags. 

Áhugavert dæmi um umfjöllun um fórnfýsi birtist í grein Sjómannadagsblaðsins um 

herflutningaskipið Birkenhead, sem fórst árið 1852. Eftir að skipið lenti á grynningum 

undan strönd Vestur–Afríku varð skipstjóri Birkenhead sá fyrsti í sögunni til þess að 

fyrirskipa það að konur og börn hefðu forgang þegar kom að björgunaraðgerðum. 

Hefð hefur síðan skapast fyrir því fyrirkomulagi á skipum og í Sjómannadagsblaðinu 

eru skipverjar Birkenhead mærðir sem brautryðjendur þessarar virðingarverðu hefðar 

meðal sjómanna.76 Í blaðinu er því raunar haldið fram að skipverjarnir á Birkenhead 

sem fórust hafi glaðir gefið líf sín svo konurnar og börnin gætu lifað af. Hugmyndin 

um að bjarga konum og börnum fyrst úr sjávarháska er ekki bundin í nein lög heldur 

virðist vera einskonar samfélagssáttmáli um að það sé það rétta í stöðunni. Hefð þessi 

er enn nokkuð algeng svo það má segja að þessi arfleifð karlmennsku sjómanna sé 

enn við líði í dag.  

 Þetta kemur heim og saman við aðra umfjöllun um sjómenn og fórnfýsi þeirra 

í Sjómannadagsblaðinu.77 Íslenskir sjómenn voru á þessum tíma að berjast fyrir 

auknum réttindum og virðingu í samfélaginu og umræða um hversu miklu þeir 

fórnuðu í hag þjóðarinnar hjálpaði þeim að sýna ráðamönnum og þjóðfélaginu í heild 

sinni hvert virði þeirra var. Um leið sögðust þeir glaðir gefa líf sitt og heilsu við starf 

sitt í þágu þjóðarinnar, en á móti báðu þeir um virðingu og aukin réttindi. Þetta má sjá 

í fjölmörgum greinum, bæði í Sjómannadagsblaðinu og öðrum tímaritum sem 

einblíndu á sjávarútveg.78  

 Ímyndin um hinn andlega sterka, hugrakka og dugmikla sjómann var þó ekki 

sú eina sem birtist í Sjómannadagsblaðinu því öðruvísi andleg karlmennska fékk líka 

sitt vægi. Þessi gerð karlmennsku var oftast notuð þegar rætt var um menn sem þjónað 

höfðu sjómannastéttinni á annan máta heldur en þann að sinna vel starfi sínu á 

sjónum. Þetta var hinn sjálfstæði maður, góði borgarinn og fyrirmyndarþegn. Maður 

                                                
76 „Þeir, sem grundvöllinn lögðu,“ 33–36. 
77 Sjá t.d. „Þegar Victoria fórst,“ 42. Þar er farið fögrum orðum um þá sem unnu við vélarnar í Victoria 

á meðan skipið sökk og fórnuðu þannig lífi sínu.  
78 Sjá t.d. Sigurjón Á. Ólafsson, „Sameinuð stétt á örlagatímum,“ 2–3 og „„Ekki er flan til fagnaðar“,“ 

10–11. 
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sem barðist fyrir réttindum hópsins og var ákveðinn og fyrirferðamikill í opinberri 

umræðu. Þessari karlmennskuímynd svipar frekar til þeirrar sem Jón Sigurðsson hafði 

hugsað sér að væri öðrum mönnum til fyrirmyndar, heldur en t.d. þeirrar ímyndar sem 

eftirsóknarverð var í verkamannasamfélögum Skotlands á millistríðsárunum sem 

Abrams og Ewan fjölluðu um. Meira fór að kræla á umfjöllun um þessa gerð 

karlmennsku á seinni hluta 5. áratugarins eftir lok styrjaldar. Á meðan á stríðinu stóð 

má ætla að ritstjórn Sjómannadagsblaðsins hafi álitið það mikilvægara eða raunsærra 

að hvetja sjómenn til dáða með umfjöllun um hugrekki og fórnfýsi heldur en 

drengskap og sjálfsstjórn.  

 Meira var gert úr sjómanninum sem manni menningar og framfara og 

umfjöllun um framsóknargjarna menn, sem höfðu sumir jafnvel aldrei starfað sem 

sjómenn eða við sjávarútveginn yfirhöfuð, gerði það að verkum að hin 

eftirsóknarverða karlmannsímynd breyttist. Í 8. árgangi Sjómannablaðsins frá 1945 er 

að finna grein um tvo þingmenn sem höfðu unnið mikilvæg störf fyrir 

sjómannastéttina, annar þeirra var breskur en hinn íslenskur. Breski þingmaðurinn, 

Samuel Plimsoll, hafði á síðustu áratugum 19. aldar barist fyrir aukinni endurnýjun 

breska skipaflotans og varð að lokum til þess að ný siglingalög voru tekin í gildi þar 

sem ákvæði um hleðslulínu, sem átti að koma í veg fyrir ofhleðslu, bætti öryggi 

flutningaskipa til muna. Honum var lýst sem ósérhlífnum manni, sem gegn mikilli 

óvild valdamanna í sjávarútveginum tókst að koma í gegn mikilvægum umbótum fyrir 

breska sjómenn og festa sig í sessi sem bæði þjóðhetju og hetju í augum 

sjómannastéttarinnar. Skyldurækni, trúfesta og ákveðni hans til að bæta líf annarra í 

kringum sig urðu þeir eiginleikar sem Sjómannadagsblaðið hældi hvað mest. 

Plimsoll, sem sjálfur var aldrei sjómaður, var sýndur sem maður sem fólk átti að líta 

upp til og sækjast eftir að líkjast.79 Svipaða umfjöllun mátti finna um einstaka menn 

sem sýndu eiginleika af svipuðu tagi í næstu árgöngum Sjómannablaðsins. Í 

minningargrein um Friðrik Halldórsson, fyrrum ritstjóra blaðsins, var hann sagður: 

[hafa vakið athygli] fyrir áhuga á málefnum sjómanna, mikla og góða 

hæfileika, staðgóða menntun, sem hann ávallt jók við og prúðmannlega 

framkomu. [...] Hinn mesti reglumaður í daglegu lífi jafnt við störf sín sem 

utan þeirra. [...] Friðrik var maður hins nýja tíma, glöggur á menn og málefni, 

skýr í hugsun með ljósa dómgreind. Hann studdi af einlægni félagsmálahyggju 

þeirra tíma, er hann lifði og studdi þá menn, er fyrir henni börðust. 

