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Útdráttur 
 

Þessi ritgerð er um innflutning á úrum til Íslands árin 1974 – 2007. Þessum gögnum 

hefur ekki fyrr verið safnað saman. Dregin eru fram ýmis atriði er varða þróun á 

innflutningi á úrum til Íslands.  

Einnig er fjallað um sögu úra og annarra tímamæla. Úr eru flokkuð í gæðaflokka og 

gæðin flokkuð eftir löndum eða landsvæðum þar sem úrin eru framleidd. 

Saga úrsmiða á Íslandi er rakin frá átjándu öld til dagsins í dag. Fjallað er um ýmsa 

atburði sem marka menningarsögu úrsmiða. Skilgreining á starfandi úrsmiðum er gerð 

og framtíð þeirra metin. Aldur starfandi úrsmiða er dreginn fram og námsleiðum til 

menntunar lýst.  
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Inngangur 
 

Við val á ritgerðarefni voru fyrri menntun mín og starf mér óneitanlega hugleikin. 

Úrsmíði sem undirrituð nam og starfaði við til margra ára er fag sem hefur tekið 

miklum breytingum á síðustu 35 árum. Á þessu tímabili hefur úrið breyst frá því að 

vera draumagjöf hvers fermingarbarns í það að vera tískuvarningur sem er hent þegar 

úrið bilar. Úrsmiðum hefur fækkað mikið á síðustu árum og hefur nánast engin 

endurnýjun átt sér stað á síðustu 15 árum.  

Markmið ritgerðarinnar er tvennskonar: að varpa skýru ljósi, fyrir úrsmiði og aðra sem 

áhuga hafa á úrum, á þróun innflutnings á úrum síðustu 35 ár. Einnig er varpað fram í 

þessari ritgerð spurningunni um hvort tilvist úrsmiða sé að líða undir lok á Íslandi.   

Hagstofa Íslands safnar gögnum um innflutning til landsins og hef ég tekið saman 

tölur um innflutning á úrum á umræddu tímabili. Einnig hef ég rætt við hluta af þeim 

starfandi úrsmiðum sem reka verslun og verkstæði. Af þessu tvennu er hægt að ráða 

að þörf sé fyrir fagmenntaða úrsmiði í komandi framtíð. Til þess að svo verði er 

nauðsynlegt er að snúa þeirri þróun við sem nú stefnir í og að kynna úrsmiðafagið 

fyrir upprennandi námsmönnum.    

Til að gera ritgerðina áhugaverða fyrir sem flesta verður einnig dregin fram almennur 

fróðleikur um úr, úrsmiði og innflutning á úrum. 
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1. Aðferðafræði 
 

1.1 Gögn um innflutning 
 

Gögn um innflutning á úrum liggja fyrir hjá Hagstofu Íslands og var tiltölulega einfalt 

að nálgast þau. Útgefnar eru skýrslur frá tímabilinu 1935 – 2001 þar sem hægt er að 

nálgast allar upplýsingar um innflutning þess tíma. Á heimasíðu Hagstofu Íslands, 

hagstofa.is, er hægt að nálgast töluleg gögn frá árinu 2002 til 2008. Þar sem magntölur 

koma ekki fram í gögnunum fyrr en frá árinu 1974 kaus ég að safna tölum frá því ári 

til ársins 2007. 

Dregnar eru saman heildartölur um úrainnflutning og skiptist innflutningurinn í fimm 

hluta eftir svæðum. Þau svæði eru: Sviss, Japan, Evrópa (án Sviss), Asía (án Japan) og 

önnur lönd. 

Ákveðnar ástæður eru fyrir svæðaskiptingunni. Sviss er dregið sérstaklega fram þar 

sem það hefur sérstöðu í framleiðslu á gæða úrum. Japan er sérlega dregið fram því 

það náði forystu í framleiðslu á kvarts-úrum á ákveðnum tíma og því fróðlegt að sjá 

hvernig innflutningur hefur þróast á japönskum úrum. Asía er dregin fram því þaðan 

koma ódýrustu úrin og forvitnilegt er að sjá hversu mikill fjöldi kemur þaðan. Frá 

seinustu tveimur svæðunum, Evrópu (án Sviss) og öðrum löndum, kemur talsverður 

innflutningur en óþarfi er að hluta þau frekar niður. 

Gögnin voru færð saman í excel skjal þar sem fob-verð innflutnings er leiðrétt fyrir 

verðbólgu – vísitölu neysluverðs með húsnæði. Þá eru stöplarit unnin úr skránni sem 

sýna breytingar á milli ára í yfir 30 ár. Einnig er línuleg þróun skoðuð.  

 

1.2 Flokkun úra 
 

Úrum er auðveldlega hægt að skipta í þrjá hópa: 

Ódýr úr, miðlungsdýr úr og hágæðaúr. 

