
Sjómannadagsblað
Grindavíkur 2010

Selvogsbankinn yfirfullur 
af rígaþorski og gredduýsu

Grindavík lengi lifi !...
Verður 82 ára þegar kvótalánið greiðist upp...

Lentu í sjóræningjum sem svifust einskis ef sá gállinn var á þeim... 

Fullur sjór af fiski!Suðurnesjabátar - epj.is
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Óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
til hamingju með sjómannadaginn 6. júní 

Framleiðsla okkar skapar þægindi ! 

Brekkustíg 36   260 Reykjanesbæ   www.hs.is   hs@hs.is   

Eftir sjóróður er ekkert betra en heitt bað á upphituðu og upplýstu heimili.
Afurðir eins og heitt og ferskt vatn og rafmagn koma frá Auðlindagarðinum.

Sendum sjómönnum, 
fiskvinnslufólki og öðrum 
Grindvíkingum 
hamingju- og heillaóskir 
á sjómannadaginn
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Opið frá kl. 10.00-12.00 og 13.00-17.00 alla virka daga
Sími 426 7150 & 893 7140 - Fax 426 7151
Veffang gunnar.vilbergsson@sjova.is



Kæru sjómenn 
og fjölskyldur ykkar!

Til hamingju með sjómannadaginn
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www.grindavik.is

Grindavík...                  útgerðarbær



„Sjómenn vinna við hættulegar aðstæður 
fjarri heimilum sínum oft svo vikum skiptir!

Á meðan þingmaður með lögheimili 
norður í landi en býr hjá mömmu sinni í 
Grafarvogi, heldur fullum skattfríðindum í 
dagpeningaformi, ræðst ríkisstjórnin á sjó-
mannaafsláttinn.

Þessari aðför að sjómönnum mótmælum við!
Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur.“
Þannig hljóðaði textinn í annarri auglýs-

ingu félagsins af þremur sem birst hafa í 
Fréttablaðinu til að mótmæla því óréttlæti sem 
ríkisstjórnin lætur ganga yfir sjómannastéttina 
með afnámi sjómannaafsláttarins. Auglýsing-
arnar hafa vakið mikla athygli og umtal þar 
sem í flestum tilvikum kemur fram að fólk 
styður málstað sjómanna.

Á aðalfundi félagsins í vetur var samþykkt 
að fara út í þessa auglýsingaherferð og var 
hugmyndin að ná samstöðu meðal annarra 
sjómannafélaga að taka þátt í herferðinni. Sú 
von brást algjörlega þar sem formenn hinna 
félaganna töldu enga þörf á slíkum auglýs-
ingum fyrr en í haust, en frumvarp til laga um 
afnám sjómannaafsláttarins tekur ekki gildi 
fyrr en um næstu áramót. Þessu erum við 
ósammála, við viljum nýta tímann vel allt árið 
svo ná megi einhverjum árangri til að fá þess-
ari ákvörðun ríkisstjórnarinnar hnekkt. 

Forráðamenn opinberra starfsmanna ráku 
upp ramakvein þegar forseti ASÍ nefndi í 
fréttatíma sjónvarps fyrir skömmu að end-
urskoða ætti lífeyrissjóðakerfi opinberra 
starfsmanna með það fyrir augum að taka úr 
sambandi tryggingar ákvæðið svo ekki kemur 
til skerðingar á lífeyrisgreiðslum. Hvernig vog-
aði hann sér sem fulltrúi stéttarfélaga að ráðast 
á lögbundin kjararéttindi annarra stéttarfélaga. 
Þessir sömu forráðamenn gleymdu því hins 
vegar að þeir voru fyrstir til að benda á að 
skera ætti sjómannaafsláttinn af þegar rík-
isstjórnin ræddi þörfina á niðurskurði í fjár-
málum ríkisins í tiltektinni sem framundan er. 
Þessum sömu forráðamönnum fannst þá ekki 
skipta neinu máli þó þeir réðust að lögvörðum 
kjararéttindum annarra stéttarfélaga, nefnilega 
sjómönnum. Hræsnin sem þetta fólk sýnir er 
yfirgengileg og tvöfeldnin öllum augljós sem 
velta þessum málum fyrir sér á annað borð.

Saga sjómannaafsláttarins
Þróun sjómannaafsláttarins á sér langa sögu 
og hefur breyst í áranna rás eins og eðlilegt 
hlýtur að teljast þegar oft er samið um kaup 
og kjör á löngum tíma. Upphaf sjómanna-
afsláttarins má rekja til ársins 1954 en þá 
var lögfestur með lögum nr. 41/1954 um 
hlífðarfata- og fæðisfrádrátt. Hlífðarfatafrá-
dráttur náði til lögskráðra fiskimanna, þó 
ekki allra í áhöfn togara. Rökin voru að 
hann væri vegna kostnaðar sjómanna af 
hlífðarfötum umfram aðra launþega. Fæð-
isfrádrátturinn tók aftur á móti einungis til 
þeirra sjómanna á fiskiskipum sem þurftu 

að sjá sér fyrir fæði sjálfir. Með lögum nr. 
37/1957 var hlífðarfatafrádrátturinn aukinn 
þannig að hann tók til allra skipverja á tog-
urum. Þá var tekinn upp sérstakur frádrátt-
ur sem náði til allra lögskráðra fiskimanna. 
Breyting þessi var gerð í tengslum við 
kjarasamninga og einnig rökstudd með því 
að á þeim tíma var erfitt að manna flotann 
og talið að fiskiskipaflotinn væri þá nálægt 
þriðjungi mannaður erlendum sjómönnum. 
Með lögum nr. 43/1967 er hlífðarfatafrá-
drátturinn og sérstaki frádrátturinn látinn 
ná til allra lögskráðra sjómanna, þ.e. líka 
annarra en fiskimanna. 

Með lögum nr. 7/1972 er tekinn upp nýr 
fiskimannafrádráttur, 8% af launum, sem tók 
í upphafi einungis til sjómanna á fiskiskipum 
en var ári síðar, með lögum nr. 60/1973, einnig 
látinn taka til hlutaráðinna landmanna sem 
fengu einnig með þeim lögum hlífðarfatafrá-
dráttinn og sérstaka frádráttinn. Hundraðs-
hluti fiskimannafrádráttar hækkaði í 10% 
1975 og síðan í 12% árið 1984.

Með lögum nr. 40/1978 voru hlífðarfatafrá-
drátturinn og sérstakur frádráttur samein-
aðir í einn sjómannafrádrátt sem þá tók til 
allra lögskráðra sjómanna og hlutaráðinna 
landmanna. Fæðisfrádráttur fyrir lögskráða 

sjómenn og hlutaráðna landmenn var með 
lögum nr. 9/1985 einnig látinn taka til sjó-
mannastarfa um borð í skipum sem ekki voru 
fiskiskip. Með lögum nr. 49/1987 var þessum 
frádráttarliðum steypt saman og í stað þeirra 
kom einn sjómannaafsláttur.

Samkvæmt skýringum í frumvarpinu eru 
þessi rök að baki sjómannaafsláttar:

Kostnaður sjómanna vegna hlífðarfata um-
fram aðra launþega.

Ívilnun til þeirra sem sáu sér sjálfir fyrir 
fæði.

Sérstök launahækkun til sjómanna eða 
hluta þeirra í tengslum við kjarasamninga.

Kostnaður vegna langra fjarvista frá heimili.

Fækkun í sjómannastétt
Samkvæmt upplýsingum ríkisskattstjóra er 
um að ræða upphæð sem losar um þúsund 
milljónir króna á ári, 1.105 m.kr. vegna sjó-
mannaafsláttarins og hefur farið lækkandi á 
umliðnum árum þar sem töluverð fækkun 
hefur orðið í sjómannastéttinni. Árið 2008 
nýttu 5.736 sjómenn sér sjómannaafslátt-
inn, 1.105 m.kr., en árið 1994 nýttu 9.700 
sjómenn sér afsláttinn að upphæð 1.548 
m.kr. Af þessu sést að sjómönnum hefur 
fækkað á sl. 15 árum um 41% sem gerir 
lækkun á afslættinum um 29%.

Ríkisbáknið blæs út
Við höfum bent á að nær væri að skera 
niður í dagpeningakerfi opinberra starfs-
manna því þar hlaupa upphæðirnar heldur 
betur á nokkrum milljörðum en sem dæmi 
svo við vitnum aftur í ríkisskattstjóra þá 
voru dagpeningagreiðslur fyrir árið 2008 
alls 8.136 milljón krónur og frádráttur 7.827 
m.kr. Til að gera sér grein fyrir hvernig þessi 
liður hefur blásið út má sjá að árið 1994 
voru þessar greiðslur alls 2.074 m.kr. og 
frádráttur 1.930 m.kr. eða aukning um 75% 
á 15 árum

Ef opinberir starfsmenn greiddu tekjuskatt 
af þeim 7.827 milljónum króna sem voru 
skattfrjálsar dagpeningagreiðslur vegna ársins 
2008, þá hefði ríkið fengið 2,818 m.kr. 

Af þessu sést að ríkisstjórnin hefur látið 
villa um sér þegar bent var á að skera ætti út 
sjómannaafsláttinn því hann væri svo ósann-
gjarn. Opinberir starfsmenn hafa bent á að 
dagpeningakerfið hafi verið skert um 10% en á 
móti ber að líta að sjómannafslátturinn hefur 
einnig rýrnað verulega í áranna rás og ekki 
haldið verðgildi líðandi stundar lengst af.

Sjómenn hafa aldrei verið á móti því að 
taka þátt í niðurskurði í samfélaginu þegar 
illa árar en finnst það ekki sanngjarnt að sá 
niðurskurður bitni aðeins á einni stétt eða 
tveimur en þær útvöldu séu stikkfrí!

Hermann Magnús Sigurðsson
formaður.

Auglýsingaherferð vekur athygli
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Sjómannadagsblað Grind
avíkur er nú aðgengilegt 
á heimasíðu félags-
ins   www.svg.is en mörg 
tölublöðin hafa ekki 
verið fáanleg um langan 
tíma. Blaðið hefur fjallað 
um grindvísk málefni 
frá öllum tímum og þegar litið er til baka 
hefur tekist að varðveita ótrúlegt magn 
af heimildum um sögu Grindavíkur sem 
annars hefðu lent í glatkistunni enda 
hefur blaðið öðlast miklar vinsældir í 
gegnum árin jafnt meðal bæjarbúa sem 
brotfluttra Grindvíkinga auk áhugasamra 
um sögulegar heimildir.

Blaðið kom fyrst út 1989 en hugmynd-
in af útgáfunni átti Björn Gunnarsson, 
formaður sjómannadagsráðs það ár. 

Frumkvöðlar að útgáfunni voru síðan 
Kjartan Kristófersson, Björn Gunnarsson 
og Hinrik Bergsson en samkvæmt grein Pét-
urs Vilbergssonar fyrrum ritstjóra blaðsins 
voru þeir aðaldriffjaðrirnar í Sjómanna- og 
vélstjórafélagi Grindavíkur fyrir 20 árum. 
Í ritnefnd fyrsta blaðsins voru kosnir innan 
sjómannadagsráðsins þeir Kjartan Krist-
ófersson, Borgþór Baldursson og Ölver 
Skúlason. Ritstjórar við útgáfuna hafa 
verið Kjartan Kristófersson, Hinrik Bergs-
son, Pétur Vilbergsson, Sigurður Krist-
mundsson og Kristinn Benediktsson, allir 
fyrrum sjómenn og/eða vélstjórar og félagar 
í Sjómanna- og vélstjórafélagi Grindavíkur. 

Heimasíða félagsins hefur 
fengið andlitslyftingu eftir að hafa verið í  
loftinu í hartnær tíu ár. Síðan hefur 
verið gerð einfaldari og skilvirkari þannig 

að leit að upplýsingum, sem síðan geymir, 
á að vera í algjöru lámarki. Sú nýjung verður 
tekin upp á síðunni að félagsmönnum gefst 
kostur á að taka þátt í skoðanakönnunum 
um þau málefni félagsins sem þurfa þykir 
á hverjum tíma. Mun slíkur kostur verða 
til mikillar hagræðingar fyrir stjórn þegar 
taka þarf  ákvarðanir um hin ýmsu málefni 
sem hingað til hafa jafnvel orðið að bíða 
eftir árlegum aðalfundi félagsins. Þá verður 
áhugasömum ljósmyndurum meðal félags-
manna boðið upp á að hlaða niður myndum 
á til þess ætlað svæði þannig að þróast 
gæti „ljósmyndagallery“ sem yrði hluti af 
sögusöfnun félagsins auk þess sem þannig 
má virkja félagana við gerð síðunnar og 
auka á fjölbreytnina.

Kristinn Benediktsson

Öll tölublöð Sjómannadagsblaðs 
Grindavíkur komin á netið  

Ritstjóraspjall

Bls. 4  Auglýsingaherferð vekur athygli
          Hermann Magnús Sigurðsson, formaður
Bls. 5   Ritstjóraspjall
           Kristinn Benediktsson, ritstjóri
Bls. 6-7  Hugleiðing
             eftir síra Odd V. Gíslason
Bls. 8-9  Minning um látna félaga
Bls. 10-13  Fólk á förnum vegi 
             séð með myndavél Ólafs Rúnars Þorvarðarsonar
Bls. 20-39  Selvogsbanki yfirfullur af rígaþorski og gredduýsu
 Kristinn Benediktsson í róðri með Jóhönnu Gísladóttur ÍS 7 

flaggskipi Vísis hf.
Bls. 41  Hjá Rafeyri á Akureyri
             eftir Guðmund J. Arnkelsson, vélfræðing
Bls. 43-45  Sjómanndagurinn 2009 á tímamótum
             Kristinn Benediktsson fylgdist með  hátíðahöldunum
Bls. 46-47  Heiðrun aldraðra sjómanna
Bls. 48-53   epj.is fróðleg og fjölbreytt bátasíða á netinu
 Emil Páll ritstjóri síðunnar rifjar upp sögu nokkurra báta á 

Suðurnesjum 1. hluti
Bls. 54-55  Söltunarmet sem aldrei verður slegið
Bls. 56-59  Verður 82 ára þegar kvótalánið greiðist upp
 Kristinn Benediktsson í grásleppuróðri með feðgunum Hafsteini 

Sæmundssyni 74 ára og syni hans, Heimi Erni
Bls. 62-71  Ljósmyndagallerí Haraldar Hjálmarssonar
Bls. 72-77  Á humarvertíð með Gvendi Karls
             Sveinn Torfi Þórólfsson skráði
Bls. 78-83  Grindavík lengi lifi!
 Handskrifað handrit af ræðu frá Einari G. Einarssyni í Garðhúsum 

frá aldamótunum 1900 kemur fram í dagsljósið

Bls. 80-83  Myndir frá Ásustrandi 1926 og mannlífinu í Vík
 Gamalt myndasafn Guðjóns Gíslasonar frá Vík kemur fram í 

dagsljósið, sem Sævar Óskarsson fann í gamalli skrifborðsskúffu 
á Bakka fyrir nokkrum árum.