                                                
79 „Þingmenn, sem skip eru kennd við,“ 22–23. 
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Öfgastefnum og einræðis var hann andvígur. Hann var maður lýðræðisins í 

orðum og athöfnum og trúði á rétt og þroska hins stritandi manns til þess að 

verða herra hinna tímanlegu gæða.80 

Eiginleika af þessu tagi mátti sjá meira og meira í Sjómannadagsblaðinu og 

greinahöfundar hvöttu sjómenn til að láta gott af sér leiða í þjóðlífinu, ekki endilega 

sem sjómenn, heldur sem borgarar.81 Menning var sífelld oftar nefnd í blaðinu og Jón 

Auðuns gerði meira að segja beina tengingu milli uppgangs sjávarútvegsins og 

sjómennsku og uppgang íslenskrar menningar:  

jöfnum höndum við það, að skipaeign rýrnaði, minnkaði þjóðarauðurinn, og 

efnalegu og menningarlegu lífi þjóðarinnar fór aftur. Það var eins og þjóðin 

hefði gleymt þeim grundvelli, sem hún varð að standa á til þess að geta lifað 

menningarlífi á borð við aðrar þjóðir. [...] Fyrir svo skömmu bjuggu flest 

landsins börn í lágum moldarkofum, köldum og dimmum, nema hvað 

grútarkolan brá daufri birtu rétt í kring um rúmmarann, sem hún var fest á. Þá 

voru engar brýr og engir vegir, sem teljandi voru, að ég tali ekki um öll 

lífsþægindin, sem þér eruð alin upp við, og alla þá nútímatækni, sem yður 

þykir vera sjálfsögð, þótt feður yðar og mæður dreymdi ekki um í æsku sinni, 

að slíkt yrði að veruleika á ævi þeirra. En hverju er þessi stórkostlega breyting 

á skömmum tíma að þakka? Hún er fyrst og fremst að þakka því, að framsýnir 

menn sáu, að sjórinn er eina auðlindin, sem vér ráðum yfir enn sem komið er, 

og getur gert oss fært, að lifa menningarlífi í landinu.82 

Þessi nýja ímynd sjómanna var mikil breyting frá áðurnefndri staðalímynd um 

drykkfellda og ruddalega sjómenn, sem hafði verið við líði áður enda lagði ritstjórn 

sig fram við að draga fram eiginleika sem stóðu þessari gömlu staðalímynd fjarri, t.d. 

prúðmennsku, listhneigð og skáldskaparhneigð.83 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Sigurjón Á. Ólafsson, „Friðrik Halldórsson,“ 27–28. 
81 Sjá t.d. Grímur Þorkelsson, „Sjómannadagur,“ 26 : Júlíus Kr. Ólafsson, „Þegnskapur,“ 5–9. 
82 Jón Auðuns, „Farmannaþjóð,“ 2–3. 
83 „Listfengir sjómenn,“ 32. 
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5. Önnur störf á skipum – Húshaldsfólk, loftskeytamenn og 

viðvaningar  
 

Skipverjar eru eins og áður hefur verið nefnt allt það fólk sem sækir sjóinn þegar róið 

er til fiskjar, ekki einungis þau sem vinna við veiðarfærin, við stýrið eða við að verka 

fiskinn. Skipverjar eru líka þeir sem hafa annan starfa en sjálfar veiðarnar, 

loftskeytamenn og matráðsfólk þar á meðal, fólk sem leggur líf sitt í jafnmikla hættu 

og sjómennirnir með því að halda út á hafið í öllum veðrum. En ímynd þessara 

skipverja er þó töluvert öðruvísi en ímynd sjómannanna út á við, og voru þeir ekki 

alltaf metnir til jafns við hina. Matráðsfólk og veitingaþjónar á skipum voru ekki 

gömul og rótgróin störf á Íslandi á þessum tíma, ólíkt sjómannastarfinu. Á opnum 

bátum áður fyrr voru engir matsveinar eða kokkar, heldur tóku sjómenn mat með sér 

að heiman til að neyta á meðan á túrnum stóð. Það var svo með tilkomu eimknúinna 

og þiljaðra fiskiskipa í skipaflota Íslendinga eftir aldamótin 1900 að ástæða þótti til að 

að ráða matsveina til starfa um borð í skipum.84  

Í greininni „Húshaldsfólkið“ sem birtist í fyrsta tölublaði 

Sjómannadagsblaðsins árið 1938 ritar Sig. Gröndal, sem var í ritstjórn blaðsins, um 

þá sem sinntu því sem hann kallar húshaldi um borð í skipum, svokallaða 

„liðléttinga“. Húshaldsfólk gat verið matsveinar, veitingaþjónar eða sinnt annars 

konar þjónustustörfum um borð, en um borð í fiskiskipum á Íslandi á þessum tíma 

voru engir veitingaþjónar, einungis matsveinar. Í þessari grein sést bersýnilega að 

viðhorf til þessa húshaldsfólks, þ.e.a.s. matsveinanna, var allt öðruvísi en til 

sjómannanna sjálfra, bæði meðal almennings og líka meðal skipverjanna, en þar segir 

meðal annars þetta:  

Þegar almennt er um sjómenn talað, þá mun sjaldnast vera reiknað með 

matsveinum og veitingaþjónum eða öðru hjálparfólki við „húshaldið“ sem 

slíkt – og má vel vera að það hafi fullan rétt á sér – og skal ég ekki kveða upp 

neinn dóm um það, en það var reynsla mín og mun vera svo með fleiri, er siglt 

hafa og unnið við „húshaldið“, að þeir hafi fremur fundið að þeir væri 

reiknaðir sem liðléttingar, og dæmi munu finnast fyrir því að þeir hafi fengið 

að heyra að þeir væru eitthvað „annað fólk“.85  

 

                                                
84 Sig. Gröndal, „Húshaldsfólkið,“ 4. Ekki hefur tekist að komast að fullu nafni höfundar greinarinnar, 

hans er aðeins getið sem Sig. Gröndal í öllu efni Sjómannadagsblaðsins. Hér eftir er orðið „matsveinn“ 

notað um þann sem sér um eldamennsku á skipi þó svo að „kokkur“ og „matráðsmaður“ hafi líka verið 

notað á ýmsum stöðum. 
85 Sig. Gröndal, „Húshaldsfólkið,“ 4. 
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Þessi frásögn gefur það til kynna að húshaldsfólki og sjómönnum hafi ekki fundist 

þau vera hluti af sama hópi þó svo að þau ynnu öll á sama skipi eða hjá sömu útgerð. 

Orðið liðléttingar gefur það til kynna að álit fólks hafi verið það að húshaldsfólkið 

hafi frekar haft það hlutverk að létta undir með öðrum á skipinu, þau hafi einungis 

verið til staðar til að gera líf og starf hinna auðveldara en það hafi ekki verið álitið 

nauðsynlegt eða mjög mikilvægt starf.  

Ástæðurnar fyrir þessu virðast hafa verið eðli starfs þeirra en höfundur segir 

„að frá alda öðli hefir það þótt fremur við kvenna hæfi að sýsla við matinn og ganga 

um beina, og sannleikurinn er sá, að hvarvetna þykja þau verk létt og letileg – og 

verður þar við að sitja.“86 Létt starf og letilegt, eitthvað sem var frekar við kvenna 

hæfi. Úr þessu textabroti er hægt að lesa viðhorf höfundar til þessa starfa og hvers 

konar störf honum, og líklega öðrum samtímamönnum hans, fannst vera við hæfi 

karla og hvað ekki. Þessi störf þóttu kvenleg. Höfundur greinarinnar segir þetta 

viðhorf sitt hafa þróast með honum snemma á sjómannsferli hans þegar hann heyrði 

sem ungur maður gamansögur og brandara annarra sjómanna sem beindust að 

matsveinum, oft vel liðtækum mönnum sem ekki voru endilega mjög harðgerir, öfugt 

við það sem hann áleit sjómennina sjálfa. Þessar gamansömu frásagnir urðu til þess að 

höfundur greinarinnar áleit matsveina ekki jafn mikla sjómenn og aðra, þó svo að 

hann viðurkenndi nauðsyn þeirra og starfshæfni.87 Þessi áhersla höfundar á að störf 

húshaldsfólksins séu kvenleg og ekki samboðin karlmanni gegnir því hlutverki að 

undirstrika þá eiginleika og störf sem honum þykja karlmannleg. Húshaldsfólkinu er 

stillt upp sem kvenlegu við hlið hins karlmannlega sjómanns og eðlismunur starfa 

þeirra notaður til að upphefja sjómannsstarfið og þá karlmannlegu eiginleika sem 

höfundi þykja einkenna góðan sjómann. Sjómennirnir virðast líta svo á að hlutverk 