Við samantekt á innflutningi á úrum er flokkunin eftir löndum eða landsvæðum. Gæði 

úranna eru misjöfn en oftast fylgjast gæði og uppruni að. Skilgreining á mismunandi 
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gæðum úra er mikilvæg til að upplýsa lesandann um gæðastig hvers lands eða 

landsvæðis. 

 

1.3 Starfandi úrsmiðir 
 

Starfandi úrsmiðir voru teknir tali og lagðar fyrir þá nokkrar spurningar. Tilgangurinn 

með þessari gagnaöflun var að skoða áherslur fagmanna til að viðhalda faginu. Er 

þeim skipt í hópa eftir því hvar áhersla þeirra liggur. Ýmsar spurningar eru lagðar fyrir 

þá um það sem snýr að viðskiptahlutverki þeirra. Spurt var um innflutning 

viðkomandi, og þá hvaðan, og loks hver framtíðarsýn viðkomandi á úrið og fagið sé.  
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2. Saga tímamæla 
 

Ekki skal gera sögu tímamæla í heiminum langa hér, en nauðsynlegt er að drepa á 

helstu uppgötvanir sem tengjast armbandsúrinu.  

 

2.1 Sólúr og vatnsúr 
 

Sólúr eru fyrstu tímamælar sem heimildir eru til um. Þau þekktust m.a. hjá Egyptum, 

Grikkjum og Rómverjum. Í Gamla testamentinu er frásögn um sólúr, er Jesaja 

spámaður (um 700 f. Krist) færir Hiskía konungi þær fréttir að Drottinn muni 

bænheyra hann og lengja ævi hans um 15 ár. Því til sönnunar muni skuggi á sólskífu 

Akasar færast aftur um tíu stig. (Biblían, 2007) 

Forn-Grikkir gerðu einnig tilraunir með vatnsúr sem mældu tíma. Var vatn látið renna 

úr einu íláti í annað og tók það ákveðinn tíma. Heimildir um slík úr eru allt frá 1400 f. 

Kr. Ýmsar útfærslur, bæði flóknar og einfaldar, voru smíðaðar og þóttu vinsælar til 

gjafa til þjóðhöfðingja. Eitt það sögufrægasta færði kalífinn Harun al Rachid , Karli 

mikla árið 807. Það þótti hið fegursta, smíðað úr bronsi og skreytt með gulli. Er hið 

flókna gangverk vatnsúra af mörgum talið vera tæknileg fyrirmynd úrverksins eins og 

það lítur út í dag. (Edda Gunnarsdóttir, 1997) 

 

2.2 Stundaglös 
 

Stundaglös, olíuúr og kertaklukkur urðu tímamælar sem notast var við á miðöldum og 

nýttust við ýmsar aðstæður. Stundaglös eru tvö samhverf  glerhylki og utan um hylkin 

er oftast trégrind sem heldur áhaldinu stöðugu. Fíngerður sandur er í hluta hylkjanna. 

Þegar glasinu er snúið þá rennur sandurinn á milli hylkjanna og tekur það ákveðinn 

tíma. Með þessu móti var hægt að mæla tímann. Algengt var að það tæki hálfa eða 

heila klukkustund fyrir sandinn að renna niður. Fyrstu stundaglösin sem vitað er um í 

Evrópu eru frá 8. öld. Á 14. öld eru stundaglös orðin algengur tímamælir á Ítalíu. 

(Volume 5 Hourglass, 2006 -2009) 
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Stundaglös voru mikið notuð til sjós, þau þóttu vera stöðug í notkun þó öldurót væri 

eða rakt sjávarloft. Þegar talað er um vaktaskipti til sjós er oft talað um að það sé 

komið "glas" sem vísar til þess tíma þegar stundaglös voru notuð til sjós. Af olíuúrum 

og kertaklukkum mátti mæla tímann með kvarða sem lækkaði eftir því sem tímanum 

leið. Ekki þóttu þessir mælar nákvæmir enda misjöfn gæði olíu og kveiks. (Edda 

Gunnarsdóttir, 1997)  

 

2.3 Gangverksklukkur 
 

Með vissu er hægt að segja að gangverk voru orðin þekkt á 13. öld. Ýmsar 

vangaveltur eru um hvaðan tæknileg þekking á bak við gangverkið kemur og eru bæði 

kínversk vatnsúr talin koma til greina sem og þekking frá Forn-Grikkjum, en sú 

þekking er ekki talin hafa nægt ein og sér. Mun ekki farið út í þau tækniatriði hér. 

Fyrstu gangverksklukkurnar voru í kirkjuturnum og ráðhúsum helstu borga Evrópu. 

