
Varð- og bjo rgunarskipið Ó ðinn 

Stutt lýsing og útskýringar 

Varð- og björgunarskipið Óðinn var smíðaður í skipasmíðastöð í Álaborg í Danmörku árið 1959. Kom 

siglandi frá Danmörku 24.janúar og kom til Íslands þann 27.janúar.1960. 

Fyrsti hefðbundni túrinn var 26.febrúar 1960. Skipið hélt út á miðin út af Reykjanesi. Skipsverjar urðu 

strax varir við fyrstu erlendu veiðiskipin, nánartiltekið 11 breska togara sem voru um og við 50 mílna 

landhelgina. Skipin urðu látin afskiptalaus í þetta skiptið. 28. febrúar var maður settur á vörð í 

útsýnistunnuna er skipið var undan Rauðasandi á leið sinni til Dýrafjarðar. 

Lengd, aðalmál: 59 m., mest 64 m. 

Frá stefni að skut. Stefni er fremsti hluti skipsins, en skutur sá aftasti. 

Breidd, aðalmál: 10 m. 

Dýpt: Aðalmál 4,46 m, djúprista 5,9 m. 

Djúprista er dýpt frá vatnslínu að kili skipsins eða minnsta dýpi sem skipið getur siglt í án þess að 

koma við sjávarbotninn. Tölurnar á stefni skipsins, eða djúpristumerki sýna hvað djúpt það ristir. 

Stærð: Brúttórúmlestir 882, nettórúmlestir 254. 

Brúttórúmmál skips mælt í rúmlestum (2,83 m3); rúmtak lokaðs rýmis undir þilfari og stundum einnig 

lokaðs rýmis á og yfir þilfari. 

Nettórúmmál skips mælt í rúmlestum (2,83 m3); gefa til kynna stærð rýmis fyrir farm og farþega. 

Særými: 1000 tonn 

Rúmmál þess vökva sem fljótandi skip ryður frá sér. s margfaldað með eðlisþyngd vökvans er 

mælikvarði á þyngd skipsins (sæþungi). Þunginn er oftast gefinn upp í tonnum. 

Vélarrúm:  Aðalvélar Óðins eru tvær frá Burmeister & Wain, 2520 hestöfl hvor um sig., dísilvélar með 

föstum skrúfum. Hjálparvélar (ljósavélar) voru frá sama fyrirtæki en var síðan skip út fyrir Catepillar 

vélar. Hliðarskrúfa (Bógskrúfa) var síðan sett í skipið síðar. Aðalvélarnar skiluðu mest 18 sjómílna 

hraða á klukkustund. 

Áhöfn: 18-27 manns. Rúm fyrir 64 manns í skipinu. 

Aðalvopn var 57 mm fallbyssa ásamt ýmsum handvopnum sem voru um borð. (57 mm hlaupvídd, 10 

sm. bakslag) 

Fallbyssan var dönsk smíði, eftir franskri fyrirmynd frá 1896. Byssan var fyrst notuð á Varðskipinu Ægi 

sem afturbyssa árið 1929, síðan á Þór (Mið-Þór)  og svo átti byssan að fara í nýja Þór 1951 en fundust 

ekki allt sem tilheyrði henni svo ekkert varð að því. Að lokum var gamla fallbyssa sett á Óðinn. 

 