þeirra sé töluvert mikilvægara en hlutverk húshaldsfólksins; þeirra hlutverk er að 

vissu leyti að „sjá fyrir“ þjóðinni, draga björg í bú sem ein mikilvægasta atvinnugrein 

landsins. Sjómaðurinn er þannig að vissu leyti í hlutverki húsbóndans, þess sem ber 

ábyrgðina, karlmannsins, á meðan húshaldsfólkið tekur að sér þjónustuhlutverk, 

sambærilegt hlutverki húsmóðurinnar. Þessar hugmyndir um karllæg og kvenlæg 

hlutverk voru rótgrónar í íslensku samfélagi allt fram á fyrri hluta 20. aldar. Það sést 

                                                
86 Sig. Gröndal, „Húshaldsfólkið,“ 4. 
87 Sig. Gröndal, „Húshaldsfólkið,“ 4. 
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til að mynda glögglega í Heimilislífi séra Ólafs Ólafssonar frá árinu 1889, þar sem 

hann greinir frá fastmótaðri hlutverkaskiptingu kynjanna.88  

Loftskeytamenn máttu einnig um tíma þurfa að líða það að þeir hafi þótt 

minna virði en þeir sem fiskuðu. Loftskeyti komu seint til sögunnar þegar litið er yfir 

sögu sjómennsku, eða ekki fyrr en undir lok 19. aldar, en það var ekki fyrr en á fyrri 

hluta 20. aldar að loftskeytabúnaður varð algengur um borð í skipum. Í augum 

sjómanna sem sótt höfðu sjóinn fyrir tilvist loftskeytamanna var starfslýsing þeirra 

ekki erfið. Hásetar sem þurftu að þola grimmdarfrost, mikla líkamlega áreynslu og 

erfiði til langs tíma í senn í starfi sínu horfðu á loftskeytamennina í upphituðum 

klefum, sitjandi við tækjabúnaðinn án þess að þurfa að gera neitt nema að „pikka 

eitthvað út í loftið.“89 Þessi starfslýsing loftskeytamanna ól ef til vill á ákveðinni óvild 

eða öfund í garð þeirra meðal annarra skipverja. Ólíkt sjómönnunum, sem stærðu sig 

af því að vera ósérhlífnir og harðir af sér, sinntu loftskeytamenn vinnu sinni við 

ákveðin líkamleg þægindi, og þurftu ekki að beita sér á sama máta og sjómennirnir á 

dekki. Sú staðreynd að starf loftskeytamanna hafi á engan hátt reynt á þá líkamlega 

hefur því gert það að verkum að það þótti ekki jafnkarlmannlegt, í ljósi þess sem áður 

hefur komið fram um mikilvægi líkamlegra burða og áreynslu í 

karlmennskuhugmyndum sjómanna. Þessar hugmyndir breyttust þó með tímanum og 

virðist sem svo að loftskeytamenn hafa aflað sér nægrar virðingar fyrir störf sín til að 

teljast engir eftirbátar hinna skipverjanna. Grein Henrys Hálfdanssonar 

„Loftskeytamennirnir og lífið á sjónum“ í fyrsta árgangi Sjómannadagsblaðsins frá 

árinu 1938 vekur athygli á mikilvægi loftskeytamanna og þeim ranghugmyndum sem 

virðast hafa verið ríkjandi um starf þeirra á fyrstu áratugum 20. aldarinnar.90  

Þessi misskipting virðingar á fiskiskipum á fyrri hluta 20. aldar virðist ekki 

einskorðast við hlutverk skipverja um borð, heldur má ætla að reynsla skipverja og 

starfsaldur hafi einnig haft áhrif á það hvernig sjómaður var litinn af félögum sínum. 

Eldri sjómenn sem höfðu marga fjöruna sopið voru virðingarverðir vegna reynslu 

sinnar og þjálfaðra vinnubragða, eitthvað sem ekki allir um borð höfðu. Algengt var á 

þessum tíma að ungir menn, stundum aðeins 12–16 ára gamlir, væru með í för þegar 

fiskiskip fóru á veiðar, til þess að sinna störfum sem eldri sjómennirnir höfðu ekki 

tíma til að sinna, eða voru fyrir neðan þeirra virðingu, til þess að öðlast reynslu af því 

                                                
88 Ólafur Ólafsson, Heimilislífið, 7–51. 
89 Henry Hálfdansson, „Loftskeytamennirnir og lífið á sjónum,“ 7. 
90 Henry Hálfdansson, „Loftskeytamennirnir og lífið á sjónum,“ 6–8. 
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að vera á sjó. Þessir ungu menn unnu oft fyrir minni hlut af aflanum en hinir eldri og 

voru kallaðir „viðvaningar“, þó að þeir ynnu í raun svipað starf og hásetar.91 

Framkoma hinna skipverjanna í garð viðvaninganna svokölluðu var mismunandi á 

milli skipa. Í einhverjum tilfellum voru viðvaningar skotspónn hrekkja og þeir látnir 

vinna erfiðustu eða leiðinlegustu störfin um borð ef sú var hefðin á skipinu.92 

Framkoma á borð við þessa var þó ekki algild og í mörgum tilfellum var komið fram 

við viðvaninga af virðingu og þeim hjálpað við að koma sér inn í starfið frekar en að 

gera þeim erfiðara fyrir.93 Þessir viðvaningar voru í sjálfu sér ekki ókarlmannlegir, en 

uppfylltu ekki öll þau skilyrði sem þurfti til að vera álitnir jafningjar hinna. Ef vísað er 

í kenningar Connell um ríkjandi og undirskipaðar karlmennskur þá má segja að 

viðvaningarnir hafi verið undirskipaðir gagnvart hinni ríkjandi karlmennsku, sem 

einkenndist af mikilli starfsreynslu, aldri og líkamlegum styrk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
91 ÞÞ (Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands). Spurningaskrá nr. 49 [Lifnaðarhættir í þéttbýli II. 

Atvinnuhættir – togarasjómennska]. Heimildarmaður nr. 7385 [Karlkyns, 1905, Ísland]. 
92 Sjá t.d. ÞÞ (Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands). Spurningaskrá nr. 49 [Lifnaðarhættir í þéttbýli II. 

Atvinnuhættir – togarasjómennska]. Heimildarmaður nr. 5513 [Karlkyns, 1891 Ísland]. 
93 Sjá t.d. ÞÞ (Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands). Spurningaskrá nr. 49 [Lifnaðarhættir í þéttbýli II. 