Klukkurnar þóttu ekki nákvæmar og báru einungis einn vísi framan af. Mínútuvísirinn 

sést fyrst á klukkum eftir aldamótin 1700. Fer síðan að bera á klukkum hjá 

þjóðhöfðingjum og aðilum innan efstu stéttum kirkjunnar, en síðar færist klukkueign 

inn á heimili almennings. Með tímanum urðu gangverkin í klukkunum nákvæmari, 

einfaldari og minni. (Edda Gunnarsdóttir, 1997) 

Fyrsta vasaúrið var líkast til smíðað um 1500 og var það kallað „litla klukka“. Var það 

smíðað í Nürnberg í Þýskalandi. Framleiðsla á úrum fluttist á milli landa og 

landsvæða eftir því hvar tæknin þótti best á hverjum tíma. Þetta voru aðallega Mið-

Evrópulöndin, Ítalía, Þýskaland, Frakkland og Sviss ásamt Bretlandi. Sviss, nánar 

tiltekið Júrahérað, náði forystu í framleiðslu á úrum og hélt henni síðan nær sleitulaust 

í 300 ár, í fyrstu fyrir ódýr úr og síðar fyrir gæði og nákvæmni. Um aldamótin 1900 

þóttu svissnesk úr bera af í samanburði við úr frá öðrum löndum. (Edda Gunnarsdóttir, 

1997) 

Á Alheimssýningunni í París árið 1867 sýndi þýskur úrsmiður vasaúr sem hann hafði 

þróað. Það var mjög ódýrt í framleiðslu og kallaðist „úr öreiganna”. Loks gat hinn 

almenni borgari eignast sitt eigið vasaúr. Þessi úr voru framleidd í milljónatali um 

langt árabil og eru þau þekkt hér á landi undir heitinu Bakkaúr. (Mycko, 2009)  
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2.4 Armbandsúr 
 

Fyrstu armbandsúrin eru talin hafa komið til sögunnar um 1790 og voru þau smíðuð í 

Sviss. Þau voru þó einungis á fárra manna höndum framan af, helst sem 

kvenskartgripir. Dýrgripir sem varðveist hafa frá þessum tímum bera með sér að 

armbandsúr hafi náð hylli sem kvenskart en karlmenn hafi frekar kosið vasaúr. (Story 

Behind Inventors and Inventions Wristwatch, 2004) 

Um 1914 komu á markað armbandsúr, en ekki var mikil trú á að þau myndu festast í 

sessi. Raunin varð önnur og urðu armbandsúr einn algengasti tímamælir á tuttugustu 

öldinni. 

Armbandsúr þróuðust áfram fyrst frá því að vera handtrekkt yfir í það að vera 

sjálftrekkt. Sjálftrekkt úr hafa sömu mekanik og handtrekkt úr og ofan á verkinu liggur 

brú sem getur snúist við hreyfingu og trekkir upp fjöður verksins, svonefnd 

sjálfvinduúr. Árið 1960 eru sjálfvinduúr orðin mjög algeng. Helsti galli þeirra er að 

sjálfvindubrúin þykkir úrið til muna. (It works, 2004)  
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Skýringarmyndin hér fyrir neðan sýnir úrverk og úrskífu sjálfvinduverks.  

 

 

Mynd 1. Skýringarmynd af sjálfvinduúrverki (It works, 2004) 

 

 

Mikil bylting varð í framleiðslu á úrum upp úr 1970 þegar rafhlöður tóku við hlutverki 

fjöður í úrum og rafeindaplata  við hlutverki spírals. Rafeindaplatan inniheldur kvarts 

sem gerir gang úrsins afar nákvæman.  

Skýringarmyndin hér fyrir neðan sýnir úrverk og úrskífu kvartsverks 

 

 

Mynd 2. Skýringarmynd af kvartsúrverki (It works, 2004) 
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3. Skilgreining á úrum 
 

Árið 2008 voru framleidd meira en einn milljarður úra um allan heim. Helstu 

framleiðendur í dag eru Kína, Hong Kong og Sviss. Eins og áður hefur komið fram 

náðu Svisslendingar forystu í framleiðslu á úrum og héldu þeirri forystu lengi vel. Eru 

þeir enn í dag taldir fremstir í framleiðslu á vönduðum úrum. Svisslendingar misstu 

hinsvegar af lestinni þegar rafhlöðuúr tóku yfir í úraheiminum. Japanir og 

Bandaríkjamenn höfðu vald á þeirri tækni sem fólst í framleiðslu á úrum með 

rafeindabúnaði. Hægt og sígandi náðu þó Svisslendingar valdi á tækninni við 

framleiðslu á kvartsúrum og nú til dags eru þeir virtastir í heimi úraframleiðenda.  

 

3.1 Flokkun úra 
 

Skipta má úrum í eftirfarandi þrjá flokka: 

 

3.1.1 Ódýr úr 
 

Kína og Hong Kong eru framleiðendur að stærstum hluta úra í dag. Samtals 

framleiddu þau um 975 milljónir úra á árinu 2008. Heildarvirði þessara úra er um 10 

milljarðar bandaríkjadala, það eru ca. 10 dollarar á hvert úr að meðaltali. (Industry, 

2009)  

Úrsmiðir kalla þessi úr einnota því ekki borgar sig að gera við þau. Þau eru jafnvel 

þannig samansett að ekki er hægt að losa gangverkið í sundur. Úr sem seld eru sem 

ódýr tískuvara eru langoftast í þessum gæðaflokki. Mikið er um framleiðslu á lélegum 

eftirlíkingum á dýrum úramerkjum og er framleiðslan gerð til að blekkja og svíkja út 

hærra verð fyrir einnota úr.  

