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Surprise GK 4 frá Hafnarfirði strandar.
Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman.
Ljósmyndir sem hér birtast eru ekki eign höfundar nema hún af honum sjálfum
Texti: KRF nema þar sem annað er tilgreint.

Sólskinsdagur í Hafnarfirði. Lognið leikur við höfnina og spegilsléttur sjór brosir móti fólki
sem er á ferð um bryggjuna. Letilegir fuglar sitja á haffletinum milli Nýju bryggju og
stálþilsins. Málið hjá þeim er að hreyfa sig sem minnst. Þó tekur einn fugl tekur sig út úr og
hefur sig til flugs, til að hreyfa ögn vængi og stél og fá eilítið líf í fjaðrirnar. Eftir andartaks
sveim yfir haffletinum er hann aftur sestur í sama letilífið og áður. Kyrrðin og friðurinn
hvarvetna.
Fá skip liggja bundin við bryggju. Sumir dagar eru öðruvísi. Þá daga eru þarna grúi báta í
einu við stálkantinn og allt iðandi af lífi og menn í vinnugöllum á þönum og vörubílar sem
taka við afla úr lestum togara og báta sem bíða hver við sinn bát með mann, áhafnarmeðlim,
á vörubílspallinum reiðubúinn að losa málið. Afli hvort sem er báta eða togara fer um hjá
vigtarmanni í hvíta skúrnum rétt við suður, austur horn Bæjarútgerðarinnar sem
samviskusamlega skrifaði allar tölur sem vigtin sýnir á blað og strýkur sér þess á milli um
bumbuna og klórar sér í kollinum undir húfulokinu. Í lok hverrar löndunar leggur hann vigtar
tölurnar saman og býr til vigtarnótu sem bátsverji kemur og sækir. Hefðbundið bryggjulíf.
Grænmálaður togari liggur við festar. Hann er einn af nýsköpunartogurunum sem komu til
landsins eftir 1947. Skipið er nýkomið úr klössun í Reykjavíkurslipp þar sem farið var yfir
skrokk og yfirbyggingu með málningu og ýmislegt lagfært sem lagfæringar þurfti við. Í
Hafnarfjarðarhöfn er skipið gert tilbúið í næsta túr. Græni liturinn og ljósbrúna yfirbyggingin
taka sig vel út saman og sýna skipið í lok ágúst árið 1968 útlítandi eins og klippt út úr
tískublaði, eins og sumir sögðu sem sáu skipið. Framan á er nafn þess ritað og stendur
skírum stöfum: "Surprise" og einkennistafirnir strax á eftir "GK 4."

Surprise að leggja til hafs frá Hafnarfirði í september 1968.

Nafnið framan á skipinu vekur ungum gaflaranum enga furðu. Hafði skipið lengi verið gert út
frá Hafnarfirði og hann sjálfur nokkrum sinnum verið með í að landa upp úr því. Einnig var
fjölskyldumeðlimur um borð í þessu skipi 1964 og með í nokkrum siglingatúrum 13 ára að
aldri og nýlega fermdur. Að svo ungt fólk hæfi sjómennsku í útgerðarbænum Hafnarfirði var
ekkert einsdæmi. Margir hafnfirskir sveinar hófu sína sjómennsku ungir að aldri.
Rekstur togarans Surprise gekk mikið út á að sigla með aflann til útlanda og var oftast siglt til
Englands og Þýskalands. Fá lönd önnur voru með í þessum siglinga pakka íslenskra togara.
Fyrir kom að skipið landaði afla sínum á heimaslóð og gerðist einkum yfir hásumarið og í
þeim tilvikum á vetrum sem útlitið á fiskmörkuðunum í Bretlandi og Þýskalandi lofuðu ekki
góðu. Allt leikið af fingrum fram í ranni útgerðarinnar.
Lífið við höfnina hafnfirsku heldur áfram. Vörubíll ekur í átt að togaranum hlaðinn ís og
stöðvar við skipshlið. Bílstjórinn setur í bakkgír og bakkar upp að ílöngu færibandinu sem
stóð við skipshlið og sturtað af pallinum á þetta færiband og ísinn barst upp eftir því og rann
svo niður segldúkshólkinn á endanum og niður í lest og ísbununni beint þangað sem menn
vildu fá ísinn. Eftir nokkra vörubíla ísfarma var nóg komið og ísbílarnir hættu að koma og
hægt að loka lestarlúgum Surprise GK 4 og bolta niður og herða. Allt venjubundið og alþekkt.