Atvinnuhættir – togarasjómennska]. Heimildarmaður nr. 7185 [Karlkyns, 1904, Ísland]. 
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6. Sjómaðurinn sem þjóðhetja 
 

Íslenska þjóðin hefur til þessa ekki verið með her, en af fjölmörgum greinum sem 

fjölluðu um hreysti hins íslenska sjómanns frá þessum tíma má sjá að sjómaðurinn 

hafi að mörgu leyti tekið þann sess þjóðarhetju sem hermenn annarra landa eiga það 

til að skipa.94 Orðræðugreining á texta Sjómannadagsblaðsins leiðir í ljós að myndmál 

á borð við það sem Tómas Sigvaldason loftskeytamaður notaðist við í grein sinni 

„Minningardagur sjómanna“ úr fyrsta tölublaði Sjómannadagsblaðsins var algengt 

þegar svaðilfarir íslenskra sjómanna ber á góma. Tómas segir þar: „Stríðsmaður okkar 

Íslendinga er eins og við vitum, sjómaðurinn sem sækir gull í greipar Ægis, en sem 

því miður svo oft, hefir orðið svo afdrifaríkt, að stór hópur þeirra, á okkar 

mælikvarða, hefir látið líf sitt í þeirri baráttu“.95 Þarna kemur ímynd sjómanna sem 

þjóðhetju, verndara íslensku þjóðarinnar, bersýnilega fram, þar sem þeir ráðast til 

orrustu gegn Ægi til að bera björg að landi. Hetjudáðin er svo mikil að margir hafa 

látið lífið. Seinna í sömu grein birtist önnur líking við hermenn annarra landa þar sem 

höfundur hennar ber saman stöðu erlendra hermanna og íslenskra sjómanna í 

samfélögum sínum. Þykir honum sjómennirnir íslensku njóta minni virðingar í 

samanburði við hina erlendu hermenn, sérstaklega í ljósi þess að enginn hátíðardagur 

hafi verið tileinkaður hinni íslensku sjómannastétt til þessa og þótti höfundi það mikil 

vanræksla, þar sem þjóðin byggði allan sinn tilverurétt á starfi þessara „íslensku 

stríðsmanna“.96 Þessi líking íslenskra sjómanna við hermenn var heldur ekki 

einsdæmi og sá þráður gengur í gegnum útgáfu Sjómannadagsblaðsins fyrstu árin. 

Fyrsta dæmið er að finna frá árinu 1938, rétt fyrir seinni heimsstyrjöld, en viðlíkingin 

heldur áfram í gegnum stríðið. Þegar hættulegra varð að sigla eftir að Þjóðverjar hófu 

að sökkva íslenskum skipum, og þannig drepa íslenska sjómenn, hélt þessi viðlíking 

áfram þó svo að menn gerðu sér án efa grein fyrir ólíkum starfslýsingum íslenska 

sjómannsins og erlenda hermannsins. Í Sjómannadagsblaðinu 1944 birtist t.d. þetta 

ljóð sem heldur uppi þessari hugmynd: 

 

Hetjur Íslands hlýða kalli, 

hundruð þó í valinn falli. 

Oft má heyra‘ í skrumi‘ og skjalli 

                                                
94 Yair et al., „“We Don‘t Need Another Hero““, 272.  
95 Tómas Sigvaldason, „Minningardagur sjómanna,“ 13. 
96 Tómas Sigvaldason, „Minningardagur sjómanna,“ 13. 
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skrafað margt um dáðir manns 

þenna daginn yfir eina 

— og í dálkum blaðagreina 

þegar fley með fjölda sveina 

ferst við strendur þessa lands. 

 

Hetjur Íslands, hermenn taldir 

hafa verið margar aldir, 

siglinganna sjómenn valdir 

sækja djarft á Unnar hyl. 

Smá var oft og gisin gnoðin, 

geigvænlegur feigðarboðinn. 

Þilskip knúði þanin voðin 

þúsund ára tímabil.97 

 

 Mýmörg önnur dæmi er að finna um sambærilegar viðlíkingar þegar 

sjómannsstarfið hefur verið til umfjöllunnar í gegnum tíðina, hvort heldur sem er í 

Sjómannadagsblaðinu eða öðru efni sem átti að höfða sérstaklega til sjómanna.98 

Sigríður Matthíasdóttir hefur í rannsóknum sínum gert grein fyrir tengslum 

þjóðernishyggju, þjóðernisímyndar og karlmennsku og má ætla að hér sjáist ákveðin 

tenging líka á milli þessara hugmynda.99 Hermenn hafa lengi verið táknmynd 

þjóðerniskenndar í hinum ýmsu samfélögum og ef marka má dæmin hér á undan má 

ætla að einhverjir hafi litið svo á að sjómenn sinntu því hlutverki á Íslandi. Það 

viðhorf sést kannski einna best í umræðu um gerð minnisvarða helgaðs sjómönnum 

sem látist höfðu á sjó. Bygging sjómannaminnismerkja var frá upphafi nátengd 

ímyndarsköpun íslenska sjómannsins, hetjunnnar sem færði „blóðfórnir“ fyrir land sitt 

og þjóð og var einskonar fánaberi sjálfsstæðisbaráttunnar.100 Minnismerki „hins 

óþekkta sjómanns“ var í sífellu sett í samhengi við minnisvarða tileinkaða föllnum 

hermönnum annarra landa og fannst sjómönnum það ólíðandi að menn sem „féllu í 

baráttunni fyrir tilveru þjóðar sinnar, við að hafla henni lífsnauðsynja, við að verja 

hana og þær hugmyndir er henni voru kærar“ fengju ekki viðurkenningu á fórnum 

sínum.101  

                                                
97 Feigur Fallandason, „Hetjur Íslands,“ 29. Hér birtust annað og þriðja erindi ljóðsins af fimm. 
98 Sjá t.d. Jón Thoroddsen, „Sjómannaheimili,“ 20 ; „Deilan um áhættuþóknunina,“ 3 ; Sveinbjörn 

Egilsson, „Hann er bara sjómaður,“ 176–177. 
99 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 75–87. 
100 Henry Hálfdansson, „Sjómannadagurinn og málefni hans,“ 3 ; Ketill Kristinsson, „Stríð, stolt, sorg 

og sprengja,“ 31. 
101 Þorvarður Björnsson, „Minnismerki sjómanna,“ 28. 
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7. Hið karlmannlega og ókarlmannlega 
 

Hluti af tilraun til að greina hvað karlmennska felur í sér þarf að innihalda greiningu á 

því sem telst ókarlmannlegt. Til að fá betri hugmynd um hvað karlmennskuhugmyndir 

meðal sjómanna fela í sér er ekki úr vegi að skoða hvað sjómönnum þótti 

ókarlmannlegt. Ókarlmannlegum eiginleikum má líka lýsa sem kvenlegum, þar sem 

kvenleika og karlmennsku er oft stillt upp sem andstæðum hvors annars ef kynin eru 

skoðuð út frá eðlishyggju. Þrástef í hugmyndum um kvenleika eru t.d. veikir 

líkamlegir burðir, tilfinningasemi, fínleiki og hæfileiki til að tjá sig.102  

Þessir kvenlegu eiginleikar virðast ekki hafa verið mikils metnir þegar á sjóinn 

var komið og í raun var það þannig að þeim konum sem sóttu sjóinn var hampað 

sérstaklega fyrir karlmannlega eiginleika sína. Þetta er ekki einsdæmi, þar sem ótal 

dæmi eru um það í gegnum söguna að hefðbundnir karllægir eiginleikar séu 

undirstrikaðir í fari kvenna sé ætlunin að hrósa þeim.103 Í greininni „Þegar kvenfólk 

sótti sjó“ má bersýnilega sjá að konur þær sem valdar voru til umfjöllunar höfðu 

frekar hefðbundna karlmannlega eiginleika til brunns að bera en kvenlega. Látra–

Björg, frá Látrum við Eyjafjörð, ein af þekktustu sjókonum Íslands, „var talin kvenna 

ferlegust ásýndum og hataði allt skraut og sundurgerð [...] Atferli hennar þótti heldur 