Auglýsingaúr, úr sem merkt eru fyrirtækjum, eru einnig í þessum gæðaflokki. Er ekki 

ætlast til að þau endist um langan aldur.  

Úrsmiðir á Íslandi selja mjög lítið af einnota úrum. Tískuvöruverslanir, bensínstöðvar 

og matvöruverslanir selja einna mest af þessum úrum.  
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3.1.2 Miðlungsdýr úr 
 

Miðlungsdýr úr eru seld í úraverslunum enda eru þau framleidd með það að markmiði 

að úrsmiðir geti sinnt viðhaldi á þeim. Úrverkin eru flest framleidd úr málmi og 

úrkassinn er oftast miðlungsvandaður. Helstu framleiðendur úra í þessum gæðaflokki 

eru Sviss og Japan, ásamt Frakklandi, Þýskalandi og fleiri Evrópulöndum. Nöfn 

framleiðenda eru t.a.m. Delma, Raymond Weil, Citizen og Seiko. 

 

3.1.3 Hágæðaúr 
 

Hágæðaúr eru þau úr sem eru búin því besta að innan sem utan. Keðja, verk og kassi 

úrsins eru í hæsta gæðaflokki og markaðssett fyrir efnamesta markhópinn.  

Hágæðaúr eru ekki seld í mörgum úraverslunum á Íslandi. Úr í þessum verðflokki eru 

t.d. Rolex, dýrari týpur af Raymond Weil (ísett demöntum), JS Watch (Íslensk 

framleiðsla), TAG Heuer.   

Hágæðaúr eru helst framleidd í Sviss en önnur Evrópulönd eiga einnig framleiðendur 

að hágæðaúrum.  
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5. Úrsmiðir og úraverslanir á Íslandi  

5.1 Elstu heimildir um úr og úrsmiði 
 

Frá því að fyrstu úrin bárust til Íslands hefur stétt úrsmiða dafnað hér á landi. Fyrst um 

sinn voru það þúsundþjalasmiðir sem tóku að sér að meðhöndla gripina en síðar fóru 

menn til Danmerkur til að leita sér menntunar.   

Orðið úr er þekkt í íslensku máli frá 18. öld. Í Íslenskri orðabók segir að úr sé: 

tímamælir til að bera á sér, lítil klukka. (Árnason, 2002)  

Í heimildum um klukku- og úraeign Íslendinga eru bæði vatnsklukkur (árið 1570) og 

stundaglös (árið 1569) nefndar. Frægur tímamælir er varðveittur á Akureyri, hann 

samanstendur af 4 stundaglösum sem gáfu merki þegar liðnar voru 15, 30 og 45 

mínútur og ein klukkustund. Stundaglösin voru í notkun í kirkjunni á Bakka í 

Öxnadal. Með þeim gat presturinn fylgst með ræðutíma sínum.  

Um 1821 hófst innflutningur á svokölluðum Borgundarhólmsklukkum til Íslands frá 

Rönne í Danmörku. Þær bárust ásamt öðrum varningi til landsins í skiptum fyrir lýsi, 

þurrkaðan saltfisk og ull. (Edda Gunnarsdóttir, 1997) 

 

Hér má sjá auglýsingu úr tímaritinu Austra frá árinu 1886: 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Auglýsing úr tímaritinu Austra frá árinu 1886 (Takið eptir!, 1886) 

 

Takið eptir! 
Eg undirskrifaður tek úr og klukkur til aðgjörðar, 

 og kappkosta að vanda verk mitt sem orðið getur, en þó selja 
aðgjörðir með töluvert vægra verði en úrsmiðir áður hafa gjört hér á 

Seyðisfirði; 
auk þess hef eg vönduð úr og klukkur til sölu með góðu verði. 
 Borgun fyrir aðgjörðir greiðist með peningum eða innskript.  

Verkstofa mín er í gamla apótekinu við norsku búðina í Seyðisfirði. 
Seyðisfirði 10. júní 1886. 

Stefán Þ. Jónsson úrsmiður. 
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Um aldamótin 1900 var algengast að innflutningi á úrum og klukkum væri sinnt af 

úrsmiðum sjálfum, þ.e. þeim sem ráku verslun samfara verkstæði. Í upphafi tuttugustu 

aldar voru verslanir með úr og klukkur orðnar algengar. 

Verslun Magnúsar Benjamínssonar úrsmiðs í Reykjavík seldi auk úra og skartgripa, 

saumavélar ásamt ýmsu öðru. Úrsmiðurinn Pétur Hjaltested ferðast til Evrópu til að 

kaupa varning fyrir verslun sína. Var hann stórhuga í innkaupum og lét merkja 

klukkuskífur á standklukkum með nafni sínu. Árið 1927 stofnuðu 8 úrsmiðir 

Úrsmiðafélag Íslands og var fyrsti formaður félagsins Haraldur Hagan úrsmiður. 

