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Sexæringurinn er í huga margra 
einhvers konar grunnmynd úr sögu 
íslenskrar sjómennsku. Hversu margir 
hafa ekki dregið þennan bát upp í 
f jöru, dauðuppgefnir eftir langan 
róður, skuggarnir í  bátnum svo langir, 
netin öll í  hnút . Stundum fiskast vel, 
stundum alls ekki.

Sexæringurinn minnir mörg 
okkar óneitanlega á barnæskuna; 
göngutúrinn með afa niður í f jöru, þar 
sem lyktin af tjöru og skipslakki sem 
hitnar í sólinni blandast þanglyktinni. 
Oftast var l íka lykt af f iski ,  slepju, þar 
var blóð sem rann letilega innan úr 
fiskhausunum. Afi , má ég koma við 

augað í fiskinum?  Augað var sleipt 
en hart , samt næstum því l ifandi. Við 
vorum hrifin af skærlitum baujunum, 
kvígubelg jum og korkflám. Það er 
gaman að leika sér af þeim, raða 
þeim upp eða kasta þeim út í vatnið, 
svo lengi sem netin flækjast ekki í 
gúmmístígvélunum. Uss, krakki ,  þetta 
er ekki leikfang!

Þegar velja á efnivið í veggmynd 
á Sjávarútvegshúsið, verður fyrst 
hugsað ti l  sexæringsins. Íslenskir 
myndlistarmenn hafa í gegnum árin 
notað árabátinn sem eins konar tákn: 
tómur bátur á kolsvartri strönd, 
þar fyrir utan gráblátt brimið, 

svartur drangi og dimmgrátt ský. 
Þessi mynd hefur verið veruleiki 
íslenskra barna svo lengi sem menn 
muna, en er nú smátt saman alveg 
að hverfa. Það er því upplagt að 
prýða Sjávarútvegshúsið myndinni 
af árabátunum í f jörunni og minna á 
uppruna sjávarútvegsins á Íslandi.

Veggmyndin af sexæringunum 
er byggð upp sem yfirl itsmynd í 
látlausri grafík . Horft er niður í f jöru 
í sólarlagi .  Tveimur bátum hefur verið 
komið fyrir í  myndinni, árarnar eru 
á víð og dreif,  menn hafa verið að 
flýta sér, eða kannski komust börnin 
í þær. Í kring sjást belgirnir gulu 
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sem tákna netin, t i lbúin fyrir næstu 
ferð. Bátarnir eru hálffull ir af bláum 
skuggum lækkandi sólar. Stundum er 
báturinn fullur af sól og fiski ,  en aðra 
daga fullur af skuggum, hættum og 
sorg.

Veggmyndin er máluð í akríl  sem 
hentar á steinvegg jum utandyra. 
Mikilvægt er að vanda efnisval ef 
myndin á að standa af sér veður og 
vind án þess að láta á sjá. Einföld 
grafíkin gerir alla vinnu við myndina 
einfaldari .  Hún er flöt og þess vegna 
hægt að mála tvær umferðir með 
fyrirfram ákveðnum litum og þar með 
koma í veg fyrir óreglulegar hrufur 
í efninu eða mismundandi málningu 
ofan í hvora aðra.
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