Bls. 86-91  Lenti í sjóræningjum sem svifust einskis ef sá gállinn var á þeim
 Sigurður Þorláksson, stýrimaður frá Vík segir frá ævintýralífi til 

sjós  í fyrri hluta viðtals við Kristin Benediktsson, ritstjóra.
Bls. 92-93  Fullur sjór af fiski
 Kristinn Benediktsson í róðri með Maron GK
Bls. 94  Frá opnun Fisktækniskóla Suðurnesja
Bls. 95  Gjöf til íþróttahússins
Bls. 97  Jón á Vörinni leggur til mataruppskrift
Bls. 97  Bryggjan er menningarhús 
 
Útgefandi:  Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur
Formaður:  Hermann Magnús Sigurðsson
Ritstjóri:  Kristinn Benediktsson
Ábyrgðarmaður:  Hermann Magnús Sigurðsson
Uppsetning:  Svavar Ellertsson, Stapaprent
Forsíðumynd:  Valur Ólafsson, stýrimaður á Maron GK 522 rífur einn 

risagolþorsk inn fyrir á rúllunni þar sem verið var að draga 
netin í Flóanum í lok apríl s.l. utan við friðunarlínuna.

 Kristinn Benediktsson tók myndina. 

Verð í lausasölu 1200 kr. 

Skrifstofa Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur, 
Hafnargötu 9, sími 426 8400, fax 426 8405
Skrifstofan er opin alla virka daga frá klukkan 9.00-12.00 
Öll afritun texta og mynda er óheimil nema með leyfi ritstjóra eða höfunda. 

E f n i s y f i r l i t
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„Sæbjörg leggur þannig upp, í Jesú 
nafni, til framsóknar og varnar 
bjargráðamálum sjómanna á Íslandi, 
og treystir góðum viðtökum karla 
og kvenna, allra þeirra, sem annt 
er um líf og lífsvon sjómanna; hún 
kvíðir hvorki fátækt né klæðleysi, ef 
sjómenn vilja hlynna að henni; hún 
á víða góða vini og vinir hennar eru 
vinir sjómanna.

Sjómenn! Sinnið bjargráðum í 
Drottins nafni, hætturnar vofa yfir. 
Tryggðarfáninn er á lofti. Hol-
skeflan fellur. Bjargráðanefndir, 
neytið bjargráða, biðjið, leitið, laðið 
sjómann til þess að hafa varúð á lífi 
sínu, að minnast Guðs og angistar 
ástvinanna, konu, barna og vina, að 
minnast skyldunnar við Guð, sjálfan sig og náungann.

Prestar, embættismenn og kaupmenn, styðji að því, að 
hver formaður hafi lýsi eða olíu á skipi sínu, í hvert skipti 
sem á sjó er farið; að þeir æfi sig í notkun lýsisins, áður 
en lífsháskann ber að höndum.

Sæbjörg felur nú Bjargráðanefnd-
unum að gera það, það sem þær með 
eftirdæmi sínu og orði geta gert, að 
vekja áhuga sjómanna á Bjargráð-
um, halda fundi við sjómenn, ræða 
nauðsynlegustu mál þeirra, koma á 
samtökum að eitthvað sé gert, því í 
mörg horn er að líta og margt er um 
að ræða, en fyrst af öllu er lífið og 
viðhald þess.

Til tryggingar lífinu er:
Góð formennska; góð skip og 

útbúnaður; bindindið; lýsið; kjalfest-
upokinn; sundið m.f.

Til tryggingar afla og efna er:
Sjósóknin, dugnaðurinn, lífs-

ábyrgðin, hirðinginn, nýtnin m.f. 
og vona ég að Bjargráðanefndir og 

sjómenn fræði „Sæbjörgu,“ svo að hún geti flutt mál 
þeirra framfara og bóta.

Líf sjómannsins er hætt, allur útbúnaður hans þarf að 
vera góður, bæði á sjó og landi, en hvort tveggja mun 
býsna ábótavant; klæðnaður oft lélegur og húskynni lítil 

Sjómenn! 
Sinnið bjargráðum í Drottins nafni, hætturnar vofa yfir

Hugleiðing
Síra Oddur V. Gíslason, 
prestur á Stað 1878-1894
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og óheilnæm, þótt þau séu heldur að lag færast.
Að lokum biður „Sæbjörg“ bjargráðanefndirnar að vera 

sér vinveittar, að safna og senda skýrslur um:
Slys þau á sjó eða í lendingum er fyrir kunna að koma, 

og hvað af líkindum olli hafi, og hvort lýsi og olía hafi 
verið á skipi eða ekki.

Aflaupphæð í hverju fiskiveri og á hverri vertíð fyrir 
sig og þetta ár.“

Í 8. tbl. „Sæbjargar“ er skýrt svo frá í grein um 
bjargráðamál, að samkvæmt ákvörðun á fundi Bjarg-
ráðadeildar í Hafnarfirði 24. okt. 1891 hafi verið samið 
frumvarp til laga fyrir „hið fyrirhugaða íslenska sjó-
mannafélag.“ Í 1. grein frumvarpsins er þetta fram tekið: 

„Tilgangur félagsins er að efla og tryggja líf og atvinnu 
sjómanna á Íslandi á allan hátt, og sérstaklega með því 
að fá stjórn þess skipaða með lögum.“

Og svo segir í 3. grein frumvarpsins:
„Stjórn félagsmála hafa á hendi: bjargráðanefndir í 

hverju sjóplásshreppi, bjargráðadeild í hverri sýslu og 
sjómannaráð fyrir allt sjómannafélag landsins.“

Þessum allsherjarsamtökum sjómanna var ætlað að 
vinna að framgangi allra þeirra mála, sem til hagsbóta 
horfðu fyrir sjómannastéttina, þar á meðal – fyrst og 
fremst – slysavarnamálin. Þarna var með öðrum orðum 
á ferðinni sú fyrirmynd, sem síðar varð að veruleika við 
stofnun Slysavarnafélags Íslands, en einnig með stofnun 
Fiskifélags Íslands og Farmanna- og Fiskimannasam-
bandsins.

Mælska síra Odds V. Gíslasonar og snilli áróðurs-
mannsins segir ótvírætt til sín í formálsorðunum að „Sæ-
björgu“ og öðrum ritum hans. Þorsteinn Jónsson í Lauf-
ási í Vestmannaeyjum getur þess í bók sinni „Aldahvörf 
í Eyjum,“ hversu áhrifamikill málflutningur síra Odds 
hafi orðið, vegna hins mikla persónuleika hans: „Svo er 
það um 1890 að mikil vakningaralda fór um landið í 
björgunarmálum þjóðarinnar, sem fram að þeim tíma 
hafði að mestu legið í dái. Var þarna að verki hinn mikli 
hugsónamaður síra Oddur V. Gíslason, sem ferðaðist um 
landið og brýndi menn af sönnum eldmóði – til dáða í 
þessu velferðarmáli. Þó liðin séu 66 ár síðan hann talaði 
hér um björgunarmálin, man ég vel þennan mikilúðlega 
mann og ýmislegt, sem hann sagði þá. Var ég þó ekki 
nema 10 ára gamall.“

Og enn segir Þorsteinn að áhrifin af komu síra Odds til 
Vestmannaeyja hafi orðið þau „að formenn bundust sam-
tökum um að hafa minnst 8 potta af lýsi með sér í hverja 
sjóferð, ásamt tveim ílöngum, litlum strigapokum, sem 
troðnir voru heyi og nefndir „ýlir.“ Var lýsinu hellt í þá 
og þeir hengdir utanborðs á skipin eða bátana er þurfa 
þótti. Gerbreytti þessi einfaldi útbúnaður úfnum sjó, og 

kom þó sérstaklega að notum á undanhaldi. Var áreið-
anlegt að þetta kom oft að gagni og bjargaði lífi manna. 
En viðhaldið á ýlnum varð fljótlega ábótavant, þrátt fyrir 
það þó að ákvæði um þessi tæki væri tekin upp í fisk-
veiðisamþykktina.“

Það sem Þorsteinn í Laufási segir þarna um notagildi 
ýlanna, er merkilegur vitnisburður í sjálfu sér, vegna 
þess að Þorsteinn var með kunnustu formönnum í Vest-
mannaeyjum á sinni tíð sakir afburðasjómennsku. 

Hugleiðing þessa árs er helguð minningu síra Odds V. 
Gíslasonar í tilefni af 80 ára afmæli Slysavarnardeild-
arinnar Þorbjörns sem var stofnuð 3. nóvember 1930, 
en síra Oddur var langt á undan sinni samtíð að hvetja 
landsmenn til að sinna skipulega öryggismálum sjó-
manna eins og glögglega kemur fram í blaðinu „Sæbjörg“ 
sem hann gaf út.

S j ó m a n n a d a g s b l a ð  G r i n d a v í k u r      7



Jóhanna Pétursdóttir f. 27. okt. 1927 en lést 
á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þann 29. 
júní 2009 sl. 

Foreldrar hennar voru hjónin Aðalbjörg 
Jónsdóttir f. á Fossvöllum í Jökulsárhlíð 29. 
júní 1893, d. 11. júlí 1950, og Pétur Friðrik 
Guðmundsson bóndi á Hauksstöðum á 
Jökuldal f. þar 30. júní 1879, d. 29. sept. 
1962. Systkini Jóhönnu eru Jón, f. 4. mars 
1918, Guðmundur Haukur, f. 17. mars 1919, 
Sigrún, f. 23. mars 1921, Örn, f. 23. des. 
1922, Ingimundur, f. 16. júlí 1925, Gréta, f. 
23. sept. 1930 og Dísa, f. 17. júní 1934. Hálf-
systir átti hún, Ingunni samfeðra, f. 14. sept 
1914. Dísa lifir systkini sín.

24. júní 1955 giftist Jóhanna Steinþóri 
Þorvaldssyni, sjómanni, f. á Húsavík 28. 
maí 1932. Börn þeirra eru: Guðrún Ágústa, 
f. 1956, Jón Haukur, f. 1961, d. 1978, Pétur 
Ásgeir, f. 1962 og Sigrún, f. 1964

Jóhanna fluttist til Eyjafjarðar með for-
eldrum sínum árs gömul og ólst þar upp. 
Hún kynntist þar hinum ýmsu störfum til 
sjávar og sveita. Hún byrjaði til sjós árið 
1948 sem matsveinn á Minný frá Siglufirði 
á sumarsíldveiðum fyrir Norðurlandi. Síðan 
tóku við ýmis störf en 1952 fór Jóhanna 
aftur sem matsveinn til sjós og nú með Jóni 
Finnssyni úr Garðinum á síldveiðar fyrir 
norðan land um sumarið og svo á haust-

reknetaveiðar. 
Skipstjóri var Þor-
steinn Jóhannsson 
sem var miðlungs 
hrifinn af því að 
ráða kvenkokk á 
skip sitt, en var þó 
ánægður í vertíð-
arlok þar sem vel 
fiskaðist á vertíð-
inni. Sumarið eftir fór svo Jóhanna sem 
kokkur á Guðbjörgu GK 6 frá Hafnarfirði.

Árið 1954 réði Jóhanna sig ásamt Dísu 
systur sinni sem matsveinn á togarann Jón 
Baldvinsson RE 208 þar sem hún kynntist 
eiginmanni sínum eins og að framan grein-
ir. Í Sjómannadagsblaði Grindavíkur 1997 
birtist fróðleg og skemmtileg greinarskrif 
eftir Jóhönnu sem bar nafnið: „Jólatúr á 
Halamiðum á togaranum Jóni Baldvinssyni 
RE 208 árið 1954.“

Eftir strand Jóns Baldvinssonar fór 
Jóhanna á tvo báta Hrafn VE og Keilir AK, 
milli þess sem hún vann í Alþýðubrauð-
gerðinni. Síðan tóku við ár barneigna og 
heimilishalds. Eftir að Jóhanna flutti til 
Grindavíkur starfaði hún við fiskvinnslu. 
Starfslok hennar urðu þó í Hótel Bláa Lón-
inu þar sem hún vann í nokkur ár. 

Samkvæmt hefð frá árinu 1970 heiðrar 

Sjómanndagsráð Grindavíkur fyrrverandi 
sjómenn fyrir störf þeirra við hátíðahöld 
sjómannadagsins í Grindavík.

Sjómannadaginn 2. júní 2002 var heiðr-
unin sérstaklega ánægjuleg og jafnframt 
óvenjuleg, segir í Sjómannadagsblaði 
Grindavíkur árið eftir, þar sem heiðruð 
voru saman hjónin Jóhanna Pétursdóttir 
og Steinþór Þorvaldsson, þá til heimilis að 
Staðarvör 2 í Grindavík, fyrir sjósókn og 
störf sem tengjast sjávarútvegi. Jóhanna 
sagði í blaðinu að þau Steinþór sáust fyrst á 
sjó þar sem þau voru saman í skipsrúmi á 
togaranum Jóni Baldvinssyni RE 208. 

„Skipið var komið vestur á Halam-
ið þar sem við sáumst fyrst, kokkurinn 
Jóhanna Pétursdóttir og hásetinn Steinþór 
Þorvaldsson. Þetta leiddi til frekari kynna 
og hjónabands sem varir enn. Þetta er sá 
stærsti og vænsti þorskur sem veiðst hefur 
á Halamiðum sem eru fengsæl fiskimið út 
af Vestfjörðum,“ bætti Jóhanna við í viðtali 
við blaðið.

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur 
minnist Jóhönnu með hlýhug og vottar 
aðstandendum hennar samúðar, blessuð sé 
minning Jóhönnu Pétursdóttur félaga okkar.   

Ritstjóri.

Guðmundur Kristinn Steinsson fæddist 
í Keflavík 21. október 1978. Hann lést af 
slysförum við störf á frystitogaranum Hrafni 
GK 111 þann 17. apríl sl.