ókvenlegt í mörgu, enda var hún talin forn í skapi.“104 Eiginleikar þessir þóttu 

greinilega ókvenlegir á 18. öld, þegar Látra–Björg var uppi, og þóttu það enn við ritun 

greinarinnar í Sjómannadagsblaðinu um 200 árum síðar. Látra–Björg var einnig talin 

fær ræðari, þannig að sagt var „að hún væri jöfn til róðurs hinum knálegustu 

sjómönnum.“105 Látra–Björg er kona með ókvenlega eiginleika, eiginleika sem eru 

mikils metnir af sjómönnunum sem til hennar þekkja, færni við róður, styrk og þol og 

svo ákveðinn grófleika. Grófleiki hefur einmitt verið tengdur við karlmennsku sem 

andstæða fínleika þess kvenlega.106 Karlmennska er ekki endilega bundin við karla og 

konur geta sýnt karlmannlega eiginleika án þess að eiginleikinn verði í kjölfarið talinn 

kvenlegur, heldur verður konan frekar talinn karlmannlegri. Látra–Björg er gott dæmi 

                                                
102 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Karlmennska og jafnréttisuppeldi, 58. 
103 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Að vera sjálfstæð“, 63–64. 
104 Lúðvík Kristjánsson, „Þegar kvenfólk sótti sjó,“ 15. 
105 Lúðvík Kristjánsson, „Þegar kvenfólk sótti sjó,“ 15. 
106 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Karlmennska og jafnréttisuppeldi, 58. 



 35 

enda lýkur umfjölluninni um hana á þeim orðum að til þess síðasta hafi hún þóst 

„karlmannsjafni, hvort sem var á sjó eða landi.“107  

Fleiri dæmi eru um lýsingar á konum sem vegna karlmannlegra eiginleika 

sinna, urðu umtalaðar meðal sjómanna. Til dæmis má nefna Þorbjörgu Ólafsdóttur 

sem var „dugmikil og karlmenni að burðum. Fór orð af skörungsskap hennar í allri 

stjórnsemi [...]“, og Þóru Valgerði Sæmundsdóttur sem „var smá vexti, en harðger 

mjög og hraust.“108 Lýsingarorðin hraust og harðger eru bæði þrástef í umræðu um 

sjómannastéttina og sem hluti upptalningar yfir eiginleika sem gerði þessar konur að 

hæfum sjómönnum jafnt við karlmenn. Má ætla að þetta séu eiginleikar sem mikils 

eru metnir af sjómönnum, eiginleikar sem eiga við karlmannlega sjómenn. Þetta eru 

konurnar sem greinarhöfundi finnst vert að nefna og finnst skara fram úr sem 

sjómenn, konurnar sem hegða sér karlmannlega og eru jafningjar þeirra hvað varðar 

hreysti, hörku og ákveðni. Þetta sýnir líka að eiginleikar sem í gegnum tíðina hafa 

talist kvenlegir eru ekki mikils metnir af sjómönnum þegar kemur að starfinu, því 

annars mætti sjá þá eiginleika nefnda í samhengi við sjómennsku oftar en raun ber 

vitni. Hægt er að velta því fyrir sér hvort að konur hafi verið meðvitaðar um þetta og 

hafi vísvitandi sýnt karlmannlegri hegðun en ella og neitað kvenleika sínum til þess 

að vera frekar metnar að verðleikum um borð af öðrum áhafnarmeðlimum. Þuríður 

Einarsdóttir, oft þekkt sem Þuríður formaður, virðist til dæmis hafa lagt sig fram við 

að sýna fram á ákveðna karlmennsku. Hún gekk í karlmannsfötum, hvort sem var á 

sjó eða landi, sýndi kjark í samskiptum sínum við yfirmenn og áhafnarmeðlimi og 

fádæma hörku þegar hún reri til sjávar heila vertíð með barn undir belti.109  

Þetta dæmi er áhugavert í ljósi umfjöllunar Jeffrey Meek um skoska 

karlmennsku og hvaða karlmenn töldust ókarlmannlegir í Skotlandi á 

millistríðsárunum. Meek rannsakaði heimildir sem bentu til þess að í Skotlandi hafi 

fólk, þá sérstaklega karlmenn, haft miklar áhyggjur af þróun karlmennsku meðal 

einstakra hópa samfélagsins. Ungir karlmenn sem klæddust kvenmannsfötum, kölluðu 

hver annan kvenmannsnöfnum, snyrtu á sér neglurnar og gengu jafnvel um með farða, 

stóðu utan við hinn dæmigerða ramma skoskrar karlmennsku og þróuðu með sér 

eiginleika sem ógnuðu ríkjandi gildum samfélagsins.110 Sjókonurnar umræddu voru 

                                                
107 Lúðvík Kristjánsson, „Þegar kvenfólk sótti sjó,“ 16. 
108 Lúðvík Kristjánsson, „Þegar kvenfólk sótti sjó,“ 16. 
109 Lúðvík Kristjánsson, „Þegar kvenfólk sótti sjó,“ 17. 
110 Meek, „‘That Class of Men‘,“ 242–254. 
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þó viðurkenndar og nutu meiri virðingar en ella þar sem þær tóku upp hegðun 

karlmanna en skosku mennirnir sem töldust ókarlmannlegir. 

 Utan kvennanna sem upp voru taldar hér að framan voru sárafá dæmi um það 

að konur væru nefndar í Sjómannadagsblaðinu sem sjómenn, og ef konur hafa í 

einhverjum tilfellum verið hluti áhafna skipa sem um er fjallað, þá var það aldrei 

sérstaklega tekið fram. Umfjöllunin um konur einskorðast við það að þær sitji heima, 

sjái um börnin og bíði eftir að karlarnir þeirra komi heim af sjónum. Hugrekki 

kvennanna er allt öðruvísi en karlanna, þeirra styrkur og þor var að þola lífernið sem 

fylgdi því að vera eiginkona eða kærasta sjómanns og þurfa að lifa í stöðugum ótta 

um líf maka síns.111  

Í grunninn er það að sýna fram á andlega eiginleika sem teljast karlmannlegir ekki 

endilega aðalatriðið þegar kemur að karlmennskuímynd sjómanna. Alveg jafn 

mikilvægt, ef ekki mikilvægara, er að forðast að temja sér eiginleika sem taldir eru 

ókarlmannlegir, eða jafnvel kvenlegir, innan samfélagsins. Veikleikamerki eða 

einhvers konar andstæða við karlmannlega eiginleika hefur talsverð áhrif á álit 

annarra sjómanna á þeim sem sýnir merki um eiginleika af því tagi. Sjómenn 

mynduðu ímynd sína oft af því sem þeir voru ekki, t.d. er þrástef í tölublöðum 

Sjómannadagsblaðsins að sjómenn sýni enga uppgjöf og séu ekki latir, drykkfelldir, 

óábyrgir og svo mætti lengi telja.112 Þetta er hugmyndin um ómyndina eða 

andmyndina sem sem hefur verið rannsökuð talsvert á Norðurlöndunum. Með því að 

beita nálgun Ekenstam og Liliequist og greina hvað telst ókarlmannlegt í 

Sjómannadagsblaðinu, komumst við skrefinu nær því að ákvarða hvað telst 

karlmannlegt.  