 

5.2 Tuttugasta öldin 
 

Á árunum milli stríða var mikil gjaldeyrisþurrð í landinu og árið 1932 setti 

ríkisstjórnin reglugerð (Verslunarráð Íslands 65 ára, 1982) um takmörkun á 

innflutningi á óþörfum varningi samkvæmt heimild í lögum nr. 1, 8. mars 1920. Í 1. gr 

reglugerðarinnar er tiltekið nánar hvaða óþarfa sé um að ræða og þar á meðal eru úr og 

klukkur nefnd. Lá því innflutningur á úrum niðri til fjölda ára. Smyglsala blómstraði 

hins vegar sem aldrei fyrr og var m.a. úrum smyglað til landsins. Fór því lítil sala fram 

á úrum í verslunum á því tiltekna tímabili. Úraverkstæðin gengu hinsvegar ákaflega 

vel og voru sum verkstæði mönnuð mörgum úrsmiðum, jafnt meisturum, sveinum og 

nemum. (Edda Gunnarsdóttir, 1997)  

 

Árið 1940 stofna félagar í Úrsmiðafélagi Íslands með sér innflutningssamband sem sá 

að öllu leyti um innflutning á úrum og öðru sem úrsmiðir kaupa til viðgerðar á úrum. 

Var almennt markmið sambandsins að það yrði ekki rekið með hagnaði. Yrði 

hinsvegar hagnaður skyldi nota hann til almannaheilla. Klukkan í turni 

Stýrimannaskólans var gjöf sambandsins til sjómanna. Þetta þótti viðeigandi gjöf enda 

var á þessum tíma mikil samvinna á milli sjómanna og úrsmiða. (Alþýðublaðið, 1946)  

Á þessum árum voru tollar á innflutt úr og klukkur svo háir að erfitt þótti að flytja inn 

gæðamerki. Úrsmiðir töldu mörg úranna vera í lélegum gæðaflokki. Smygl á úrum var 

orðið svo mikið á þessum tíma að „heiðarlegir úrsmiðir eru orðnir fáir og óþarfir“. 

Illmögulegt reyndist að fá leyfi fyrir innflutningi á varahlutum og jafnvel olíu til að 
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smyrja úr og klukkur. Lentu því úrsmiðir í þeim vanda að ekki var hægt að ljúka 

viðgerð á mörgum úrum sökum þessara vandkvæða. (Mánudagsblaðið, 1948)  

 

Árið 1975 komu fyrstu kvarts-úrin – rafhlöðuúrin - til Íslands og í viðtali í dagblaðinu 

Vísi í september það ár spáði Paul E. Heide úrsmiður því að innan fárra áratuga mundi  

úrsmíðagreinin deyja út. Taldi hann að komandi kynslóðir mundu ekki þekkja annað 

en kvarts-úr. (Vísir, 1975) Að mestu leyti hefur þetta ræst. 

Margir innflytjendur fyrstu kvarts-úranna voru umboðsmenn annarra raftækja og 

skrifstofutækja, s.s reiknivéla og ritvéla. (Morgunblaðið, 1977) Þeir voru því ekki 

lærðir fagaðilar og töldu þeir erfitt að fá úrsmiði til samstarfs við sig. Úrsmiðir höfðu 

hvorki tæki né þekkingu  til að gera við þessa nýju tækni sem komið hafði verið fyrir í 

tímamælum þessa tíma. (Vísir, 1975) 

Lögðu úrsmiðir því áherslu á gæði sinna úra og reyndu að aðgreina sig með þeim 

hætti frá öðrum söluaðilum úra. Fengu þeir lögð niður vörugjöld af úrum, sem á þeim 

tíma námu 18%, til að hvetja almenning til að kaupa ekki úr erlendis. Því til stuðnings 

bentu úrsmiðir t.d. á að í Suður-Evrópu væru seld ódýr úr sem oft væru eftirlíkingar 

og bæru ekki ábyrgð eins og úr sem keypt væru hjá úrsmiðum á Íslandi. 

(Morgunblaðið, Úrsmiðafélag Íslands hefur að undanförnu, 1977) 

 

5.3 Úrsmiðir á Íslandi í dag 
 

Úrsmiðir á Íslandi hafa starfað sem verslunarmenn, þ.e. rekið verslun og verkstæði í 

sameiningu. Þetta hafa oft á tíðum verið eins manns verslanir, og þeir svokallaðir 

einyrkjar. Stærri verslanir hafa einnig dafnað, þ.e. verkstæði með úrsmið og gullsmið 

ásamt starfsfólki í verslun. Í báðum tilvikum hafa úraverslanirnar orðið í mörgum 

tilvikum  mjög langlífar.  