Foreldrar hans eru Hildur Guðmundsdótt-
ir f. í Innstu-Tungu í Tálknafirði 27. 4. 1940 
og Steinn Erlingsson f. í Steinhúsi í Gerðum 
14. 1. 1939. Steinn og Hildur eru búsett í 
Reykjanesbæ.

Systkini Guðmundar eru: Einar Ólafur 
f. 1960, Dagný Alda f. 1962, Una f. 1966 
og óskírður Steinsson f. 1978. Guðmundur 
lætur eftir sig unnustu Berglindi Hörpu 
Ásþórsdóttur f. 1985. Heimili þeirra var að 
Skúlagötu 54 í Reykjavík.

Guðmundur, eða Gummi eins og hann var 
oftast kallaður, ólst upp í Keflavík í foreldra-
húsum að Faxabraut 47. Skólagangan var 
í Keflavík, að undanskildu einu ári, þegar 
hann flutti með foreldrum sínum til Tucson 
í Arizona í Bandaríkjunum, þar sem Steinn 
lagði stund á söngnám. Árið 2001 lauk 

Gummi einkaflug-
mannsprófi og árið 
2008 lauk hann prófi 
af viðskipta- og hag-
fræðisviði frá Keili. 
Hann hafði að mestu, 
en með hléum, unnið 
við sjómannsstörf 
og síðustu árin hjá 
Þorbirni hf. á Hrafni GK 111, auk þess sem 
hann hafði unnið við rafvirkjun í landi.

Gummi var mikill áhugamaður um 
íþróttir og spilaði sjálfur handbolta á yngri 
árum. Guðmundur var hvatamaður að stofn-
un Handknattleiksfélags Reykjanesbæjar 
sumarið 2008 og var formaður félagsins frá 
stofnun þess.

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur 
vottar aðstandendum virðingu sína, blessuð 
sé minning Guðmundar Kristins Steinssonar 
félaga okkar.

Ritstjóri

Kveðja frá áhöfninni 
á Hrafni GK 111
Hörmulegt slys átti sér stað hjá okkur 
um borð á Hrafni GK 111 þann 17. apríl 
síðastliðinn. Góður félagi okkar og vinur, 
Gummi Steins, lést í vinnuslysi um borð og 
við munum minnast hans um ókomin ár og 
sendum við aðstandendum okkar innileg-
ustu samúðarkveðjur.

Í kjölfar þessa slyss er okkur  bæði skylt 
og ljúft að upplýsa og þakka útgerð skips-
ins ÞORBJARNAR HF. fyrir eftirfylgni og 
aðstoð þeirra við áhöfnina eftir þetta áfall, 
en það var til mikillar fyrirmyndar, hvernig 
þeir stóðu sig við þessar aðstæður. Erum við 
þakklátir fyrir þá aðstoð sem okkur var veitt 
eftir þetta áfall.

Fh. áhafnarinnar,
Róbert Vogt.

Minning
Jóhanna Pétursdóttir

Minning
Guðmundur Kristinn Steinsson
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Þórarinn Ingibergur Ólafsson fæddist 
í Grindavík 24. ágúst 1926. Hann lést á 
dvalarheimilinu Víðihlíð hér í Grindavík 
4. ágúst á síðasta ári. Hann var sonur 
hjónanna Helgu Þórarinsdóttur húsmóður, 
f. 6. 7. 1903, d. 27. 5. 1989, og Ólafs Jónsson-
ar sjómanns í Hraunkoti og Bræðratungu 
í Grindavík, f. 24. 1. 1897, d. 10. 10. 1954. 
Alsystkin Þórarins eru Hulda Sigríður, f. 
1927, Guðmundur, f. 1928, Guðbergur 
Hafsteinn, f. 1929, Jóna Sólbjört, f. 1932, 
Aldinía Ólöf, f. 1934, Helgi Óli, f. 1936, Sig-
urður Ragnar, f.1951 og hálfbróðir Albert 
Egilsson, f. 1923, d. 1953.

Hinn 1. 1. 1950 kvæntist Þórarinn 
Guðveigu Sigurlaugu Sigurðardóttur frá 
Bjarnabæ í Garði f. 9. 12. 1931. Börn Þór-
arins og Guðveigar eru Sævar Baldur, f. 
1950, Helga, f. 1952, Ólöf, f. 1955, d. 1998, 
Ingibjörg, f. 1958, og Svala, f. 1967. Alls eru 
afkomendur Þórarins og Guðveigar 37.

Þórarinn fór ungur til sjós með föður 
sínum en var síðan með Gunnari Gíslasyni 
á Ægi og síðar stýrimaður á Sæborgu með 
Óskari Gíslasyni. Formennsku byrjaði 
hann á litlum bát, Mugg en næstu árin var 
hann með ýmsa báta, svo sem Óðin, Vísi og 
Hafrenning, en alls var hann til sjós í 48 ár. 
Hann fór í Stýrimannaskólann og aflaði sér 
réttinda á 120 tonna skip 1958 og lauk fiski-

mannaprófi 1965. 
Árið 1958 tók hann 
við 75 tonna bát, 
Þorbirni. Varð hann 
þrisvar aflahæstur 
Grindavíkurbáta á 
vetrarvertíð og var 
Þórarinn jafnframt 
meðal aflahæstu 
skipstjóra á síld á 
þeim tíma.

Árið 1965 tók hann svo við nýjum bát, 
Þorbirni II., sem hann var með í tvö ár. Árið 
1967 keypti hann 220 tonna bát, Eldborg frá 
Hafnarfirði, sem var gefið nafnið Albert GK 
31. Bátinn keypti hann í félagi við Helga, 
bróður sinn, og Helga Hjartarson. Hluta-
félag um útgerðina hlaut nafnið Þróttur. 
Næstu árin var hann að jafnaði aflahæstur 
og mestan afla á einni vertíð fékk hann 
1.604 tonn í 68 sjóferðum. Árið 1972 seldu 
Þórarinn og félagar hans bátinn og keyptu 
annan, Birting frá Neskaupstað, sem einnig 
hlaut nafnið Albert. Þórarinn keypti síðan 
hlut meðeigenda sinna. Auk hefðbundinna 
vetrarvertíða stundaði Þórarinn veiðar á síld 
og síðar loðnu. Sævar, sonur hans, var síðar 
með bátinn með föður sínum og var með 
bátinn síðustu árin, sem hann var gerður út 
og gekk inn í félagið með foreldrum sínum. 

Útgerð Alberts gekk alla tíð vel og var skipið 
ætíð með aflahæstu skipum. Albert var seld-
ur árið 1996 en ári seinna keypti hlutafélag-
ið Þróttur fiskverkun í Grindavík og rak 
Þórarinn hana ásamt Guðveigu, eiginkonu 
sinni, Sævari, syni sínum, og Þórarni, dótt-
ursyni sínum, til dauðadags.

Þórarinn var mikill söngmaður og söng í 
kirkjukór Grindavíkur í tæp 60 ár. Hann var 
einnig um árabil í sóknarnefnd Grindavík-
ur. Honum var annt um kirkjuna og styrktu 
þau hjónin hana mikið, einkum orgelsjóð 
hennar. 

Árið 1992 heiðraði Sjómanna- og vél-
stjórafélag Grindavíkur Þórarinn ásamt 
þeim Þorgeiri Þórarinssyni og Hallgrími 
Hallgrímssyni en þeir höfðu allir átt langan 
sjómannsferil að baki þá. Í Sjómanna-
dagsblaðinu árið eftir sagði: „Sjómenn í 
Grindavík líta til þessara mætu manna með 
virðingu og þakklæti fyrir vel unnin störf 
og óska þeim Guðsblessunar á ógenginni 
braut.“

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur 
vottar aðstandendum virðingu sína, blessuð 
sé minning Þórarins Ólafssonar, skipstjóra.

Ritstjóri

Minning
Þórarinn Ingibergur Ólafsson

Krýsuvíkurkirkja sem brann í vetur.  Mynd Haraldur Hjálmarsson.
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Leiftur úr fortíðinni

Fólk á förnum vegi 
-séð með myndavél Ólafs Rúnars

Menningarvika Grindvíkinga síðast liðinn vetur bauð upp á mjög merkilega ljós-
myndasýningu úr safni Ólafs Rúnars Þorvarðarsonar, fyrrum kennara hér í Grinda-
vík, en hann byrjaði mjög ungur að taka myndir af mannlífinu hér í bænum.

Sýningin sem haldin var í Saltfisksetrinu fékk yfirskriftina „Lífið er saltfiskur“ - „Fjár-
sjóður Ólafs Rúnars til sýnis“ eins og hún var nefnd í fyrirsögn blaðsins Járngerðar í 
kynningu á menningarvikunni. Á sýningunni var 140 myndum varpað upp á sýning-
artjald, myndum úr myndasafni sem telur á annað hundrað þúsund myndir að sögn Ólafs 
Rúnars, bæði svart-hvítar myndir og í lit, en elstu myndirnar eru 50 ára gamlar og eldri.   

Allt frá því að Sjómannadagsblað Grindavíkur hóf göngur sínar hefur Ólafur Rúnar 
verið liðtækur við að leggja blaðinu til efni og því var það auðsótt að fá að birta að þessu 
sinni lítið sýnishorn frá sýningunni. Myndirnar voru bæði teknar út á sjó á veiðum eða 
af bátum að koma inn í brimi auk þess sem uppistaðan var frá saltfiskverkun í landi eins 
og heiti sýningarinnar ber með sér. Ákveðið var að leggja áherslu á mannlífið í nærmynd 
að þessu sinni þar sem áður hefur verið lögð áhersla á bátamyndir í myndaseríum Ólafs 
Rúnars.

Þess má einnig geta að nýi veitingarstaðurinn Bryggjan, í eigu þeirra bræðra Aðalgeirs 
og Kristins Jóhannssona, bauð upp á sýningu videó-myndarinnar „Legið fyrir lúðu“ alla 
menningarvikuna, en Ólafur Rúnar tók þessa mynd af þeim Sigurgeir Guðjónssyni, Árna 
Magnússyni og Jóni Gíslasyni  þar sem þeir fóru á trillu með Einari Óskarssyni og veiddu 
lúðu á handfæri samkvæmt gamalli hefð. Er þessi mynd ómetanleg heimild um þessar 
veiðar sem stundaðar hafa verið við Ísland öldum saman með þessum hætti þar til nú á 
síðustu árum að tæknin hefur rutt þessum gömlu aðferðum úr vegi. Fjöldi manns lagði 
leið sína á Bryggjuna til að sjá myndina auk þess sem hún var sýnd austur í Víðihlíð fyrir 
eldri borgarana sem ekki höfðu tök á því að komast á staðinn. Gerður var góður rómur að 
þessu framtaki þeirra bræðra.

Jón á Skála, Jón Guðmundsson frá Ísólfsskála á handfærum austur á Hraunsvík, á mb. Þór-
arni GK 35, árið 1986.

Ingi í Brú, Ingimar Magnússon, að landa fiski 
úr mb. Sigurþóri GK 43 árið 1982.

Lárus í Bræðraborg, Lárus Jónsson sá um 
rekstur fisk- og kjötsölu í Hraðfrystihúsi 
Grindavíkur á tímabili. Myndin tekin 1960.

Ólafur Rúnar mættur með myndavélina.
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Geiri í Hlíð, Sigurgeir Guðjónsson í Hlíð, á handfærum vestur 
á Víkum, með vænan stútung sem glögglega ber lit af þaranum 
sem hann hefur legið í. Fiskurinn var ekki eins á litinn alls 
staðar á Víkunum en það fór eftir því hvar hann var dreginn. 
Þar voru mið sem kölluðust Lútur, Hóllinn, Kletturinn, Sand-
vík, Hellan, Rifið, Bræður á möl, Nýi viti, Krikinn og Grösin. 
Glöggir menn þóttust sjá á fiskinum á hvaða miðum skip höfðu 
verið er þau komu vestan af Víkum. Þannig fékkst ljós fiskur á 
Klettinum, Sandvík og Hellunni en aftur á móti veiddist dökkur 
fiskur á Lút og rauður í Krikanum. Af þessu sést að Sigurgeir 
hefur verið í Krikanum.

Einar í Ásgarði, Einar Dagbjartsson, skipstjóri á Ólafi GK 33 gerir sig 
kláran í löndun 1975.

Fiskverkunarfólk hjá Sverri hf., sem Sverrir Sigurðsson á Brimnesi stjórnaði. Á myndinni eru talið frá vinstri: Hjalti á Gimli, Geiri í Hlíð, Óli á 
Jaðri, oft kallaður Óli Færeyingur, Ole Magnussen, Sverrir á Brimnesi, Gaui í Kofa og Rúna kona hans og Reginbaldur frá Miðhúsum. Þarna 
var einhvern tíma áður fjárhús en skúrinn stóð þar sem Hælsvík byggði myndarlegt fiskverkunarhús. Myndin er tekin 1961.
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Í Lifrarbræðslu Gunnars Halldórssonar taka Ingvi Jónsson frá Blómsturvöllum, fjær, og Vilberg-
ur Aðalgeirsson Borgargarði til hendinni við vinnu sína. Myndin var tekin 1963 er líklega sú 
eina sem til er frá þessum vinnustað sem stóð austan við Silfurhöllina.

Jói á Gimli, Jóhann Hjaltason, að umsalta salt-
fisk hjá Sverri hf. árið 1961.

Bryndís Hauksdóttir við línubeitningu í beitningaskúrunum niðri við Varir árið 1986.
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Gunnar Tómasson verkstjóri í Þorbirni hf. með tvo 
fallega flatta þorska. Myndin var tekin 1987 en á 
þeim tíma var verið að gera tilraun með að fletja 
þorsk úti á sjó og pækilsalta niðri í lest í kör. Fisk-
urinn var síðan umsaltaður í landi og pakkaður. Í 
framhaldi af þessi keypti fyrirtækið fyrsta skuttog-
arann, Gnúp GK, á miðju ári 1988.

Magnús á Hrauni, Magnús Hafliðason, árið 1961. Magnús var sjómaður, bóndi, verkamað-
ur og refaskytta og reri lengi á áraskipum og trillum frá Hrauni og úr Þórkötlustaðanesi.

Simbi á Karlsskála, Sigmundur Karlsson, við vinnu í fiskmóttöku Arn-
arvíkur hf. árið 1982.