Í ávarpi Friðriks Halldórssonar, þáverandi ritstjóra Sjómannadagsblaðsins, á 

fyrstu síðu tölublaðsins sem út kom árið 1942, finnur hann sig knúinn til þess að 

leiðrétta ákveðnar hugmyndir um sjómenn sem virðast hafa verið staðalímyndir meðal 

einhverra meðlima þjóðfélagsins á þessum tíma og ávíta þá sem halda þeim á lofti. 

Hann segir um Sjómannadaginn: 

Hann vill uppræta hjá þjóðinni þann rótgróna misskilning, að við sjóinn og 

sjólífið sé í siðferðilegum efnum og menningarlegum tengdur annar „mórall“ 

og óæðri en sá, er gilt hefir og gilda skal hjá öðrum þegnum þjóðfélagsins. 

Hann vill útrýma þeim hugmyndum manna um eðliseinkenni sjómanna, að 

þeir séu fjöllyndari og reikulli en aðrir þegnar þjóðfélagsins og öðrum fremur 

                                                
111 Jón Auðuns, „Farmannaþjóð,“ 4 ; Jakob Jónsson, „Ávarp á Sjómannadaginn,“ 1–2. 
112 Sjá t.d. Friðrik Halldórsson, „Ávarp,“ 1–2 og „Listfengir sjómenn,“ 32. 
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djarftækir á þær lystisemdir þessa heims, sem helzt bera vott um 

menningarskort og vanmat á „fornum dyggðum“. Þeir, sem slíkar ásakanir 

bera sjómönnunum á brýn, ættu að kynna sér nokkru nánar hin sérstæðu 

lífskjör þeirra, áður en felldir eru í þessum efnum harðir áfellisdómar.113 

Hér er áhugavert að sjá að tilgangur umfjöllunar greinarhöfundar er ekki að ýta undir 

þá eiginleika sem teljast karlmannlegir, heldur frekar að reyna að hreinsa sjómenn af 

þeim eiginleikum sem greinarhöfundi finnst ókarlmannlegir, þ.e. tengjast ómyndinni 

frekar en fyrirmyndinni. Drykkjuskapur, ólæti, kvennafar og hjúskaparbrot var 

eitthvað sem sjómenn voru að reyna að fjarlægja ímynd sinni. Hægt er að velta því 

fyrir sér að þessir eiginleikar hafi þó mögulega á einhverjum tímapunkti talist 

karlmannlegir meðal sjómanna, eða annarra karlmanna. Í hinum ýmsu samfélögum, 

t.d. í einhverjum bæjum og þorpum Skotlands seinna á 20. öld, varð áfengisdrykkja 

og háreysti leið til að sýna fram á karlmennsku sína. Karlmenn lentu í útistöðum og 

jafnvel slagsmálum ef lítið var gert úr getu einhvers til þess að drekka mikið áfengi og 

þá var lausnin stundum að sá hinn sami reyndi að sanna karlmennsku sína fyrir hinum 

með því að ráðast að honum og reyna að yfirbuga hann líkamlega.114 Þessi ímynd var 

algeng í verkamannasamfélögum Skotlands og ekki er víst að það samsvari sér vel við 

sjómannasamfélagið á Íslandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
113 Friðrik Halldórsson, „Ávarp,“ 1. 
114 Abrams og Ewan, „Introduction. Interrogating Men and Masculinities in Scottish History,“ 1–4. 
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8. „Hræðslupeningurinn“ 
 

Þann 1. september 1939 sendu stéttarfélög sjómanna í sameiningu skipafélögum 

verslunarflotans bréf varðandi starf sjómanna á þeim ófriðartímum sem fyrir lágu. 

Sjómenn sáu sig knúna til þess að leitast eftir betri kjörum sem samsvöruðu því 

hversu mikla hættu þeir áttu eftir að þurfa að leggja sig í á styrjaldartímum. Í kjölfar 

bréfasendinga var skipulagður fundur á milli fulltrúa stéttarfélaga sjómanna og 

skipafélaga þann 4. september sama ár á skrifstofu Eimskipafélags Íslands. Á 

fundinum lögðu fulltrúar sjómanna fram þær kröfur um að samið yrði um 

stríðstryggingu fyrir skipshafnir í samræmi við það sem tíðkaðist á Norðurlöndunum 

en jafnframt að samið yrði um stríðstillegg eða stríðsáhættuþóknun fyrir sjómenn á 

leið utan til siglinga. Upphaflega samþykktu skipafélögin ekki að stríðstrygging 

skipshafna myndi breytast heldur myndi hún haldast sú sama og á friðartímum og 

sögðust ekki geta fallist á stríðsáhættuþóknun eða stríðstillegg. Í kjölfar þessa sendu 

sjómenn skipafélögunum það móttilboð að stríðstrygging skipshafna og stríðstilleg 

yrði það jafnt því lægsta sem þekktist á Norðurlöndunum, tilboð sem þeim fannst að 

skipafélögin gætu ekki hafnað í fullri sanngirni. Með hjálp atvinnumálaráðherra Ólafi 

Thors fengust skipafélögin til að samþykkja þessi efnisatriði í bráðabirgðasamningi 

þann 9. september 1939. Gert var samkomulag um nákvæm efnisatriði samninganna 

næstu daga og vikur þar til samningar náðust að fullu. Skipverjum hafði verið tryggð 

stríðsáhættuþóknun á ákveðnum svæðum sem talin voru ófriðarsvæði og samþykkt 

voru ákveðnar upphæðir stríðstrygginga gegn örorku og dauða.115 Stríðstrygging þessi 

átti eftir að verða deilumál innan samfélagsins næstu mánuði og ár þar sem ósætti ríkti 

um hvort sjómenn ættu að fá þessa eiginlegu launahækkun.116  

Sjómenn máttu auk þess þola persónulegar árásir úr samfélaginu. Einhverjir 

sögðu kröfur sjómanna fáránlegar og gerðu lítið úr starfsstéttinni með því að vísa í 

staðalímyndir sem loðað höfðu við stéttina, þ.e. að sjómenn væru drykkfelldir ruddar 

sem skorti menningu og sinntu fjölskyldum sínum lítið. Þær athugasemdir fóru 

skiljanlega fyrir brjóstið á sjómönnum og fundu margir sig knúna til þess að svara 

þessari gagnrýni.117 Í grein sinni, sagði Ásgeir Sigurðsson meðal annars:  

 

                                                
115 „Stríðstryggingamálið,“ 20–21.  
116 Sjá t.d. „Áhættuþóknunin,“ 2–3. : Pálmi Loftsson, „Nýja hættan á sjónum,“ 154. :  
117 Sjá t.d. Friðrik Halldórsson, „Ávarp,“ 1. 
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Því hefir löngum verið á lofti haldið, að sjómenn væru ölkærir menn og að 

þeir kynnu sér lítt hóf í þeim hlutum við hátíðleg tækifæri, er þeir væru í 

vinahópi og tíminn eigi afskammtaður. Slíkt er nú máske eigi meiri sannindi 

um sjómenn, en aðrar stéttir á Íslandi, og má víst segja, að þar éti hver úr 

sínum poka.118 

 

Í Sjómannadagsblaðinu og öðrum tímaritum sjómanna birtast skoðanir þeirra á þeim 

sem lögt höfðu orð í belg og mótmælt því að sjómenn fengu aukalega þóknun fyrir 

störf sín á stríðstímum. Í þriðja tölublaði Sjómannadagsblaðsins talar Sigurjón Á. 