Annar vörubíl kemur akandi að. Þessi er með veiðarfæri og varahluti í trollið á pallinum sem
þarf, komi trollið upp rifið. Bandi er slegið utan um hauginn á pallinum og krók frá krananum
á bryggjunni húkkað í endann og allt híft á loft og látið síga niður á dekkið fyrir framan
formastrið og við hlið netalestarinnar sem karlarnir munu ganga frá undireins og landfestar
höfðu verið leystar. Allt venjulegt og ekkert nýtt að gerast hér.
Á laugardegi í byrjun september 1968 er öll áhöfnin mætt til skips og búinn að taka sér
stöðu, sumir á hvalbaknum, aðrir við afturpolla. Mennirnir bíða eftir skipun úr brú um að
sleppa að aftan. Skipunin kemur og afturendum er sleppt og þeir halaðir inn og frá þeim
gengið á bátadekki. Skipið bakkar frá, framendar verða við það lausir og bryggjuverðir geta
kippt þeim upp af pollunum og sleppt í sjóinn. Einnig þeim er kippt inn fyrir og gengið frá
þeim. Skipið bakkar í höfninni. Skrúfan rótar upp sjónum aftur undan því og það sígur rólega
áfram og siglir út á milli garðanna sem standa hvorir gegn öðrum eins og spjót. Hraðinn smá
samana eykst. Mikið skipið hverfur fólkinu sjónum sem stóð á bryggjunni og fylgdi sínum til
skips. Sumir komu fyrir forvitnissakir. Einnig alvanalegt er togari hafnfirskur hélt til veiða.
Engan grunaði að þetta yrði í síðasta skipti sem þeir litu togarann Surprise augum í
heimahöfn skipsins Hafnarfirði. Stundum er lífið einkennilegt.
Skipið stefnir út á Reykjanesgrunn og kastar trollinu. Um afla er ekki vitað. Þrem dögum
síðar ákveður skipstjóri að færa sig austur á bóginn í von um betra veður og skárri veiði.
Dagurinn er 4 september 1968. Þar sem um svolítið stím var að ræða voru flestir í
fastasvefni. Nema stímvaktin sem stóð stýrisvakt upp í brú.
5, 30 um morguninn tók skipið niðri. Surprise GK 4 var komið upp í sandanna á
Landeyjarsandi. Úti voru þetta sex til átta vindstig en brim ekki meira en vanalegt er á
þessum slóðum. Bátsmaðurinn um borð telur sig og áhöfnina ekki í beinni lífshættu, en gerði
sér samt ljóst að um verulegt hættuástand væri að ræða og því strax ráðist í það verk að gera
lífbátanna tilbúna til sjósetningar, þó ekki þyrfti að sjósetja bátanna.

Aðstæður á strandstað. Þarna eru öldur oft stórar og erfiðar viðureignar og menn bjóða ekki byrgin nema takmarkað.

Loftskeytamaðurinn hefur þegar að senda út neyðarskeyti og komu björgunarsveitir fljótt á
vettvang. Ekki fengu björgunarsveitirnar þó rétta staðsetningu togarans og fóru austar en
skipið strandaði en áttuðu sig fljótt er sveitirnar sáu neyðarblys á lofti. Björgunarsveitir frá
Vestur- Landeyjum og Hvolsvelli voru þær sem mættar voru með 17 jeppa með sér. 28
manna áhöfn var á togaranum Suprise og komust 24 af þeim í land á aðeins hálftíma og
gerðu án þess að neinn af þeim vöknaði í fæturna, að sagt var. Ástæðan var hversu hátt var
af hvalbaknum og stutt eftir í land. Allir skipverjar voru afskaplega rólegir sem vitaskuld
hjálpaði til við björgunina, sem gekk afbragðsvel.
Skipstjóri, stýrimenn og vélstjórar voru eftir í skipinu til að glöggva sig á aðstæðum til
björgunar skipsins, en voru samt komnir í land fyrir klukkan níu um morguninn. Rúta var
send eftir mannskapnum og fóru þessir tuttugu og fjórir menn sem fyrstir komust í land í
rútuna sem flutti þá til Hafnarfjarðar. Þangað komu þeir um hádegisbilið. Yfirmenn skipsins
voru ennþá fyrir austan og komu síðar í bæinn.
Til að byrja með höfðu menn góða trú á að hægt væri að ná skipinu á flot og var von á
varðskipi sem tækist á við verkefnið. Allt samt miðaðist við að sjólag héldist þokkalegt. Það
að toga skip út sem strandað hafði á Landeyjarsandi var ekki með öllu óþekkt og gaf vitaskuld
sína von um björgun togarans Surprise.