Frá hafnarvoginni 1982. Rúnar á Steinum, Sigurður Rúnar Steingríms-
son, og Bjarni Þórarinsson hafnarstjóri til margra ára.
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Á Svíragarði 1964. Hjalti Magnússon, netagerðarmaður, gerir við troll á bryggjunni ásamt Dóra í Vík, Halldóri Þorlákssyni. Til hliðar vinstra 
megin fylgist Guðjón í Höfn með.

Fiskmat Grindavíkur var um tíma starfrækt í Hópi hf. Myndin er tekin árið 
1973 þar sem þeir Tóti matsmaður, Þórarinn Sveinbjörnsson, og Gvendur á 
Hópi, Guðmundur Þorsteinsson, standa við myndarlegar fiskstæður en þeir 
verkuðu allan fisk sem tekinn var í mat.

Fiskmatið flutti síðan á Hafnargötuna gegnt Arnarvík hf. þar 
sem N1 verslunin er nú til húsa. Myndin var tekin 1981 af Jóni 

stýrimanni Sæmundssyni er hann var að sækja matsnótur til 
matsmannanna, Tóta og Óla á Stað, Ólafs Gamalíelssonar.

Í Hópsnesi hf. árið 1978 eru þau Jóhanna Pé, Jóhanna Péturs-
dóttir, og Eddi forstjóri, Eðvarð Júlíusson, í aðgerð en Eddi lét 
sér ekki muna um að smeygja sér í vinnugallann og taka þátt í 
aðgerðinni ef vantaði fólk.   
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Sjómenn til hamingju með daginn!



Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ

Óskum sjómönnum,  

fiskvinnslufólki og  

öðrum Grindvíkingum   

til hamingju með daginn
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SJÓMANNASAMBAND ÍSLANDS LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA 

Sjómennt – Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins – Háteigsvegi – 105 Reykjavík – sími 514 9000

Átt þú rétt á styrk?
Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfyrirtækja.  Félagsmaður, 

sem hefur unnið í a.m.k. sex mánuði sl. 12 mánuði skv. kjarasamningi SA/LÍU 

við Sjómannasamband Íslands hjá útgerðum innan LÍU og greitt til aðildar- 

félags Sjómenntar á þeim tíma, á rétt á stuðningi til náms.

Samtök atvinnulífsins (SA), Landsamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) og 

Sjómannasamband Íslands (SSÍ) standa að Sjómennt.

Nánari upplýsingar á www.sjomennt.is og á sjomennt@sjomennt.is

Ertu búinn að vera á sjónum í eitt ár eða meira?
Langar þig að fara á námskeið eða í skóla?
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Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki 
og öðrum Grindvíkingum 
hamingju- og heillaóskir á sjómannadaginn

Hafnargötu 16
Fax 426 8176 - Sími 4205700

Fiskvinnsla
Bakkalág 15 b. • 240 Grindavík • Iceland 
Tel: 420 8000 • Fax: 420 8001  • stakkavik@stakkavik.is 

Sendum sjómönnum, 
fiskvinnslufólki og öðrum 
Grindvíkingum 
hamingju- og heillaóskir 
á sjómannadaginn
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Borið heiti þriggja kvenskörunga
Skipið, sem heitið hefur þremur kven-
mannsnöfnum og einu eyjarnafni, fer vel 
í sjó og heldur mjúku skriðinu á lensinu 
vestur með landinu en það hefur verið mik-
ið happaskip alla tíð frá árinu 1969 þegar 
því var hleypt af stokkunum á Akranesi, í 
skipasmíðastöð Þorgeirs og Ellerts þar sem 
það var smíðað eftir teikningu Benedikts E. 
Guðmundssonar, fyrir Finnboga Magn-
ússon útgerðarmann á Patreksfirði, sem gaf 
því nafnið Helga Guðmundsdóttir BA 77 
í höfuðið á ömmu sinni í móðurætt. Bát-
urinn var upphaflega um 250 tonn að stærð 
og var á síld- og loðnuveiðum auk þess að 
stunda netin á vetrarvertíðum og reyndist 
mikið happaskip undir hans stjórn. Árið 

Jóhanna Gísladóttir ÍS 7, rennilegasta línuskip flotans, flaggskip Vísis hf. í 
Grindavík klýfur tignarlega úthafsölduna, þegar Þórður Pálmason skipstjóri 
setur á fulla ferð út úr innsiglingarrennunni í Grindavíkurhöfn, út á Djúpsundið, 
og setur stefnuna vestur með landinu þetta sunndagskvöld á miðri vetrarvertíð, 
þannig að báturinn leggst á lens í suðaustan vindsperringnum sem staðið hefur 
alla helgina og er ekkert að gefa eftir. Þórður og yfirstýrimaðurinn í þessum túr, 
Haraldur Einarsson, fara yfir útlitið fyrir næsta sólarhringinn. Veðrið er enn 
hundleiðinlegt á hrauninu austur á Selvogsbanka þar sem þeir voru að mokfiska 
í síðasta túr, um 300 kör af fallegum fiski, rígaþorski og gredduýsu. Niðurstaðan 
er því sú að Þórður ákveður að byrja á Eldeyjarbanka, norðvestur af Garðskaga. 
Hann setur punkt á plotterinn þar sem hann vill að Haraldur byrji lögnina klukk-
an 23.11 eftir því sem tækið áætlar komutímann. Þarna hafa verið nokkrir af litlu 
plastbátunum úr Grindavík, Stakkavíkurbátarnir Þórkatla GK og Óli á Stað GK 
ásamt Einhamarsbátunum, Gísla Súrsyni GK og Auði Vésteinsdóttur GK, í ágætu 
fiskiríi þegar veðrið er leiðinlegt að sunnanverðu við Reykjanesið, enda stutt að 
landa í Sandgerði. Þórður ætlar að ná sér í kríu áður en hann tekur við næturvakt-
inni upp úr miðnættinu og klárar lögnina.
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yfirfullur af rígaþorski 
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1974 var hann lengdur í fyrra skiptið hjá 
Vélsmiðjunni Herði í Njarðvíkum og síðan 
yfirbyggður árið 1977 á sama stað.

Báturinn var seldur til Eskifjarðar er Að-
alsteinn Jónsson, Alli ríki, festi kaup á hon-
um og gaf honum nafnið Guðrún Þorkels-
dóttir SU 211 í höfuðið á móður sinni. Á 
þessum tíma var báturinn nánast notaður 
á uppsjávarveiðum og rækju og var mikið 
loðnuveiðiskip. Á tíunda áratug síðustu 
aldar var einmitt mikill uppgangur í þeim 
veiðum og var þá báturinn sendur árið 1997 
til Póllands í gagngerar breytingar hjá Nauta 
Shipyard í Gdynía. Í þessum breytingum 
var hann lengdur öðru sinni auk þess sem 
skutnum var slegið út að aftan, sett á hann 
ný brú og bakki og var hann þá orðinn að 

glæsilegu skipi þegar hann kom siglandi inn 
Eskifjörðinn úr breytingunum, að viðstöddu 
fjölmenni heimamanna á bryggjunni sem 
tóku á móti því fagnandi. Í uppgangi veið-
anna í byrjun nýrrar aldar horfðu Eskfirð-
ingar, líkt og aðrir útgerðarmenn, til stærri 
og öflugri skipa með meiri burðargetu 
og fullvinnslu úti á sjó svo sem flökun og 
frystingu. Með komu nýrra skipa eins og 
Hólmaborginnar SU og Aðalsteins Jóns-
sonar SU var Guðrún Þorkelsdóttir SU seld 
til rækjufyrirtækisins Úthafs á Húsavík í lok 
janúar 2004, gefið nafnið Seley ÞH og var 
í fyrstu ætlað að stunda rækjuveiðar fyrir 
rækjuvinnslu Íshafs á Húsavík en þær veiðar 
urðu skyndilega óarðbærar vegna lækkandi 
markaðsverðs á rækju og var þá brugðið 

á það ráð að nota það sem flutningaskip 
fyrir loðnuhrat frá Grindavík, til bræðslu 
annars staðar á hrognatímanum eftir að 
loðnubræðslan þar brann. Áfram var hægt 
að taka á móti loðnu fyrir hrognafrystingu 
fyrirtækisins en sigla þurfti hratinu austur á 
land til bræðslu og þar nýttist Seley ÞH um 
tíma. 

Skipið er algjör gullmoli
Að sögn Þórðar fékk Pétur H. Pálsson 
forstjóri Vísis hf. í Grindavík þá frábæru 
hugmynd að breyta skipinu í línuskip og 
árið 2005 var skipinu breytt í Slippstöðinni 
á Akureyri í stærsta línuskip landsins og 
vélaraflið minnkað niður í 1000 hestöfl en 
vélin í skipinu sem er af Wichmanngerð var 
upphaflega 1370 hestöfl. Skipinu var svo 
gefið nafnið Jóhanna Gísladóttir í höfuðið 
á móður Páls Pálssonar, útgerðarmanns 
og eiganda Vísi hf., föður Péturs en Páll er 
frá Þingeyri og því er það skráð þar með 
einkennisstafina ÍS.

„Það munaði engu að þessi gullmoli, sem 
þetta skip er, lenti í gúanói eða brotajárninu 
réttara sagt, en aðkoman að því var hreint 
útsagt hræðileg þegar við skoðuðum það 
fyrst með þær hugmyndir í huga að breyta 
því í línuskip, Þykkt lag af loðnu var fram í 
og umgengnin orðin með þeim hætti upp í 
brú að sígarettustubbarnir voru út um allt 
en nú er öldin önnur eftir gagngerar breyt-
ingar og endurbætur, hvergi reykt nema á 
einum stað enda loftið í skipinu allt annað 
en var,“ segir Þórður um leið og hann býður 
góða nótt og stingur sér í koju.

Nokkrir karlanna 
með Þórði í fjölda ára
Í áhöfninni á Jóhönnu Gísladóttur ÍS 7 í 
þessum 10 túr ársins eru eftirfarandi:

Þórður Pálmason skipstjóri, Haraldur 
Einarsson yfirstýrimaður er að leysa af 
Þórir Sigfússon, Þorbjörn Jónsson yfirvél-
stjóri, Arnar Jónsson vélavörður, Gottskálk 
Guðmundsson 2. stýrimaður, Sævar Sig-
urjónsson matsveinn, Hjálmtýr Hjálmtýsson 
vaktformaður/bátsmaður og hásetarnir 
Kristinn Hjálmtýsson, Sævar Rafnsson, Þór-
ir Erlendsson, Guðveigur Steinarsson, Januz 
Siebkiewra frá Póllandi, Helgi Birgisson, 
Brynjar Brynjarsson. Í fríi eru auk Þóris 
stýrimanns, þeir Hilmar Ásgeirsson, sem 

Hjálmtýr Hjálmtýsson 
vaktformaður leggur færin.
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leysir ýmist af sem matsveinn eða vélavörð-
ur, Jósef Zarioh, hálfur Íslendingur, hálfur 
Marakkó-maður, Kjartan Steingrímsson og 
Kristinn Þórarinsson.

Nokkrir úr áhöfninni hafa verið með 
Þórði í fjölda ára alveg frá því hann var með 
Höfrung II. GK í Grindavík á níunda áratug 
síðustu aldar, eða þeir Sævar matsveinn og 
Gottskálk en aðrir um lengri eða skemmri 
tíma, samhæfð og traust áhöfn. 

Topptæki og toppáhöfn 
grunnur að góðum árangri 
Varla skeikaði nokkrum mínútum á því 
sem plotterinn gaf upp um komutímann á 
punktinn hans Þórðar, hvar hann vildi byrja 
lögnina á Eldeyjarbankanum um nóttina. 
Það gekk allt eftir og ekkert var verið að 
tvínóna við hlutina heldur dreif Haddi sína 
menn strax í að byrjað að leggja. Leggja átti 
36 rekka eða 42.800 króka en alls voru 38 
rekkar í skipinu með tæplega 1200 króka 
á hverjum rekka. Vaktformaður hvorrar 
vaktar sér um að græja baujur og færi og 
um leið og fyrsta færið var runnið út hófst 
lögnin sem gekk snurðulaust. 

„Klikk klakk, klikk klakk,“ söng beitn-
ingarvélin. Síld, Kyrrahafsmakríll, sauri 
og smokkur fór jöfnum höndum í bland 
á krókana.  Öll handtök eru fumlaus hjá 
reyndri áhöfninni og hver rekkinn á fætur 
öðrum rennur í gegnum litla lúgu á síðu 
skipsins. Grundvallarforsenda fyrir góðum 
árangri við línuveiðar sem þessar eru að 
beitningarvélin klikkar ekki en þar spilar 
inn í að hafa góðan vélstjóra sem hugsar um 
hana og heldur henni gangandi. Annað tæki 
er uppstokkarinn, sem skiptir ekki síður 
miklu máli að sé ávallt í toppstandi svo vel 
gangi að draga. Nú til dags hafa verið gerðar 
þvílíkar endurbætur á því tæki frá því sem 
áður var sem létta alla vinnu enda kom í 
ljós að hægt hefur verið að fækka mönnum 
í ganginum umtalsvert meira og minna svo 
fleiri karlar geta snúið sér að slægingunni 
og frágangi aflans jöfnum höndum yfir alla 
vaktina. Sagt er að ef hrynur niður meira en 
10% af krókum að þá sé eitthvað að. Þessi 
tæki eru frá Mustad verksmiðjunum í Nor-
egi og óhætt er að segja að framleiðendurnir 

Þórður 
skipstjóri

Haraldur 
yfirstýrimaður

Þorbjörn 
yfirvélstjóri

Arnar 
vélavörður 

Sævar 
matsveinn

Gottskálk
 2. stýrimaður

Hjálmtýr 
vaktformaður

Helga Guðmundsdóttir Guðrún Þorkelsdóttir Jóhanna Gísladóttir
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hafa verið duglegir að fylgjast með og kalla 
eftir ábendingum um úrbætur í gegnum 
tíðina og gert sitt besta til að betrumbæta 
tækin, sem hefur tekist.