Ólafsson, formaður Sjómannafélags Reykjavíkur, um það hvernig ýmsir raddir innan 

þjóðfélagsins sem hafi með ummælum sínum, hvort heldur sem í máli eða á prenti, 

sýnt sjómönnum og starfi þeirra óvirðingu. Þessir aðilar hafi haldið því fram að hik 

sjómanna þegar kom að því að halda á sjó á stríðstímum sé einungis heigulskapur og 

innistæðulaus hræðsla af þeirra hálfu. Greinarhöfundur nefnir hætturnar sem steðjar 

að íslensku sjómönnunum þegar þeir leggja frá landi til þess að flytja nauðsynjar 

þjóðarinnar til og frá og enn kveður við kunnuglegt stef þar sem hinum íslenska 

sjómanni er líkt við hermenn annarra þjóða Evrópu. Dirfska, þor, hugrekki og önnur 

persónueinkenni sem talin eru einkenni karlmennsku hafa bersýnilega verið eitthvað 

sem margir innan sjómannastéttarinnar hafa tamið sér, að þeir fari á sjó í öllum 

veðrum við hvaða aðstæður sem er til þess að bera björg í bú fyrir þjóð sína. Þessi 

ummæli um að sjómenn séu hræddir eða ragir við að leggja líf sitt í hættu snerta því 

greinilega viðkvæma taug og greinarhöfundi finnst hann þurfa að leggja orð í belg. 

Hann krefst sanngirni og samúðar gagnvart sjómönnum, skoðunum þeirra og 

ákvörðunum og biður þjóðina að sýna samhug á þessum erfiðu tímum.119  Sjómenn 

höfðu undanfarin ár eytt miklu púðri í umfjöllun um hugrekki og fórnfýsi sjómanna 

eins og snert var á hér áður og því voru ummæli sem þessi, sem drógu þessa helstu 

karlmannlegu eiginleika þeirra í efa, sem blaut tuska í andlitið. Það að sjómenn væru 

bendlaðir við hræðslu og heigulskap var þeim erfitt enda var í Sjómannadagsblaðinu 

sífellt haft orð á því að það væri „engum heiglum hent, að gera sjómennsku að 

lífsstarfi sínu.“120 

 

                                                
118 Ásgeir Sigurðsson, „Í tilefni dagsins,“ 26. 
119 Sigurjón Á. Ólafsson, „Sameinuð stétt á örlagatímum,“ 2–3. 
120 „Sjómannadagsblaðið 2. júní 1940,“ 1. 
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Ritstjóri Alþýðublaðsins tekur undir orð Sigurjóns í hugleiðingu sem birtist í 

Alþýðublaðinu þann 1. júní 1940. Hann segir ómaklega vegið að sjómönnum sem 

vinna krefjandi og hættulegt starf sem nauðsynlegt er fyrir fjárhag og velferð 

þjóðarinnar. Ritstjóri grípur einnig til hinnar kunnu hermannaviðlíkingar og segir: „Þó 

að sjómenn okkar séu ekki hermenn á erlendan mælikvarða og hafi ekki stundað 

heræfingar, þá hafa þeir samt í starfi sínu á hafinu, á miðunum kringum okkar 

vogskorna land, fengið þjálfun í þessum kostum og tileinkað sér þá jafnvel betur en 

aðrir hermenn tileinka sér hinar ýmsu kúnstir hermennskunar.“121 Hér gerir 

Alþýðublaðið íslenskum sjómönnum vægast sagt hátt undir höfði með því að segja þá 

standa hermönnum annarra landa framar. 

Heldur hömlulausari gagnrýni á andstæðinga áhættuþóknunarinnar mátti finna 

í 6. árgangi Sjómannadagsblaðsins sem kom út 1943. Í því tölublaði mátti finna 

smásögu sem lýsti svaðilför íslenskra sjómanna sem fóru sem hluti af skipalest austur 

um Atlantshaf til Nýfundnalands undir stöðugri ógn tundurspilla Þjóðverja. 

Höfundurinn, sem ekki setti nafn sitt undir söguna heldur skáldanafnið Pýþeas þess í 

stað, læðir inn í sögu sína samtali sem til þess er fallið að hnýta í þá sem talað höfðu 

opinberlega gegn áhættuþóknuninni: 

 Þeir ættu að vera komnir hérna og sjá hvernig við vinnum fyrir 

„hræðslupeningunum“ þessir á–styrkjum–lifandi–þjóðfélagseyðileggjandi–

landsómagar“, sagði Þorkell gamli [...] „Hérna erum við með hálffullt skip af 

landbúnaðarafurðum, leggjandi líf okkar í hættu til þess að koma þeim á 

markað. Á sama tíma sem framleiðendurnir sjá ofsjónum yfir þessum skitnu 

krónum, sem við fáum fyrir, heimta þær svo af okkur aftur í skatta til þess að 

verðuppbæta framleiðsluna, einungis til þess að geta lifað nógu makindalega. 

Því mega ekki þessir menn leggja á sig og taka sinn skerf af örðugleikunum 

eins og við. Já, hvílíkt öfugstreymi.122 
 

Þarna kristallast viðhorf sjómanna til hræðslupeningsins og þeirra sem á móti honum 

voru, rituð sem orð gamals bátsmanns í kaffipásu undir drynjandi sprengjuárásum á 

ballarhafi. Ennfremur má lesa úr þessu hve nærri sér sjómenn tóku þessari umræðu og 

hversu niðurlægjandi þeim fannst að vera bendlaðir við „hræðslupening“ frekar en 

„áhættuþóknun“. 

 

                                                
121 „Dagur sjómannanna,“ 3. 
122 Pýþeas, „Í skipalest“, 37. 
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9. Karlmennska Sjómannadagsblaðsins 
 

Við yfirferð á tölublöðum Sjómannadagsblaðsins frá árunum 1938 til 1948 byrjar að 

sjást ákveðin heildarmynd af þeim karlmennskuhugmyndum sem birtast þar. Þær 

hugmyndir um karlmennsku innihalda eiginleika sem í gegnum tíðina hafa þótt 

karlmannlegir innan margra annarra samfélaga og má segja að brjóti ekki í bága við 

algengustu ímyndir karlmennsku. Hugrekki, dugnaður, líkamleg hreysti, fórnfýsi, 

sjálfsstæði og fleiri áðurnefndir eiginleikar eru áberandi. Þó má greina ákveðna þróun 

á karlmennskuhugmyndum á tímabilinu sem um ræðir. Þessi þróun átti sér stað í takt 

við það sem var að gerast í umheiminum á þessum tíma, seinni heimsstyrjöld setti 

mark sitt á starf sjómanna og hugmyndir þeirra um eigin karlmennsku. Það sem þótti 

almennt vera æskilegt, og þannig karlmannlegt, tók breytingum í takt við breyttar, og 

hættulegri, aðstæður á hafi úti. Á fyrstu árum útgáfunnar voru hugmyndir um 

líkamlega karlmennsku, hreysti, styrk og þrautseygju fyrirferðamiklar. Hik, hræðsla 

og sérhlífni komu ekki til greina, hinn sanni sjómaður átti að gefa allt í sölurnar til 

þess að sinna hlutverki sínu, fyrir félaga sína og þjóðina alla, þó það kostaði hann 

lífið.  

Í kjölfar aukinnar vitundarvakningar um þær hættur sem fylgdu sjómennsku á 

fyrstu áratugum 20. aldarinnar skall á heimsstyrjöld árið 1939, og hættan á hafi úti 

jókst enn meira. Ljóst var að nauðsynlegt var að koma til móts við sjómenn að 

einhverju leyti, og úr varð hin svokallaða áhættuþóknun. Greinilegt er að sjómönnum 

hefur sárnað að hugrekki þeirra og dugnaður, karlmennska þeirra, hafi verið dregin í 

efa í kjölfar umræðna um áhættuþóknunina sem fjallað var um hér að ofan. 