Það hefur hinsvegar ekki gengið vel að selja þessar verslanir þegar viðkomandi 

eigendur hyggjast njóta seinni hluta ævi sinnar. Margir þessara úrsmiða hafa neyðst til 

að selja vörulagerinn á niðursettu verði og loka versluninni. Á síðustu áratugum hefur 

úrsmiðum fækkað mjög og í dag eru um 19 úrsmiðir starfandi á öllu landinu. 
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Aðstæður þeirra eru ólíkar og leggja þeir áherslu á ólík atriði í rekstri sínum og 

framtíðaráformum.  Í samræmi við aðstæður og áherslur má skipta þessum starfandi 

úrsmiðum í þrjá hópa: almenna úrsmiðinn, sérstæða úrsmiðinn og 

landsbyggðarúrsmiðinn. 

  

5.3.1 Almenni úrsmiðurinn 
 

Almenni úrsmiðurinn er gjarnan staðsettur í úthverfum. Hann selur úr og klukkur og 

jafnvel skartgripi og aðrar tækifærisgjafir. Almennir úrsmiðir sjá um viðgerðir á úrum, 

klukkum og öðrum tengdum hlutum. Margir þeirra starfa einir í verslun sinni og eru 

þeir allflestir þekktir fyrir einstaka þjónustulund og lipurð. Þeir eru ekki þekktir fyrir 

mikla markaðssetningu  á verslun sinni en hafa í gegnum tíðina eignast sína 

fastakúnna og jafnvel eru heilu fjölskyldurnar sem eiga „sinn úrsmið“ sem hefur alltaf 

gert við úr og klukkur fjölskyldunnar. Í fyrri tíð voru margir úrsmiðir starfandi á 101 

svæðinu í Reykjavík og um tíma voru fimm úrsmiðir starfandi með verslun á 

Skólavörðustíg einum.    

 

5.3.2 Sérstæði úrsmiðurinn 
 

Sérstæði úrsmiðurinn sinnir mun betur áhugamönnum um úr, þeim sem vilja fá 

ítarlegri útskýringar um úr og eiginleika þeirra. Úrval og eiginleikar úranna er oft 

meira og söluverð meðalúrs talsvert hærra. Upptrekkt úr og úr með sjálfvindu seljast í 

mun meira magni í þessum verslunum. Viðskiptavinir í leit að slíkum úrum vita hvert 

þeir eiga að leita. Hágæðaúr fást í þessum verslunum og leggja úrsmiðirnir áherslu á 

að halda háum gæðastandard á sínum úrum.  

Mikið er leitað til þessara úrsmiða með krefjandi viðgerðir sem eru dýrar og 

tímafrekar.   

Erlendir ferðamenn leita í verslanir þessara úrsmiða til að gera hagkvæm kaup á 

dýrum úrum, þar sem þeir fá hluta virðisaukaskattsins endurgreiddan.   
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Margir viðskiptavinir þessa hóps líta á úr sem stöðutákn og eru jafnvel vel lesnir um 

hágæðaúr og virta evrópska framleiðendur þeirra.  

Þessi hópur telur að gangverksúr eigi bjarta framtíð fyrir sér, salan á þeim sé frekar að 

aukast og áhugi á úrum almennt sé einnig að aukast.  

 

5.3.3 Landsbyggðar-úrsmiðurinn 
 

Í þriðja hópnum eru úrsmiðir starfandi víðsvegar um landið. Þar sinna þeir hinum 

almenna viðskiptavini ásamt því að þeir fá til sín ferðamenn sem sækja bæinn þeirra 

heim.  

Viðgerðir eru einnig stór hluti tekna þeirra og sinna þeir jafnvel viðgerðum fyrir aðra 

úrsmiði sem komast ekki yfir sínar viðgerðir. Úr sem er sent í viðgerð til Reykjavíkur 

frá Bolungarvík, gæti endað á borði úrsmiðs á Akureyri og færi síðan sömu leið til 

baka. 

Ferðamenn eru einnig stór þáttur í verslun þessara úrsmiða og þar sem þeir sækjast oft 

eftir dýrari úrum þá selja þessir úrsmiðir dýrari úr en almenni úrsmiðurinn. Einnig 

selja þeir oft heimamönnum úr í stórafmælisgjafir og við önnur tækifæri þar sem 

óskað er eftir vönduðum og dýrum úrum. 

Ekki eru margir úrsmiðir starfandi á landsbyggðinni í dag. Sjö úraverslanir eru 

víðsvegar um landið, þar af eru tvær verslanir á Akureyri og tvær á Austurlandi.  