Allt gengur fumlaust fyrir sig
Gottskálk gerir sig kláran með kastkrækjuna 
þegar skipið leggur að fyrstu bauju í myrkr-

inu sem enn grúfir yfir. Enn er góð stund 
áður en fer að gráma að morgni. Kastkrækj-
an svífur út í myrkrið og hann er ekki lengi 
að ná færinu sem situr fast á krækjunni í 
fyrstu tilraun. Hann dregur til sín baujuna 
ásamt belgnum og innbyrðir hvoru tveggja á 
rúllunni. Guðveigur tekur færið og bregður 
því á spilið og byrjar að hringa það niður í 

blóðgunarkassann. Gotti lásar baujunni og 
belgnum frá færinu og réttir hvoru tveggja 
upp á efradekkið þar sem Januz, félagi hans 
tekur við og kemur hlutunum aftur í skut 
þar sem allt er sett í röð og reglu fyrir næstu 
lögn. Nú kemur drekinn og þá þarf að 
stöðva spilið og lása frá, síðan hnýta línuna 
í leiðarann, sérstakan bandspotta sem liggur 

Brynjar 
háseti

Guðveigur 
háseti

Helgi 
háseti

Januz 
háseti

Kristinn 
háseti

Sævar 
háseti

Þórir 
háseti

Helga Guðmundsdóttir BA 77 Guðrún Þorkelsdóttir SU 211 Guðrún Þorkelsdóttir SU 211
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í röri frá spilinu að uppstokkaranum. Burst-
asettinu er skellt aftur svo öll afbeita fari 
ekki með línunni í uppstokkarann, sjórinn 
settur á kerfið og þar með fer uppstokkarinn 
af stað. Allt gengur þetta með æfðum fum-
lausum handtökum eins og fyrr um kvöldið 
þegar byrjað var að leggja. Greinilegt að 
hér eru engir viðvaningar á ferð. „Draumur 
hvers skipstjóra,“ segir skipstjórinn.

Línan fer inn á uppstokkarann þar sem 
Helgi byrjar að sjá um að halda krókunum í 
réttri röð á rekkanum. Hann bregður nýjum 
taum á ef þörf er á því eða bregður krók 
og krók í krókaréttarann æfðum höndum. 
Hann er einn í ganginum og hefur vel und-
an því línan kemur mjög klár frá uppstokk-
aranum. Ég tek eftir að þessi uppstokkari 
stendur hærra uppi en ég minnist að hafa 
séð áður sem þýðir að um leið og línan 
skilar sér í gegnum tækið fellur hún niður 
smábrekku til stjórnandans þannig að hún 
safnast síður í einn haug við tækið ef ekki 
hefst undan smástund. Þess vegna er mun 
liprara að vinna við tækið en áður, það er 
greinilegt. Fljótlegt er að ganga frá færunum 
og senn eru menn búnir að stála slæging-
arhnífana og byrjaðir í aðgerð á þeim fáu 
kvikindum sem inn koma.

Eldeyjarbankinn 
óvenju ræfilslegur  
Upp í brú situr Þórður afslappaður og fylgist 
með öllum mælum. Plotterinn, radarinn, 
dýptarmælirinn með nokkrum veikum 
lóðningum, GPS-inn ásamt Linetec-inu þar 
sem fiskateljarinn sýnir að strax reytast inn 
nokkrir fiskar. Skjólið, sem Þórður taldi sér 
trú um að hann fengi þarna á Eldeyjarbank-
anum, er svikalogn enda varð skaksturinn 
meiri og meiri eftir sem leið á morguninn 
og dýpkaði á drættinum, það er að segja 
eftir sem við drógum okkur frá landinu. 

Einn rekki gaf vel eða tæpa fjögur hundruð 
fiska enda yfir harðan blett að draga og þá 
var eins og við manninn mælt að línan, 
9 millimetra sver, slitnaði eins og tvinni í 
karganum.

Vel gekk hins vegar að ná millibólinu og 
draga sig til baka. Annars var fiskiríið um 
og yfir 200 fiskar á hvern rekka sem var ekk-
ert til að hrópa húrra yfir, því stærðarhlut-
föllin á hverjum fiski voru miklu lakari en í 
síðasta túr. 

Náði síðasta sumrinu 
á síldinni með nótabátunum
Þórður tók við dagvaktinni í brúnni í 
hádeginu og eftir að Haraldur hafði sett 
hann inn í gang mála, hvað var búið að 
draga mikið, hvar við vorum nákvæmlega 
staddir á bleyðunni og svo framvegis, var 
Þórður tilbúinn að tala um landsins gagn og 
nauðsynjar.

„Ég ólst upp hjá fósturforeldrum mín-
um á Fáskrúðsfirði, ég get ekki sagt að ég 
hafi fæðst þar en allavega ólst ég þar upp 
og ég man eftir því að ég fór mjög ungur 
með honum á skak út á firðinum svo segja 
má að ég hafi alist upp á skakinu austur á 
Fáskrúðsfirði. Ég fór svo 13 ára gamall á 
síld, strax eftir fermingu, skemmtilegasta 
úthald sem ég hef upplifað. Við vorum tveir 
hálfdrættingar sem fengum ráðningu á Sig-
urbjörgu SU, Fáskrúðsfjarðarbátur, sem var 
í eigu föður míns og félaga hans. Við vorum 
fyrir Norðurlandi á síld sem var mikið æv-
intýri. Maður var látinn standa vakt uppi í 
bassaskýlina ofan á stýrishúsinu með sjón-
auka til að kíkja eftir síldartorfunum sem 
urðu helst að vera vaðandi svo hægt væri 
að kasta á þær. Á mörgum bátunum voru 
menn lengi með þessi bassaskýli þó komin 
væru astik í bátana enda voru þau ófull-
komin í upphafi man ég. Ég var svo heppinn 
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ef heppni skyldi kalla að ná síðasta sumrinu 
þar sem nótabátur fylgdi hverjum síldarbát. 
Þetta var sumarið 1959 sem var frægt ár á 
Siglufirði en þá var Táragasballið haldið sem 
frægt var en við fengum ekki að fara 13 ára 
guttarnir. Við fórum hins vegar daginn eftir 
og skoðuðum ummerkin, nokkuð sem ekki 
gleymist meðan maður lifir. 

Þetta ár var líka frægt fyrir fleira man ég. 
Einn síldarbáturinn fékk kraftblökk, undra-
tæki, sem átti að prufa í nokkrum róðrum. 
Ekki man ég hvaða bátur þetta var en það 
gekk ekkert með tækið. Skipstjóranum leist 
ekkert á það og henti því í land enda engin 
þolinmæði til staðar. Svona getur tæknin 
verið brellin þó við vitum eftir á þegar við 
þekkjum söguna hve kraftblökkin gjör-
breytti gangi sjávarútvegsins, það undratæki 

sem hún var. Annar skipstjóri náði strax 
betri árangri.

Heimurinn getur verið lítill 
Haraldur Ágústsson á Guðmundi  Þórð-
arsyni RE tók sömu kraftblökk um borð 
nokkru seinna með ágætum árangri auk 
þess sem Eggert Gíslason á Víði II GK 
í Garðinum var duglegur að prufa aðra 
kraftblökk sem hann komst yfir,“ segir 
Þórður og bætir við að næsta sumar voru 
komnar blakkir í allan flotann fyrir utan 
einn bát sem notaðist við nótabátana sumri 
lengur en aðrir. Þetta var Búðarfellið SU 
frá Fáskrúðsfirði sem seinna var selt til 
Grindavíkur og fékk nafnið Hópsnes GK og 
heitir nú Maron GK. Svona getur heimurinn 
verið lítill.

„Þá um haustið, rétt fyrir jólin kom ég 
í fyrsta skiptið til Grindavíkur með pabba 
sem kominn var þangað með bátinn til 

að vera tilbúinn fyrir vetrarvertíðina. Við 
skröltum suður með rútunni og eins og 
nærri má geta hefur Grindavík breyst, frá 
því ég fór í þetta ferðalag, til hins betra 
auk þess að stækka verulega. Þá hafa allar 
aðstæður við höfnina breyst þvílíkt og hún 
verið stækkuð enda Grindvíkingar ein-
staklega duglegir að hugsa um og efla höfn-
ina í gegnum árin auk þess sem breytingin 
á innsiglingunni og nýju hafnargarðarnir 
voru algjört þrekvirki á sínum tíma og ættu 
að verða sá vendipunktur að þar verði stór-
skipahöfn í framtíðinni.

„Þú færð milljón tonn í netin en ég 
ekki kvikindi...“

Ég fór í gagnfræðaskóla upp á Akranesi 
eftir þessa fyrstu heimsókn mína og bjó hjá 
systur minni en kom svo aftur til baka til 
Grindavíkur og fékk vinnu í saltfiskpökkun 
hjá Óskari í Arnarvík en þá var verið að 
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Síldarvertíð í Grindavík. Pétur Pálsson í löndun.

Gottskálk á rúllunni.
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áratug síðustu aldar.
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pakka fiskinum langt fram eftir sumri,“ 
segir Þórður og grípur símann sem truflar 
okkur þar sem Þórður sinnir andófinu á 
drættinum.

„Ég er hér við 859 línuna en svo lagði ég 
til baka í 65 en svo á ég aðra álmu í 71 og 
nær hún vestur í 495,“ svarar Þórður í sím-
ann og bætir við að Valdimar GK sé sunnan 
við hann.

„Svo er Tómas Þorvaldsson GK mikið 
sunnar, suð´r undir Stórahryggnum. Nei, þú 
lætur mig vita, ég á ekkert að vera fyrir þér, 
nei, nei, ég verð ekkert fyrir. Nú var ufsi þar, 
já, hann notar blöðkurnar. Hrognin voru 
lengur í honum hér á Eldeyjarbankanum, 
heldur en Tánni og Reykjanesgrunninu. Þar 
var hann hrygndur yfirleitt í byrjun mars.

Þú getur fengið milljón tonn af ufsa í net-
in þó ég fái ekki kvikindi á línuna. Nú, ert 
þú Margrét í Hafnarfirði?“ spyr hann í sím-
ann og hvíslar að mér að sá í símanum sé að 
búa sig undir að leggja ufsanet hér ofan við. 
Hann lýkur þessu furðulega símtali og bætir 
við að þessi náungi ætli trúlega að vera 
miklu sunnar svo hann rekst ekkert á sig.

„Hann vildi vita hvar ég væri með 
línuendana. Bíddu nú við, hvar vorum við? 
Já í Grindavík 1960.“

„Djöfull er hann drullugur...“
„Ég var eina vertíð eftir 1970 á Þorsteini 
Gíslasyni KE með Gísla gamla Halldórs-
syni sem hafði keypt bátinn uppgerðan í 
Njarðvíkurslipp eftir bruna. Upphaflega hét 
báturinn Árni Geir áður en hann skemmd-
ist í bruna en Víkurbræður keyptu bátinn af 
Gísla, skömmu eftir að ég var með honum, 
til Grindavíkur og gerðu út í tugir ára,“ segir 
Þórður og heldur áfram. 

„Meðeigandi Gísla gamla var Kjartan 
Ásgeirsson vélstjóri, Vestfirðingur og bróðir 
Jóns Ásgeirssonar tónskálds. Kjartan var oft 
að segja sögur að vestan og þar á meðal var 

saga frá Bolungarvík þegar hann var að róa 
þar. Skipstjórinn á Bolungarvíkurbátnum 
var stór svoli, hrjúfur og hryssingslegur 
karl og átti oftar en ekki til að svara fólki 
á kaldranalegan hátt. Einhverju sinni kom 
gamall karl niður á bryggju, þegar þeir voru 
að landa, til að forvitnast um fiskiríið og er 
að sníkja sér í soðið. Karl þessi var góður 
hagyrðingur og kastaði oft fram flottum 
vísum. Skipstjórinn hreytir einhverju út úr 
sér um rýr aflabrögð og lítið sé til að gefa en 
teygir sig samt ofan í dekkið eftir smá ræfils 
fiski sem þar lá í sullinu eftir slægingu og 
hendir honum upp á bryggjuna til karlsins 
og heimtar af honum vísu fyrir, „komdu svo 
með vísu í staðinn, karl minn.“

Gamli karlinn tók upp fiskinn þar sem 
hann lenti á bryggjunni og mælti:

„Djöfull er hann drullugur
duglega þarf að skaf´ann.
Lítill bæði og lélegur
og líkur þeim sem gaf hann.“

Einhverju sinni á línuvertíð voru með 
þeim tveir ungir piltar og voru þeir að draga 
línuna þegar upp kemur lík á einum krókn-
um. Þeir urðu dauðskelkaðir strákagreyin 
og spyrja karlinn hvað gera skuli við líkið.

„Heitasta helvíti! Hendið því í sjóinn, 
þetta er tjalladjöfull!“ hrópaði karlinn úr 
brúarglugganum.

Strákunum fannst þetta vanvirðing við 
þann látna og vefja líkinu inn í seglpjötlu 
sem þeir fundu fram í lúkarnum og binda 
líkið hjá bölunum fram á þar sem þeim var 
staflað og bundnir við mastrið eftir dráttinn.

Á landstíminu hleypur skipstjórinn 
fram í til að fá sér í svanginn þegar hann 
fær skvettu yfir sig, hrasar við og lendir 
innan um balana hjá líkinu sem var allt á 
hreyfingu í veltingnum því eitthvað var illa 
bundið um það.
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Karlinn bröltir á fætur, rennblautur, og 
þrífur í spottann og herðir á bindingunni 
með því að setja annan fótinn í brjóstið á 
líkinu til að herða vel á hnútnum um leið og 
hann öskrar:

„Hvernig er þetta með þig manndjöfull 
getur þú aldrei verið kyrr?“

Þessi fyrirlitning á tjallanum átti víst 
rætur að rekja til þess er breskir togarar fóru 
með tillitleysi um miðin hér áður fyrr og 
keyrðu jafnvel niður trillur án þess að hirða 
um björgun skipverja eftir því sem sögur 
sögðu,“ segir Þórður og fylgist með beitn-
ingunni hjá mannskapnum á sjónvarpsskjá 
sem er stilltur á beitningavélina. Klukkan er 
fjögur að nóttu þriðja dagsins í túrnum þeg-
ar ég sit hjá honum og skrái frásögn hans 
frá rúmlega fimmtíu ára sjómennsku milli 
þess sem hann lítur yfir skjáina sem senda 
myndir af körlunum á millidekkinu.  