Hugmyndin um hið hömlulausa hugrekki, það að sjómaðurinn eigi að vera tilbúinn til 

að fórna lífi og limum, láta „heldur slíta sig í sundur“ en að gefast upp, vék fyrir 

áherslu á skynsemi og raunsæi.123  

Þegar umræðan um áhættuþóknun dó niður hættu sjómenn að einblína jafn 

mikið á hugrekki og dáðir á stríðstímum og vörðu kröftum sínum í að styrkja ímynd 

sjómannsins á aðra vegu. Sú ímynd var líkari þeirri sem Jón Sigurðsson áleit vera 

„fyrirmyndarkarlmanninn“ og þeirri sem Sigríður Matthíasdóttir talar um í bók sinni, 

Hinn sanni Íslendingur. Sú ímynd var frekar tengd þegnskap, þjóðerniskennd og því 

að vera góður borgari og athafnamaður. Þó svo að enn bæri talsvert á umfjöllun um 

                                                
123 „Frá síðasta Sjómannadegi,“ 46. 
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hugrekki, dugnað og fórnfýsi þá byrjaði önnur tegund karlmanns að bera meira og 

meira vægi. Helstu hetjurnar urðu þeir sem börðust fyrir réttindum sjómanna og 

verkalýðsins á opinberum vettvangi og eiginleikar eins og stefnufesta, sjálfsstæði, 

drengsskapur og prúðmennska voru þeir sem helst voru nefndir sem kostir manna.  

 Með árunum breytist umfjöllun Sjómannadagsblaðsins í takt við þau málefni 

sem sjómannastéttin lagði áherslu á hverju sinni í réttindabaráttu sinni og um leið sú 

karlmennskuímynd sem sjómenn eiga að taka til fyrirmyndar. Fyrstu ár útgáfunnar, 

þegar sjómenn eru helst að berjast fyrir auknum völdum og virðingu í þjóðfélaginu, er 

dugnaður þeirra, athafnasemi og fórnfýsi fyrir land og þjóð í brennidepli. Greinar sem 

sérlega einblína á eiginleika sem þessa þjóna líka þeim tilgangi að skerpa á samhug 

meðal stéttarinnar og gera sjómenn meðvitaðri um stöðu sína og mikilvægi fyrir 

samfélagið. Undir áhrifum verkalýðsbaráttunnar, verða skrifin til þess að blása 

sjómönnum baráttuhug í brjóst og fá þá til að sameinast í baráttunni fyrir betri kjörum. 

Af þeim 12 greinum sem birtust í fyrsta tölublaði Sjómannadagsblaðsins má finna í 

10 þeirra einhverja vísun í þessa karlmannlegu eiginleika, dugnað, hugrekki, fórnfýsi 

og fleiri sem vísa að andlegum þætti karlmennsku.  
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Niðurlag 
Þegar lesið er í gegnum fyrstu tíu árin af útgáfu Sjómannadagsblaðsins sést rauður 

þráður í umfjöllun þess um eiginleika sjómanna. Yfirlýst markmið blaðsins var að 

auka umræðu og vitund um málefni sjómanna meðal almennings og ekki síst 

sjómannanna sjálfra. Þetta var gert með greinum sem einblíndu á það að skapa 

samheldni meðal sjómannastéttarinnar og efla virðingu fyrir henni. Sjómannslundinni 

var hampað, og athygli vakin á hættunni og fórninni sem starfinu fylgdi með það að 

markmiði að sameina sjómenn og gera málefnum þeirra hátt undir höfði. Greinar 

birtust hvaðanæva af, ritstjórn bar ábyrgð á þorra þess sem birtist í blaðinu en einnig 

voru innsendar greinar algengar og komu þær ýmist frá fyrirferðamiklum aðilum í 

sjávarútveginum eða íslenskum stjórnmálum, velgjörðamönnum sjómanna eða 

sjómönnum sjálfum. Mikilvægt var að raddir sjómanna heyrðust og blaðið héldi stöðu 

sinni sem blað gert af sjómönnum, fyrir sjómenn. Það sem greinar blaðsins áorkuðu 

var að skapa ákveðna ímynd sjómanna með því að draga fram þá þætti sem taldir voru 

æskilegir  í fari þeirra. Þessi ímynd sem birtist má segja að sé hin ríkjandi 

karlmennska meðal íslenskra sjómanna í áðurnefndri skilgreiningu Connell; það sem 

greinarhöfundar sýna sem hinn fullkomna sjómann, fyrirmynd annarra sjómanna, er í 

raun líka hinn fullkomni karlmaður innan þessa samfélagshóps. Á árunum sem um 

ræðir, 1938 til 1948, standa sjómenn í baráttu fyrir réttindum sínum, launum og stöðu 

sinni innan þjóðfélagsins. Það er því sjómönnum mikilvægt að sú ímynd þeirra sem 

birtist út á við, þar á meðal í Sjómannadagsblaðinu, sé virðingarverð og sinni því 

hlutverki sínu að sýna að einstakir sjómenn geti ekki einungis verið 

fyrirmyndarsjófarar, heldur einnig fyrirmyndarþegnar í íslensku þjóðlífi, manneskjur 

sem ekki bara aðrir sjómenn geta litið upp til, heldur allir Íslendingar. Ýmsar leiðir 

eru til að hafa áhrif á ímyndarsköpun sem þessa og í Sjómannadagsblaðinu birtast 

nokkrar mismunandi sem hér hefur verið farið yfir.  

Megintilgangur þessarar ritgerðar var að kanna þá karlmennskuímynd 

sjómanna sem birtist í Sjómannadagsblaðinu. Þar er að finna skýr skilaboð um það 

hvað þótti æskilegt í fari sjómanna, en þessar hugmyndir þróuðust og breyttust á 

tímabilinu, og þá sérstaklega í kringum seinni heimsstyrjöldina. Margir eiginleikar 

hafi greinilega talist einkar karlmannlegir í gegnum allan rannsóknartíma 

ritgerðarinnar, áhersla var lögð á hugrekki, dugnað og fórnfýsi alveg í gegn, hvort sem 

það var við störf á sjónum eða í réttindabaráttu starfsstéttarinnar. Það var helst að það 
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bættist í flóruna af eiginleikum sem taldir voru karlmannlegir og í raun má segja að á 

seinni hluta rannsóknartímans, eftir seinni heimsstyrjöld, hafi verið orðnar til tvær 

ímyndir hins karlmannlega sjómanns. Annarsvegar var það sá sem mest rými fékk í 

fyrstu árgangum Sjómannadagsblaðsins, þegar sjómenn börðust fyrir aukinni virðingu 

og réttindum og má lýsa sem hinum hrausta, djarfa og fórnfúsa sjómanni sem bjó sig 

til sjós í öllum veðrum og undir hvaða kringumstæðum sem var, án þess að blikna. 

Hins vegar var það síðan sjómaðurinn, sem lét sig pólitísk málefni varða og var 

boðberi menningar hér á landi. Sá beitti sér fyrir málefnum sjómanna og var öðrum 

sjómönnum og þegnum fyrirmynd. Þessi karlmennskuímynd birtist þó í raun ekki í 

Sjómannadagsblaðinu fyrr en undir lok heimsstyrjaldarinnar. 
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