 

5.4 Viðhorf til úrsins 
 

Flestir úrsmiðana sem rætt var við eru bjartsýnir á úrið sem slíkt, telja að áfram verði 

þörf fyrir fagmann á bak við búðarborðið, sem selur  úr og veitir viðskiptavininum 

þjónustu með fagþekkingu sinni. Enginn getur komið í stað fagmanns þegar kemur að 

viðgerð á gangverksúrum þó aðrir starfsmenn geti sinnt rafhlöðuskiptum og öðru 

einföldu viðhaldi. Enn er nægt framboð af úrum sem þarfnast viðgerða og eins af 

viðskiptavinum sem eru tilbúnir að greiða fyrir þjónustuna.  
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Vissulega er að vaxa úr grasi kynslóð sem sér hvað tímanum líður með því að líta á 

skjá á farsíma eða tölvuskjá. Allstaðar eru tímamælar þar sem stafræn tækni er annars 

vegar. Mörgum börnum og unglingum hefur ekki verið kennt á klukku né hafa þau 

eignast armbandsúr. Flestir unglingar í dag eiga hinsvegar farsíma og nota margir 

þeirra símann til að sjá hvað tímanum líður, nota hann sem vekjaraklukku og svona 

má lengi telja. Úrsmiðir sem rætt var við eru ekki smeykir við að armbandsúrið sé á 

undanhaldi og að farsímar komi í stað þess.  

 

5.5 Alvarleg staða úrsmiða 
 

Í kafla 4 eru dregnar fram tölur um innflutning á úrum, fjölda og virði þeirra. Þar 

kemur fram mikil aukning í innflutningi á úrum og þó svo að sala á dýrari úrum sé 

hlutfallslega minni þá er talsverður fjöldi af slíkum úrum í umferð.  

Á síðustu árum hefur starfandi úrsmiðum fækkað mikið. Tvennt kemur til sem orsakar 

þetta. Starfandi úrsmiðir hafa hætt störfum sökum aldurs eða þeir skipt um 

starfsvettvang. Einnig hafa mjög fáir nemar sótt nám í úrsmíði. Starfandi úrsmiðum 

hefur fækkað á síðustu 10 árum úr 44 í 19. 

Meðalaldur þessara 19 starfandi úrsmiða er 60 ár, sex þeirra eru eldri en 70 ára. Innan 

fárra ára verða starfandi úrsmiðir líklegast orðnir 10 talsins.  

Hægt er að hugsa sér að fækkun úrsmiða á síðustu áratugum sé eðlileg þróun þegar 

litið er til tæknibreytinga sem orðið hafa á úrum og innkomu annarra tímamæla á 

síðustu árum og áratugum. Ætla mætti að úr mundu láta undan í sölu og að aðrir 

tímamælar tækju við, sbr. farsímar og tölvur. Það skýtur því skökku við að sjá 

innflutning á úrum aukast jafnt og þétt á 35 ára tímabili. Fjórföldun á innfluttra úra frá 

árinu 1974 til 2007 bendir til mikillar úranotkunar í landinu.  
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Á mynd 8 má sjá þróun á verði úra frá mismunandi svæðum heims. 

 

 

 

Mynd 8. Verð á úrum frá 1974 - 2007 (Innfluttar vörur 1974 - 2007)  

 

Fjölgun á úrum í umferð hvert ár hefur ríflega fjórfaldast á 35 árum. Vissulega er 

algengt að fólk eigi fleiri en eitt úr og mjög algengt er að láta t.a.m. skipta um ól og 

rafhlöðu í ódýrari úrum. Hægt er að segja með vissu að þrátt fyrir að mikill hluti úra í 

umferð séu af ódýrara taginu þá eru svissnesku úrin mun dýrari en áður fyrr og það 

viðhald sem þeim fylgir er nauðsynlegt að faglærður úrsmiður sinni.  
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6. Framtíðarsýn 
 

Hvað bíður úrsins og  úrsmiðsins á næstu árum og áratugum? Eru breytingar 

framundan eða hörfum við til baka? Ýmislegt bendir til að landslag í heimi 

úraframleiðenda muni þokast í átt til vistvænni úra. Hver verður staða úrsmiða innan 

fárra ára? Er þörf á inngripum til að leiðrétta þá þróun sem á sér stað. 

 

6.1 Vistvæn úr 
 

Orðið „vistvænt“ kom oft til tals í viðræðum mínum við úrsmiðina. Mikil vakning í 

umhverfis og heilsumálum hefur orðið á síðustu árum. Sú staðreynd að rafhlöður eru 

mengandi, í þeim er m.a. kvikasilfur og aðrir þungmálmar sem illmögulegt er að eyða, 

fær marga til að spyrja úrsmiði um kosti við val á úrum og margir líta á úr sem eru 

sjálftrekkt eða handtrekkt sem betri valkost. Úrsmiðir hafa fundið fyrir þessari 

vakningu neytenda og nota hana sem sölurök þegar slík úr eru seld. 

 

6.2. Áróður til aukinnar vitundar 
 

Til að ýta undir sölu á mekanískum úrum mætti auglýsa þau úr og leggja áherslu á 

vistvænt sjónarmið og bera saman við dauða farsíma, þ.e. batteríslausa. Með því væri 

sú kynslóð sem vex nú úr grasi minnt á að ekki þarf nema handafl eða hreyfingu til  að 

hlaða úrið.  