„Mígandi straumur 
í Grindavíkurdýpinu...“
Þórður er leggja fimmta rekkann af 36 rekk-
um aust-suð-austur hrygginn sem markar 
kantinn á Selvogsbankanum vestanmegin. 
Jóhanna Gísladóttir GK gengur aðeins 5,7 
mílur á móti bullandi suðurfallinu og Þórð-
ur bölvar yfir hve hægt gangi. Hann er að 
verða hundleiður á þessu ástandi en getur 
lítið gert í því. Veðurfræðingarnir höfðu líka 
lofað honum betra veðri en raun ber vitni 
því síðustu tveir sólarhringar hafa verið 
tómur skakstur með tilheyrandi óhöppum 
og „næstum því“ óhöppum í flotanum. Í 
gærmorgun mættum við Ottó M., togara 
Granda, sunnan við Reykjanesröstina. Tog-
arinn var með brotinn brúarglugga og öll 
siglingatæki útslegin í brúnni eftir brot sem 
hann fékk suður á Reykjanesgrunni þar sem 
hann var að toga með fleiri togurum. Hann 
var á leið til Reykjavíkur til að fá viðgert. 
Þá hafði Páll Jónsson GK frá Vísi hf. fengið 

hnút á sig þar sem hann var rétt vestan við 
okkur á Eldeyjabankanum og mátti ekki 
miklu muna að allir gluggar í brúnni kæmu 
inn en á einhvern undraverðan hátt slapp 
það til. Það er bræludrulla eins og Þórður 
orðar það svo pent, og mígandi straumur 
eins og Unnsteinn Líndal, skipstjóri á Krist-
rúnu II. RE/Sighvati GK orðaði það einnig 
mjög pent við Rúnar á Fjölni GK í talstöð-
inni fyrr í nótt en þeir voru að leggja á 
Bankanum. Unnsteinn er með Kristrúnu II. 
RE á meðan viðgerðir standa yfir á Sighvati 
GK sem fékk á sig mikið brot fyrir jólin á 
Óðinsboða fyrir norðan land með tilheyr-
andi skemmdum og tjóni eftir að brúin og 
vistarverurnar hálffylltust af sjó. 

Þórður sér að Páll Jónsson GK er á 
plotternum þar sem kemur á móti okkur 
á lögninni norður hrygginn. Þórður teygir 
sig í símann og slær inn númerið hjá Gísla 
um leið báturinn tekur mikla dýfu og brýtur 
ölduna yfir sig með tignarlegum gusugangi.

Hvaða helvítis 
kjaftagangur er þetta?

„Gísli minn, hvað ert þú að fara?“ Þórður 
horfir áhyggjufullur á plotterinn og sér að 
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Landað úr Höfrung II. GK.

Eigendur Hópsnes hf. Guðlaugur, 
Eðvarð og Jens.
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báturinn kemur á móti og þrengir að, því 
sjálfur á Þórður eftir að fara suður og vestur 
fyrir en þar enn frekar þrengir að eins og 
Þórður útskýrir fyrir mér.

„Gísli minn, náum við ekki að taka kúfinn 
af hryggnum og skipta honum örlítið meira 
á milli okkar, ha,“ spyr Þórður auðmjúkri 
röddu þegar Gísli svarar í símann.

„Ég er í hinum símanum. Hringi eftir 
smá!“ segir Gísli.

„Ha, hvaða, helvítis kjaftagangur er 
þetta,“ segir Þórður og heldur á dauðu tæk-
inu í hendinni og undrunarsvip á andlitinu.

„Ég man eftir Jens á Hópsnesinu. Hann 
vildi oft gleyma sér í símanum. Hann var 
einu sinni að fara í hádegismatinn og Öddi 
var þá að kokka fyrir hann og ætlaði að 
leysa hann af. Þegar klukkan var orðin tvö 
þá gafst Öddi upp á biðinni og fór niður og 
hugðist ganga frá.

Jens kallaði á eftir honum: „Alveg að 
koma Öddi minn!“ 

Klukkan 3 þegar Öddi var búinn að setja 
kaffibrauðið á borðið kom Jens niður í 
matsal eftir að vélstjórinn hafði leyst hann 
af.

Þá verður Jens að orði: „Hvaða maður var 
nú þetta sem kallaði í mig þarna í matartím-
anum, ha. Sá gat nú talað, drottinn minn!“ 
sagði Jens stundarhátt. 

„Jens var svo skemmtilegur maður,“ segir 
Þórður og teygir sig í símann til að svara 
Gísla á Páli Jónssyni GK sem nú hringir til 
baka.

„Heldurðu að við náum ekki að hreinsa 
þessa titti ef við náum að skipta hryggnum 
á milli okkar. Mér finnst þrengja að mér 

því ég á eftir að beygja og koma vestur fyrir 
til baka,“ svarar Þórður og bætir við að sér 
hefði fundist draga niður í lóðningunum en 
þó væru ennþá naglar á karganum.

„Helvíti ætlar hann að endast með þenn-
an kalda, ha. Nei, ég sé aðeins eitthvað högg 
á karganum, nei, það ruglar mig svo sem 
ekkert,“ svarar Þórður og leggur á. 

Áfram er lagt og fljótlega sést á plottern-
um hvernig Páll Jónsson GK færir sig og 
skapar svæði svo Þórður komist framhjá. 
En tæpt var það. Austar eru þeir svo komnir 

Stakkavíkurbátarnir, Þórkatlan GK og Óli á 
Stað GK, feðgarnir knáu, Öddi og Rabbi.

Mölvaði allar vínflöskurnar 
úr Garðsjónum
Þórður er nú allur rólegri þegar þrengslin 
við línulögnina leystust svona farsællega og 
er aftur kominn í huganum um borð á Þor-
stein Gíslason KE: 

„Gísli var orðinn gamall en ótrúlega hress 
og íhaldssamur. Þegar báturinn var gerður 
upp eftir brunann var settur í hann nýr 
Kelvin Hughes-radar en karlinn hafði aldrei 
svo mikið sem kveikt á honum þau 10 ár 
sem hann hafði verið með bátinn. Ég tók 
eftir að hann var hættur að hitta á baujurnar 
og keyra framhjá þeim en hann tók bara 
landmið upp á gamla mátann en svo var 
sjónin farin að daprast án þess að hann vildi 
viðurkenna það.

Ég fór að taka landmið á radarinn og 
fylgjast með baujunum hjá karlinum án þess 
að láta hann taka eftir því. Síðan þegar hann 
keyrði framhjá þóttist ég sjá þær þar sem ég 
vissi að þær áttu að vera og varð hann mjög 
uppnuminn yfir þessari náðargáfu sem ég 
hafði. Allt að því skyggn, fannst honum.

Ég spurð´ann um þetta og þá gat hann 
ekki hugsað sér að nota gleraugu, kominn 
fast að sjötugu, og svaraði: „Hvað heldur þú 
að stelpurnar segi, ef ég birtist nú með gler-
augu,“ sagði Kjartan.

Ég spurði Kjartan hvort hann gæti talað 
um fyrir karlinum, þó ekki væri nema svo 
hann færi að nota radarinn.

„Ertu vitlaus maður,“ svaraði Kjartan, 
„heldur þú að ég fari að fikta í tækjunum 
uppi í brú. Ég má það ekki!“

Kjartan var mikill bindindismaður. Einu 
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2 8      S j ó m a n n a d a g s b l a ð  G r i n d a v í k u r



sinni sjáu þeir bauju í Garðsjónum sem 
þeir höfðum ekki tekið eftir áður. Baujan er 
þarna dag eftir dag og enginn virtist hirða 
um hana. Strákarnir voru orðnir forvitnir 
að athuga með þessa bauju sem varð úr einn 
daginn. Þegar færið hafði verið dregið góða 
stund þyngdist drátturinn og reyndist vera 
netpoki á endanum fullur af vínflöskum.

Þetta var mikill happadráttur eða svo 
fannst strákunum sem nú hófu að skipu-
leggja skemmtun næstu helgar. Nei, ekki 
aldeilis. Kjartan var ekki alveg á því. Hann 
tók hverja einustu flösku og barði henni við 
borðstokkinn mélinu smærra og þar fór það 
fylliríið hjá þeim fyrir lítið,“ sagði Þórður 
og bætti við að hann hefði tekið bátinn fyrir 
karlinn um sumarið á humarinn sem var 
góð reynsla en honum hugnaðist ekki að 
gerast hluthafi í útgerðinni þó karlinn legði 
hart að honum. 

„Mér hugnuðust ekki spýtubátar,““ segir 
Þórður og þar með var það mál afgreitt.

  
Fór í Stýrimannaskólann 1966-68
Árið 1963 fór Þórður austur á Fáskrúðs-
fjörð og var á bátunum þar, meðal annars 
Hoffellinu SU sem var þá 120 tonna vertíð-
arbátur en árið 1965 fékk frændi hans nýjan 
bát, Báruna SU, og var hann á honum þar 
til hann dreif sig ári seinna suður í Stýri-
mannaskólann. 

„Fyrir austan heyrði ég af ungum strák á 
togaranum Austfirðingi, einum af Aust-
fjarðatogurunum. Strákurinn var nýlega 
trúlofaður og ástfanginn upp fyrir haus. 
Kærastan var alltaf að prjóna flíkur á hann 

og montaði hann sig mikið yfir myndarskap 
konuefnis síns, svo að það fór í taugarnar 
á félögum hans. Einhverju sinni er hann í 
nýrri peysu frá kærustunni og er að hlaupa 
aftur í matsal í brælu þegar hann fær yfir sig 
skafl og kemur rennblautur aftur í borðsal 
og peysan öll teygð og toguð í bleytunni 
svo ermarnar voru nánast tvöfaldar og búk-
urinn sömuleiðis. Hagmæltum félaga hans 
varð þá að orði:

„Veður fara að versna hér,
vetrarstormar geysa,
dólgslega eftir dekki fer,
djöfuls mikil peysa.“

Stráknum varð mikið niðri fyrir og vildi 
hefna kveðskaparins en lítið gekk að yrkja. 
Þegar frá leið sögðu karlarnir við hagyrð-
inginn að strákur væri orðinn andvaka yfir 
níðvísunum sem hann væri að reyna að 
setja saman til að svara fyrir sig. Hagyrðing-
urinn lét þá flakka á strákinn:

„Ósköp er hann sætur,
elsku drengurinn.
Andvaka í 18 nætur
alltaf að hugsa um skáldskapinn.“

„Ég lauk námi í Stýrimannaskólanum 
árið 1968 og að honum loknum lá leið mín 
aftur í Grindavík þar sem ég tók Sigurbjörg-
ina SU fyrir pabba. Það stóð hins vegar ekki 
lengi því 1970 ákváðu karlarnir, eigendurnir 
sem orðnir voru fullorðnir, að hætta og selja 
þar sem hugnaðist ekki að standa í útgerð 
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Arnar vélavörður að krókarétta.

Þórður fylgist með á mörgum skjáum í brúnni.
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lengur,“ segir Þórður og teygir sig í litla 
svarta bókarkompu sem lá undir plotter-
skjánum vinstra megin við hann. Lögnin 
er að klárast og ég sé að hann skrifar niður 
tölur í belg og biðu að mér fannst og spurði 
að einlægri forvitni blaðamannsins hvort 
hann væri enn með gömlu Lórantölubókina 
sem ég mundi eftir hjá honum í gamla daga 
um borð í Höfrungi II. þegar allar staðsetn-
ingartölur á netabaujunum voru skilvíslega 
skrifaðar niður.

Treystir ekki tækninni fullkomlega
„Já, ég skal fúslega viðurkenna það að nú 
er ég að skrifa niður allar tölur á milliból-
unum á lögninni sem einnig eru merkt inn 
á plotterinn, þar sem það á við,“ segir hann 
hálfkyndaralegur eins og ég hafi staðið hann 
að einhverjum ósóma á tækniöld, „ég hrein-
lega treysti ekki fullkomlega tækninni og 

maður getur aldrei verið alveg viss um hvort 
þetta dót bilar eða ekki, svo ég hef skrifað hjá 
mér alla tíð þessar tölur þó tækin hafi orðið 
fullkomnari og fullkomnari,“ segir hann og 
bætir við að þetta hafi komið sér vel því á 
meðan hann var með Hrungni þá komu upp 
þannig tilvik fjórum sinnum þar sem allt 
draslið fraus og hann varð að grípa til GPS-
tækisins og bókhaldsins í kompunni góðu .

Hann setur á fulla ferð í fyrstu bauju á 
endanum þar sem á að byrja að draga aftur 
þar sem frá var horfið.

„Ég get líka sagt þér að fyrstu árin sem 
ég hafði lóraninn þá tók ég alltaf radarmið í 
mörg ár til að tvítékka Lóraninn. Ég man til 
dæmis eftir því að þegar ég var með Jóhann 
Gíslason ÁR í Þorlákshöfn en þangað réði 
ég mig eftir þvæling sem ég lenti á eftir að 
Sigurbjörgin SU var seld. Meðal annars flutti 
ég til Svíþjóðar og þegar ég kom aftur þremur 
árum seinna var skuttogaravæðingin hér á 
Íslandi á fullu og kíkti ég aðeins á hana en 
hugnaðist það lítið að vera á skuttogara. Ég 
vildi miklu fremur vera í þessum bátageira 
sem ég hafði þegar kynnst, sem voru netabát-
arnir með síldveiðunum á haustin en meira 
var það dagróðra hugsunin sem ég var frekar 
fastur í. Með þá hugsun þá réði ég mig til 
Glettings í Þorlákshöfn og tók Jóhann Gísla-
son GK sem þeir gerðu út á þetta mynstur. Í 
upphafi ætlaði ég að vera aðeins eina vertíð 
en þær urðu óvart fleiri því það var mjög fínt 
að vinna fyrir Gletting og eigandinn, hann 
Björgvin í Glettingi, var öndvegismaður að 
vinna fyrir. 

Ég man að þegar ég fékk fyrsta Dekka-Lór-
aninn sem átti að vera ægileg tækniundur. 
Þegar tækið hafði verið sett um borð og 
tilbúið til notkunar kom blaðamaður frá Fis-
hing news blaðinu breska með mér í róður til 
að skrifa um herlegheitin í blaðið. Staðreynd-
in var sú að þetta reyndist gjörsamlega ónýtt 
drasl sem ekki var hægt að nota að neinu viti. 
Já, það var fínt að vinna fyrir Björgvin. Hann 
var með skrifstofu í Austurstræti og þangað 
heimsóttu hann ýmiss stórmenni fyrir utan 
okkur sem unnu hjá honum eða vildu reyna 
að gera við hann viðskipti.

Gefur á bátinn.