Skoðum viðtal við loftskeytamanntogarans: " Ólafur Sigurðsson, loftskeytamaður á Surprise,
sagði að hann vildi vekja sérstaka athygli á hve björgunarsveitirnar á Hvolsvelli og í
Landeyjum hefðu verið fljótar á vettvang og liprar í öllum afskiptum af þeim
skipbrotsmönnum, og hefðu tveir skipverjar notið góðrar aðhlynningar á Hvolfsvelli áður en
þeir héldu suður strax fyrir hádegi í gær. (Samtal loftskeytamanns við blaðamann fór fram 6 september 1968
en skipið strandaði 5 september 1968. Innskot höfundar)

Það er áreiðanlega brýn þörf á betri aðvörunarmerkjum þarna á sandinum við
suðurströndina, sagði Ólafur, og sést ströndin alls ekki í radar. Meðan tækin voru að hitna
leit ég út og sýndust hin strjálu strá á sandhólunum sem ólgandi sjór og var erfitt að greina
þar á milli. " (Þjóðviljinn 6 september 1968)
Klukkan sex um morguninn vantaði aðeins herslumuninn á að skipið næðist á flot og voru
menn bjartsýnir um að verkið tækist á flóðinu klukkan 18.00 um kvöldið. Samkvæmt
upplýsingum björgunarmanns á staðnum var að sjá að skipið væri laust þarna á sandinum og
taldi hann hægðarleik að koma því á flot, ef veður skánaði. Sem allt orðið snérist um. Á
staðnum voru tvær öflugar jarðýtur staðsettar í flæðarmálinu sem héldu skipinu réttu með
taugum. Maðurinn lét þess og getið að mátt hefði ganga þurrum fótum út í skipið á fjörunni
og sagði að að sjá væri það með öllu óskemmt, enda varla hreyfst á sandinum. Bændur úr
Landeyjum og skipverjarnir sem eftir urðu á strandstað skiptust á um að vakta skipið alla þá
nótt.

Kristján Andrésson skipstjóri var dreginn síðastur í land.

Um kvöldið 11 september 1968 þá lauk sjóprófum vegna strands togarans Surprise GK 4.
Þau höfðu þá staðið marga daga. Ekki kom fyllilega fram hvað strandinu olli en skipið bar af
einhverjum ástæðum af réttri leið.
Eins og áður kom fram þá færði togarinn sig austur á bóginn og reynir fyrir sér á
veiðisvæðinu út af Vík, eða á Síðugrunni. Að togari færi sig milli miða í túr er alþekkt
fyrirbæri og hluti togveiðanna. Stefna var tekinn á Þrídranga og engin ágreiningur um þá
stefnu. En hvað sem á eftir gerðist virðist að skipið hafi farið af þeirri réttu stefnu og
hreinlega stefnt beint upp í sandinn. Um hálftíma áður en slysið varð fór stýrimanni að gruna
að ekki væri allt með felldu og að skipið sigldi of grunnt. Fór hann þá inn í kortaklefann til að
umreikna þar stefnuna og athuga þetta betur. Á meðan maðurinn var þar enn tók skipið
niðri.
Fram kom í réttarhöldum þessum að ekki væri neitt annað að sjá en að öll siglingartæki væru
í góðu lagi. Dýptarmælir var í gangi og notaður af stýrimanni. Hann hafði litið í radarinn og
ekki séð neitt. Með annarri stillingu á radartækinu og eftir strandið tókst skipstjóra þó að sjá
Vestmannaeyjar. Hvað um það að þá voru einhverstaðar í ferlinu gerð mistök sem kostuðu
allt þetta.

Til vinstri. Spegillinn spaugar með málið.
Til hægri. Rútan sem sótti mennina ekur niður á sand og flutti til Hafnarfjarðar.

Lyktir togarans Surprise GK 4 er alkunn. Ekki tókst þrátt fyrir tilraunir og góðar vonir
blandaðar bjartsýni manna að draga skipið út og færðist það með tímanum æ lengra upp á
sandinn og er samkvæmt vitund höfundar fyrir margt löngu horfið ofan í sandinn eins og
hlutskipi margra annarra skipa í gegnum tíðina hafa verið á þessum stað. Sandurinn gleypir
þau öll og ekki á neitt mjög löngum tíma. Hvort menn í dag viti hvar skipið sé grafið er ekki
gott að segja til um, þó svo megi vel vera. Það atriði í sjálfu sér er aukaatriði og hið gleðilega
hér er að allir komust heilir heim.
Líklegt er að sumir sem um borð voru og upplifðu slysið á eigin skinni hafi hætt sjómennsku
eftir óhappið. Enda nokkrir af þeim komnir við aldur og máski tímabært að koma sér í land.
Þó má búast við að yngri hluti mannskapsins hafi áfram stundað sjómennsku og veit
höfundur að skipstjórinn á Surprise GK 4 Kristján Andrésson var við skipstjórn í mörg ár eftir
þetta og stýrði að dæmi sé tekið togaranum Haukanesi GK 3 (áður Gylfi BA 16 frá
Patreksfirði) og telur höfundur að svo hafi verið allan útgerðartíma Haukaness í Hafnarfirði.
Örlög Haukanes voru þau að árið 1973 slitnaði skipið frá bryggju í Hafnarfirði í óveðri og rak
yfir á Fjarðargötu og stóð þar. Hafði skipinu þá verið lagt fyrir nokkru.

Skipverji dregin í land úr óhugnar legum aðstæðum.
Sagt var að menn hafi komist í land án þess að vökna í fæturna.
Sjá má að stutt er úr skipi upp í fjöruborðið.
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