 

6.3 Starfandi úrsmiðir og staðan eftir 15 ár 
 

Meðalaldur úrsmiða í dag er tiltölulega hár, eða 60 ár, og einungis hafa tveir úrsmiðir 

útskrifast síðastliðinn 10 ár. Þá eru einungis þrír úrsmiðir yngri en 50 ára. Í landinu 

eru starfandi 19 úrsmiðir og 15 þeirra reka sína eigin verslun eða starfa í 

„fjölskyldufyrirtækinu“.  Margir sem hafa numið fagið hafa breytt um starfsvettvang 

líkt og undirrituð. Ekki er hægt að finna neina eina ástæðu þar að baki. 
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Námið í Danmörku tekur 4 ár og skiptist í nokkrar tveggja mánaða annir og vinnu hjá 

úrsmiðameistara þess á milli. Úrsmiðameistarar á Íslandi hafa ekki verið mjög 

spenntir fyrir því að hafa nema enda er talsverð ábyrgð og áhætta sem því fylgir ásamt 

því að borga þarf nemanum laun á samningstímanum og á fyrri hluta námstímans 

nýtist neminn illa að þeirra mati. Auk þess ljúka ekki allir nemar samningstíma og 

hefur þá tími úrsmiðameistarans farið fyrir lítið. Til þess að gera samningsbundið nám 

áhugavert fyrir báða aðila þarf að endurskoða þessa námsleið og kanna hvort fáist 

styrkur frá opinberum aðilum til að létta undir með þann kostnað sem fylgir því að fá 

nema á samning. 

Námið í Sviss er öðruvísi byggt upp, þar eru annirnar lengri og námið styttra. 

Kröfurnar eru mjög miklar fyrir inngöngu í skóla í Sviss og þarf viðkomandi að búa 

yfir talsverðri þekkingu á úrsmíði til að komast í nám. Flestir íslensku 

úrsmíðanemanna sem hafa farið þangað til náms eru frá úrsmiðafjölskyldu og hafa því 

alist upp á úrsmíðaverkstæði.  

Einnig er nauðsynlegt að kynna úr og úrsmiðinn fyrir yngri kynslóðum sem eru í 

grunnskólum landsins. Börn í dag alast upp með farsíma og tölvur í sínu nánasta 

umhverfi og hafa jafnvel ekki notað úr eða vekjaraklukkur. Árið 1987 var efnt til 

kynningar af álíka tagi fyrir öll grunnskólabörn á Norðurlöndunum. Þau voru hvött til 

að hanna sitt eigið úr og senda inn teiknaða tillögu af því. Þetta þótti á sínum tíma góð 

kynning fyrir úrsmiði og úraverslun í landinu. Á mynd 4 má sjá verulega aukningu í 

innfluttum úrum árin 1987 og 1988. Því væri ekki úr vegi að kynna úr á svipaðan hátt 

fyrir yngri kynslóðum landsins í dag. Það myndi auka áhuga barna á því að eignast úr 

og um leið veita  þeim sýn inn í fag sem gæti verið eftirsóknarvert að læra.   
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7. Lokaorð 
 

Íslenskir úrsmiðir hafa alla tíð þótt einstakir. Áður fyrr voru þeir fagmenn sem urðu að 

bjarga sér með fyrirhyggju við erfiðar aðstæður á erfiðum tímum. Þeir voru einnig 

útsjónarsamir verslunarmenn, höfðu þjónustulund og voru miklir þúsundþjalasmiðir. 

Nútímaúrsmiðir standa frammi fyrir áskorun um að viðhalda aldargamalli arfleifð sem 

er greipt í menningu íslenskrar verslunarsögu. Þeir eru verslunarmenn  með einstaka 

fagkunnáttu á tímamælum fortíðar og nútíðar. Ef þekking úrsmiða fellur í gleymsku 

verður þar mikill missir á einstakri stétt íslenskra fagmanna.  

Innflutningur á úrum hefur aldrei verið meiri en nú og niðurstöður gagnanna gefa til 

kynna að fjölgum sé á vönduðum úrum í umferð. Því er ekkert sem bendir til þess að 

úrsmiðir framtíðarinnar verði uppiskroppa með verkefni. Neytandi með vandað úr er 

mun líklegri til að leggja í kostnað við viðgerð á slíku úri heldur en neytandi með 

einnota úr.  

Við gerð þessarar ritgerðar ræddi ég við flesta starfandi úrsmiði á Íslandi og hélt stutt 

erindi um þróun á innflutningi á úrum á aðalfundi Úrsmiðafélagsins sem haldin var 

þann 27.október s.l. Voru þeir ákaflega þakklátir fyrir og áhugasamir um 

niðurstöðurnar. Þeir eru meðvitaðir um stöðu úrsmiða. Það er mikilvægt fyrir hvern 

þann sem starfar eða hyggst starfa innan þessa geira að kynna sér þessi gögn. Það eru 

miklir möguleikar í úrsmiðafaginu í dag og von um bjarta framtíð er það sem þjóðin 

þarfnast í dag.  
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