Jóhann Gíslason ÁR.
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Teiknaðu bein handa seppa 
Ég var einhverju sinni staddur á skrifstof-
unni hjá honum í byrjun vertíðar til skrafs 
og ráðagerða um næsta netaúthald. Þá kom 
Helgi Sæm, rithöfundur, í heimsókn einu 
sinni sem oftar en í kjölfarið á honum kom 

ungur piltur að fá trygginguna sína sem 
hann átti að fá greiddan. Með stráknum var 
þessi líka stóri, flotti schefferhundur sem 
hlýddi honum í einu og öllu. Björgvin skrif-
aði ávísun fyrir stráksa og um leið og hann 
réttir stráknum hana yfir skrifborðið, segir 
Helgi Sæm með sinni landsþekktu skroll-
röddu:

„Hvernig er það Björgvin getur þú ekki 
teiknað bein fyrir seppa í leiðinni?“ Hann 
var svo mikill húmoristi karlinn!“ segir 
Þórður og bendir á plotterinn sem við erum 
að fara yfir.

„Sjáðu þetta, hér er hún 912 línan. Það 
var línan hans, Gumma Ólafs, á Sigurði 
Þorleifssyni GK. Hér sturtaði hann niður 
trossunum sínum vertíð eftir vertíð á þessa 
línu. Hún var vinsæl netalína.

Og sjáðu hér. Hér á milli 940-45 þar átti 
Guðjón Einarsson alltaf tvær þrjár trossur. 
Og hérna höfum við lagt línuna áðan á 946 
línuna hans Guðjóns. Í þau fáu skipti sem 
maður kom á þennan hryggskratta þá voru 
svoleiðis netagirðingar að það var ekki hægt 
að stinga netadruslu niður á milli hjá þess-
um körlum,“ segir Þórður og glottir, klórar 
sér í höfðinu og spyr hvert hann hafi verið 
kominn en í því birtist stýrimaðurinn með 
kaffibolla í hendi.

Hryggurinn heldur oft fast
Þegar morgunvaktin tekur við er fyrsti rekk-
inn langt kominn. Þá var orðið vel bjart, 
landsýn orðin góð inn til Krýsuvíkur með 
svart bergið í forgrunni, illúðlegt að vanda 
en við vorum suður af því miðju, vestan 
við Selvogsbankann og sá austur í Selvog. 
Eftir að þeir félagar höfðu farið yfir stöðuna 
á tækjunum fór Þórður í morgunmat en 
Haddi kom sér þægilega fyrir í stólnum og 
fylgdist með öllum skjáum sem sýndu niður 
á rúlluna, uppstokkarann og slæginguna 
auk þess var það radar, plotter og dýpt-
armælir sem þurfti að fylgjast með. Hvert 
tækið af öðrum haganlega fyrir komið. 

„Það er eins gott að við lendum ekki í 
neinum festum hérna á hryggnum. Hann 
getur haldið helvíti fast, hryggurinn,“ sagði 
hann og bætti við að hérna þar sem hann 
var að draga var mjög sár botn en vonandi 
þyrftu þeir ekki að fara að standa í einhverju 
slæðuveseni þegar liði á daginn. Hann benti 
inn til landsins og sagði:

„Óli Sig, sem var með Hrungni GK, var 
mikill miðamaður. Það vill segja að hann 
spekúleraði mikið í landmiðum og hér á 
hryggnum var eitt vinsælasta miðið hans. 
Sjáðu,“ sagði og benti: „Þegar Arnarfell ber í 
hnjúkinn inn til landsins, það var hans mið 
og þá raðaði hann niður trossunum.

Hér norðan við okkur er vinsæl hum-
arbleyða, sem við skipstjórarnir á Grinda-
víkurbátunum kölluðum Bergbleyðuna. 
Norður af henni, nær berginu, eru svo 

Stund milli stríða, Haraldur á stími.

Sævar tekur færið klárt á lögninni.

Brynjar með drasl af hafsbotni.

Pusar inn um opið þar sem línan er lögð.
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hefðbundnar netaslóðir. Þar var einmitt 
Þorsteinn GK þegar hann fékk í skrúfuna og 
rak upp um árið,“ sagði Haddi og einbeitti 
sér að drættinum. Ég ákvað hins vegar að 
leggja mig svo ég gæti haldið áfram að yf-
irheyra skipstjórann þegar hann kæmi upp 
á næstu vakt.

Ég var kominn 
enn og aftur til Grindavíkur
„Já, eftir 6-7 ár í Þorlákshöfn gafst ég hrein-
lega upp. Þetta var ekkert nema tómt helvítis 
bras að komast heim til sín jöfnum höndum 
eftir róðra. Ég bjó á þessum árum í Hafn-
arfirði og vildi vera heima sem oftast milli 
róðra en á þessum árum var erfitt að keyra 
á milli út af vetrarveðrum og ófærð. Það 
kom mér gersamlega á óvart hve færðin var 
iðulega slæm austur fyrir fjall út af fannfergi 
enda vegurinn miklu erfiðari en nú til dags. 
Segja má að maður var kominn í ófærð rétt 

ofan við Árbæjarhverfi oft og iðulega,“ segir 
Þórður en verður að einbeita sér við andófið 
því átaksmælirinn lætur vita að hraun-
nibba er að narta í línuna. Hann tautar fyrir 
munni sér að hann þurfi að setja framdrifið 
í gang og stendur upp í töluðum orðum til 
að kveikja á mótornum fyrir framskrúfuna 
svo hann geti tekið snúning á festunni og 
freistað þess að losna úr karganum. Með 
lagni tókst þetta og þá var að rétta af skipið 
og halda áfram að draga.   

„Hvar var ég. Já. Að lokum gafst ég alveg 
upp og sagði upp. Það var allt annað en 
auðvelt, því eins og ég sagði áður var Glett-
ingur öndvegis fyrirtæki og Björgvin alveg 
skínandi yfirmaður enda gekk veiðiskapur-
inn vel á bátnum. Í einu orði var afskaplega 
gott að vera hjá honum.

Ég var varla kominn heim eftir síðasta 
róðurinn rétt fyrir jól þegar Eðvarð Júlí-
usson, forstjóri Hópsnes hf. í Grindavík, 

hringir og segist vanta skipstjóra á Höfrung 
II GK, sem fyrirtækið reki ásamt öðrum 
báti, hvort ég sé ekki til í að taka hann 
eftir hátíðina því hann hafi frétt að ég væri 
hættur hjá Glettingi. Ég vissi svo sem allt 
gott um þetta fyrirtæki því þeir, Eddi, Gulli 
og Jens, eigendurnir, höfðu keypt Búðarfell-
ið SU frá Fáskrúðsfirði á sínum tíma þegar 
þeir voru að byrja og í þessum bransa veit 
maður allt um alla ef því er að skipta. En 
svona gat nú heimurinn verið lítill og hann 
var reyndar enn minni því annar þekktur 
bátur var seldur til Grindavíkur. Ólafur Sig-
urðsson, skipstjóri, og félagar hans í Grinda-
vík keyptu 1968 Guðmund Þórðarson, bát-
inn sem byrjaði með kraftblökkina forðum, 
og síðan keyptu þeir Hannes Hafstein EA 
frá Dalvík og einnig  Reykjanesið GK, sem á 
undan hét Bjarma II. EA frá Dalvík og síðar 
Hrungnir GK, sem mér var svo boðinn 
þegar Höfrungurinn GK var seldur undan 
mér 1993. Sá Hrungnir GK sem enn er til 
er allur orðinn viðsnúinn frá kili og uppúr. 
Já, heimurinn getur verið lítill, á stundum,“ 
segir Þórður og glottir og bætir við að 
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Sævar matsveinn og Þórður taka slag í hverjum kaffitíma.

Sævar með besta hráefni í heimi.
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Kjartan útgerðarstjóri hjá Vísi hf. hefði sagt 
sér nýlega, að hann hefði verið á ferðinni í 
Hafnarfirði fyrir skömmu og farið framhjá 
skipasmíðastöðinni Dröfn við höfnina og 
séð að þar var verið að rífa í brotajárn kunn-
uglegan bát. Og þegar betur var að gáð kom 
í ljós að þetta var Höfrungurinn að enda 
sína lífdaga í brotajárn. Kjartan þekkti strák-
inn á klippivélinni og hafði eftir honum að 
hann hefði ekki séð svona gott stál í neinum 
af þeim bátum sem verið hefðu í niðurrifi, 
eins og var í Höfrungnum.

„Já, það er eftirsjá af þessum bát en 
hvernig á annað að vera þegar þeir eru 
orðnir kvótalausir, verkefnalausir og liggja í 
reiðuleysi og niðurníðslu, þá er lítið annað 
að gera en að rífa þá í spað og gera einhvern 
pening út úr því.“

Lenti í ufsamoki 
fyrstu vertíðina í Grindavík
Á dekkinu á Jóhönnu Gísladóttur ÍS var 
dregið með jöfnum hraða sem heldur mið-
aðist við bræluna og skaksturinn sem henni 
fylgdi, enda finnst mönnum sem vanir eru 

að skvera 30-40 kör á vakt það tiltölulega 
rólegt þegar fiskiríið fellur niður í 15-20 
kör, svona breytast allar aðstæður fljótt. 
Þá verður öll vinna léttari með fullkomn-
ustu tækjum sem til eru á markaðnum en 
þar spilar uppstokkarinn stærstu rulluna. 

Þá vinnur samtaka áhöfn verkin léttilega 
og með liprum höndum sem gerir það að 
verkum að lítið safnast upp í lok vaktarinnar 
sem þarf að klára áður en hægt er að taka 
frívakt.

„Já, þetta eru merkilegar fréttir núna 

Selvogsbankinn yfirfullur af rígaþorski og gredduýsu

Sævar háseti stendur í ströngu á rúllunni í smá brælu.

Þorbjörn yfirvélstjóri að smyrja beitningarvélina.

S j ó m a n n a d a g s b l a ð  G r i n d a v í k u r      3 3



þegar ætlunin er að rifja upp árin á Höfr-
ungi II. GK,“ segir Þórður og vill meina að 
Eddi í Hópsnesi hafi haft vitneskju frá fyrstu 
hendi um að hann var að hætta á bátnum 
í Þorlákshöfn en þeir Björgvin í Glettingi 
voru góðir vinir og alltaf í góðu sambandi.

„Eddi hringdi í mig nánast áður en ég var 
hættur og bauð mér að taka Höfrunginn. 
Mér leist strax betur á að róa úr Grindavík 
en Þorlákshöfn því leiðin til Grindavíkur 
var alltaf miklu snjóléttari en austur fyrir 
fjall auk þess að henni var haldið betur op-
inni út af fluginu frá Keflavíkurflugvelli og 
skólahaldi Fjölbrautarskólans á Suðurnesj-
um sem þá var kominn í gang. Það er ekki 
spurning enda heyrir það til algjörra und-
antekninga nú seinni árin ef maður verður 
veðurtepptur suður frá.

Ég man að fyrsta vertíðin 1984 byrjaði 
með miklu ufsaskoti. Við á Höfrungnum 
vorum að landa daglega 40-50 tonnum 
ásamt Hópsnesinu með annað eins. Segja 
má að fyrstu tvær vikurnar náði verkunin 
ekki að hreinsa upp úr móttökunni yfir dag-
inn því við vorum búnir að sturta meiri ufsa 
yfir þá áður en kláraðist upp. Þessi mikla 
ufsagengd var mest á Tánni og Reykjanes-
grunninu og þegar ég hugðist keyra norður 
í Jökuldýpi til að leita að hvort þorsk væri 
einhvers staðar að finna. Þar var hins vegar 
allt steindautt en á leiðinni til baka rakst ég 
á fallegar lóðningar á Eldeyjarbanka norðan 

við Sandgerði og hugðist nú snúa þróuninni 
við og dúndraði þremur trossum á þær. Og 
viti menn, daginn eftir þegar búið var að 
draga vorum við á landleið með 45 tonn af 
fallegum ufsa. Þeir fögnuðu ekkert innilega 
í landi yfir þessu enda voru allir hjallar 
að fyllast af ufsa sem seinna um vorið og 
sumarið rigndi niður og varð aldrei nein 
gæðavara, en lenti svo í Nígeríusvindlinu 
sem upp kom á þessum árum í framhaldinu 

hjá skreiðarframleiðendum,“ sagði Þórður 
og bætir við að það var gott að vera aftur á 
bát frá Grindavík.

Ætluðum að ná okkur í þrjá 
aukadaga 
„Annars var þessi tími sem ég var með 
Höfrunginn viðburðarríkur og skemmti-
legur. Dagakerfið sem verið hafði var að 
líða undir lok og allar þær æfingar sem 
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Færin hringuð niður.

3 4      S j ó m a n n a d a g s b l a ð  G r i n d a v í k u r



því fylgdi. Það var mikil óánægja með þær 
æfingar sem þetta ástand hafði skapað við 
fiskverndunina og því var óumflýjanlegt að 
taka upp kvótakerfi sem var í farvatninu. Á 
síldinni hafði verið settur söltunarkvóti á 
stöðvarnar og það gerðist að bílar gleymdu 
að koma við á vigtinni í öllum hamagang-
inum sem fylgdi geðveikinni í kringum 
síldina á haustin. Menn reyndu að bjarga 
sér hver sem betur gat þó mest af þessu 
hafi verið lítið fjörlegt og kátbroslegt eftir á 
þegar maður lítur til baka,“ segir Þórður og 
rifjar upp að um vorið eftir fyrstu vertíðina í 
Grindavík þá átti að fiska í siglingu og halda 
áfram með netin.

„Ég hugðist ná mér í tvo til þrjá daga 
auka á veiðum með því að draga að tilkynna 
mig út daginn sem í fór á veiðarnar, sem var 
föstudagur. Hugmyndin var að tilkynna sig 
á sunnudagskvöldið. Við erum svo að draga 
netin á sunnudeginum vestur undir Jökli 
í þokkalegri veiði þegar trilla skammt frá 
okkur tilkynnir sig með vandræði þar sem 
drepist hafði á vélinni. Þeir hjá tilkynn-
ingarskyldunni vildu strax senda honum 
varðskip til aðstoðar en karlinn sagðist 
myndi leita eftir aðstoð hjá Höfrungi II. GK 
sem væri skammt frá þeim. Við urðum svo 
að draga helvítis trilluna inn í Ólafsvík, þar 
sem við fengum bágt í bakið fyrir að ætla að 
svindla á dagakerfinu með því að tilkynna 
okkur ekki út á réttum tíma,“ segir Þórður 
og hlær.

Þau eru nærbuxnableik, 
Jenni minn 
„Svona getur maður verið barnalegur, 
annars var gaman að honum Jenna.“ Jens 
Óskarsson, skipstjóri á Hópsnesi GK, einn 
af eigendum fyrirtækisins var auðvitað í 
mestum samskiptum við Þórð þar sem þeir 
voru oft samskipa á slóðinni eins og sagt er.

„Jenni gat hrekkt menn alveg vinstri, 
hægri, eins og hann fengi borgað fyrir það, 
ef þeir voru auðtrúa. Hann var eitt sinn 
byrjaður að draga í Röstinni klukkan 4 
að morgni til þegar Guðjón Einarsson á 

Gauknum GK , bróðir Dagbjarts í Fiskanesi, 
kom á svæðið að draga sínar trossur sem 
hann átti skammt frá Hópsnesinu. Jenni 
vissi að það var ekki mikill kærleikur á milli 
Venna, útgerðarstjóra í Fiskanesi, og Guð-
jóns, svo hann kallar í hann og spyr hvort 
hann sé búinn að hringja í útgerðarstjórann 
því hann hafi verið að kalla fyrr í morgun að 
reyna að ná í hann. 

„Hvort síminn sé eitthvað bilaður?“  „Nei, 
nei,“ Guðjón kannaðist ekki við að síminn 
væri bilaður.

Guðjón hringir svo í Venna og vekur 
hann og var þá klukkan ekki orðin fimm 
þennan morguninn. Venni var ekki kátur 
með ónæðið á þessum tíma sólarhrings og 
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eitthvað fékk Guðjón að heyra það.
„1. apríl!“ grenjaði Jenni af hlátri í tal-

stöðina og ef ég þekki hann rétt hafa tenn-
urnar á honum verið út og suður í kjaftinum 
á honum í hláturrokunum,“ segir Þórður og 
hlær, en hann kann margar sögur af Jenna.

„Stuttu seinna kallar Jens í Guðjón þar 
sem þeir eru samskipa í Röstinni.

„Djöfull, ósköp fiskarðu, Guðjón minn! 
Hvernig eru netin eiginlega á litin Gaui 
minn ha?“

„Þau eru nærbuxnableik, Jenni minn,“ 
segir Guðjón eldsnöggt.

Dagbjartur var 
rosalega þægilegur karl
„En vel á minnst! Hvað er að frétta af Dag-
bjarti? Maður hefur ekkert heyrt af honum 
svo lengi og svo verð ég að játa að ég hef 
enn ekki lesið bókina hans, ha. Dagbjartur 
er öndvegiskarl. Einhverju sinni landaði ég 
humar hjá honum, eitt sumar. Systir hans 
Hilmars á Hrafni Sveinbjarnarsyni GK var 
matsmaður í humrinum í Fiskanesi eða 
Arnarvík, gamla frystihúsinu þar sem mað-
ur vann í gamla daga. Hún var svo helvíti 
stíf og þver.

Siggi, alltaf kallaður Super, Sigurður 
Ólafsson, var stýrimaður hjá mér, skemmti-
legur strákur. Hann þurfti að hringja í hana 
sem hann var ekki sáttur við í matsskýrsl-
unum sem hann var nýbúinn að fá í hend-
urnar. Hann vildi fá einhverjar skýringar á 
einhverju sem ég man nú ekki lengur hvað 
var. Sennilega of stíft mat sem hann var ekki 
sáttur við en hún var alveg hin versta og 
vildi engu breyta.

Við fórum þá til Dagbjarts og kvört-
uðum við hann og hann leiðrétti hlut okkar 
alveg eins og skot, þegjandi og hljóðalaust, 
framhjá kerfinu. Já, hann var fínn. Hann var 
rosalega þægilegur og sanngjarn í viðskipt-
um. Já, ég þarf að fara að drífa mig að lesa 
þessa bók,“ segir hann og byrjar að andæfa 
því baujan er komin inn fyrir og dráttur 
hafinn.

„Annars man ég eftir að í upphafi hverrar 
vertíðar á þessum árum í Grindavík þá var 
alltaf mikið þras um fiskverðið. Hver útgerð 
samdi við sínar áhafnir þó útgerðarmenn-
irnir væru alltaf að reyna að sýna samstöðu 
og bjóða sama verðið yfir línuna. Dagbjartur 
var þá alltaf helvíti stífur eftir því sem Eddi 
sagði. Eitt árið var óvenjumikið þras í gangi 
og flotinn nánast að stöðvast þegar hver 
útgerðarmaður reyndi að gera sérsamninga 
við sínar áhafnir svo allt færi ekki í algjört 
stopp.

Eddi fór illa með sjálfan sig
Við vorum nýbúnir að landa og færa bát-
inn þegar Eddi vindur sér um borð og er 
mjög ábúðarfullur þegar hann kemur niður 
í borðsal þar sem við flestir sátum yfir 
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kaffibolla. Hann smellir á borðið blaði með 
þeim orðum að þetta sé hans síðasta tilboð 
og svo var hann rokinn á dyr.

Við skoðum tölurnar strax, ræddum þær 
okkar á milli í smástund og allir voru alveg 
þokkalega sáttir. Siggi Super hringdi í hann 
daginn eftir og eftir að hafa dregið seiminn 
smástund við hann segir Siggi honum að við 
samþykkjum þennan ósóma hans úr því að 
þetta sé hans síðasta tilboð eins og hann hafi 
sagt.

Nokkrum dögum seinna kemur hann 
aftur um borð og er nú enn ábúðafyllri:

„Mikið djöfull fóruð þið illa með mig 
með samningana!“ sagði hann og var svo 
rokinn aftur án þess að þiggja kaffibolla eða 
eitthvað.

Það kom nefnilega í ljós að við vorum 
með langbestu samningana. Já, það var 
gaman af þessum körlum. Gott að vera hjá 
þeim,“ segir Þórður og byrjar að sýna Har-
aldi stýrimanni hvar við séum og hvernig 
málin standi á vaktaskiptunum. Best að 
skella sér aftur í koju eftir sögustundina hjá 
Þórði og koma úthvíldur í næsta skammt.

Aðfaranótt fjórða sólarhringsins
Þórður átti eftir að draga 6 rekka þegar 

hann lét setja bauju á endann og byrjaði að 
leggja upp á hraunið. Hann ákvað að leggja 
2 stubba sitt hvoru megin við rekkana tvo 
sem hann átti enn eftir að slæða. Nú var 
loksins að verða veður til að draga á Banka-
hrauninu.

„Hér á að vera fyrir löngu búið að banna 
allar togveiðar á hrauninu, því það er ekki 
langt í að búið verður að mylja niður hvern 
einasta fermetra hér á hrauninu og þá hefur 
fiskurinn ekki lengur neitt griðasvæði á 
Bankanum,“ segir Þórður þegar ég hlamma 
mér í skipstjórastólinn sem notaður er þeg-
ar skipið er á siglingu. Það er létt yfir Þórði 
því nú er loksins að dúra á hrauninu og þá 
er von til að ná tveimur síðustu lögnunum 
virkilega góðum.

„Þeir lentu heldur betur í brasi á Krist-
rúninni, áhöfnin á Sighvati á lánsbátnum, 
meðan verið er gera Sighvat GK upp eftir 
tjónið sem brotsjórinn í vetur olli á bátnum. 
Þeir voru að draga úti á Hausnum í karg-
anum þar og slitu niður í tvígang og síðan 
slitu þeir niður slæðuna og voru auðvitað 
alveg orðnir lens og gátu ekkert gert. Þeir 
urðu að fara í land og græja sig almennilega 
í að slæða draslið!,“ segir Þórður og bætir 
við að þetta er mjög erfitt svæði, hann þekki 

það vel frá netaveiðinni. Eilíft bras en gott 
fiskirí á Hausnum.

Ekki dugði minna 
en tveir bankastjórar
„Hins vegar er alltaf mokfiskirí hér á 
Bankahorninu. Hér leggur maður línuna 
þannig að hún dettur niðraf hrauninu og 
ofan á humarbleyðuna sem er hér vestan 
við. Hér er mikið af keilu og löngu en svo er 
líka þorskur.

Á árum áður þegar allt snerist um neta-
veiðar, var Gunni Guðlaugs á Þorsteini GK 
oftast fyrstur að koma sér upp á Bankann, 
en það var einmitt um þetta leyti vertíð-
arinnar, í lok mars eða byrjun apríl. Gunni 
sagði alltaf að best væri að koma sér á Bank-
ann áður en bankastjórinn mætti. Jonni á 
Verði ÞH vor oftast kallaður bankastjórinn. 
Þetta var svona góðlátlegt skot þeirra á milli 
og þegar Gunni byrjaði þessa umræðu í 
talstöðinni þá rumdi í Jonna að nær væri 
að kalla Gunna bankastjórann. Hann væri 
hvort eð er alltaf fyrstur á Bankann!,“ 
sagði Þórður hlæjandi þegar hann rifjaði 
upp metinginn á milli karlanna í brúnni á 
bátunum sem voru að draga allt í kring-
um hann. Nú sést ekki bátur og því síður 
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netabauja á Bankanum hvert sem litið er.
„Já, öðru vísi mér áður brá! Það var ekki 

ónýtt að vera með tvo bankastjóra. Þessa 
líka rígaþorskana!,“ sagði hann og hló 
ennþá meira.

„Það lóðaði lítið í nótt þegar við byrj-
uðum að leggja austur hraunið,“ bætti hann 
við þegar hann hafði jafnað sig á hlátrinum. 
„Svona er þetta oft, en svo lifnar yfir þessu 
þegar fer að birta. Þá getur kakklóðað eins 
og gerir núna, en ég er samt ekki bjartsýnn á 
að það haldist austur úr.

Pétur, forstjóri, verður kátur yfir þessu. 
Þetta er rétta blandan. Þó er hann aldrei að 
skipta sér af veiðunum hjá okkur en hann 
lætur vita ef vantar eitthvað sérstakt, auk 
þess sem eðlilega er búið að leggja ákveðnar 
línur sem við skipstjórarnir vinnum innan 
en það miðast auðvitað við samsetningu 
kvótans hverju sinni. En annars verð ég að 
segja að gosið á Fimmvörðunni hafi verið 
assskoti tilkomumikið í nótt, ha, áður en 
hann skýjaði upp og lagði smásnjóföl yfir 
allt til fjalla,“ sagði Þórður og brosti.

Ekki hrifinn af 
línuveiðunum í fyrstu
„Ég verð að segja það, að þegar ég lít til baka 
þá finnst mér það í meira lagi skondið að 
eftir að Hópsnesútgerðin seldi Höfrung II til 
Steina Erlings í Njarðvíkum, þá samþykkti 
ég að róa bátnum fram til áramóta, en þá 
átti sá skipstjóri að vera tilbúinn sem ráð-
inn var á bátinn. Ég var ekki kominn heim 
til mín úr síðasta túr þegar Pétur í Vísi hf. 
hringdi í mig og vildi fá mig til að taka við 
Hrungni GK, því Smári Karls var að hætta 
og fara til Fiskistofu.

Ég var 48 ára gamall þessi áramót, ´93-
´94, og þekkti Pétur mjög vel. Pétur var 

strax mjög uppnuminn af línuveiðum með 
beitningarvélakerfi og þeirri sjálfvirkni sem 
fylgir þessum veiðum og það hefur ekkert 
breyst. Ég mundi eftir því þegar hann var 
að byrja að útbúa sína báta á línuna, sér-
staklega Hrungni GK. Hann var oft að sýna 
mér kerfið þegar ég var enn með Höfrung 
II. GK og var að bjóða mér að koma og sjá 
hvað hann var að gera, þannig að ég var 
mjög meðvitaður um þessar veiðar þó að ég 
ætti enn eftir að vera nokkur ár með Höfr-
unginn á þessum tímapunkti. Ég verð að 
segja eins og er að á þeim tíma var ég ekki 
sammála Pétri um ágæti línuveiðanna. Við 
lentum í miklu brasi á Höfrungnum með 
beitningavélakerfi, sem reyndist trekt frá 
Sjóvélum, sem sett var í bátinn og voru ekk-
ert nema vandræðin.

Fjósamaður til sjós
Þá sagði Böddi vinur minn, vélstjóri góður, 

ógleymanlegt gullkorn eins og gjarnan 
hrukku af hans vörum, að aldrei hefði hann 
órað fyrir því að hann ætti eftir að verða 
fjósamaður til sjós. Hann fékk þessa tilfinn-
ingu þegar við þurftum að moka beitunni 
upp úr beitusílóinu þar sem hún þiðna 
öll og varð að drullu hvað eftir annað, því 
beitningavélagræjurnar sem áttu að húkka í 
beitu þegar taumurinn dróst í gegnum sílóið 
voru ekki að virka rétt og við sátum uppi 
með drullið sem þurfti að þrífa. Áhöfnin var 
að klikkast á þessum vinnubrögðum og við 
höfðum það sterklega á tilfinningunni að 
við værum einhver tilraunadýr á dóti sem 
var ekkert búið að þróa,“ segir Þórður og 
hlær og bætir við að í raun sé ekkert hægt 
annað eftir á en að hlæja að þessari vitleysu.

„Já, ég var nú ekkert yfir mig hrifinn 
þegar Pétur hringdi og bauð mér Hrungni. 
Hann kom svo í heimsókn og satt best að 
segja hefur álit mitt á veiðiskapnum breyst. 
Í dag finnst mér línuveiðarnar vera það 
veiðarfæri sem á hvað mestan rétt á sér og 
skemmir hvað minnst í umhverfi lífríkis 
sjávar. Það er skelfilegt að sjá hvernig sumar 
slóðir eru niðurbrytjaðar eftir trollin sem 
hafa verið dregin markvisst yfir viðkvæm 
hraun og kóralsvæði til að ná fiskinum sem 
þar hefur haft griðastað.

Sem sagt Pétur kom í heimsókn og vildi 
að ég tæki Hrungni GK fyrir þá feðga og 
ég lét til leiðast og sé ekki eftir því. Þeir eru 
dugnaðarforkar þessir feðgar allir, svo ég tali 
nú ekki um tengdasynina, þá Gústa, Albert 
og Svein. Það er leitun að öðru eins. Já, ég 
átti eftir að skipta um skoðun um álit mitt 
á línuveiðum með beitningarvélakerfi, því 
mér líst alltaf betur og betur á þetta veið-
arfæri, eftir því sem ég kynntist því betur og 
betur þegar ég fór að vinna með það.“

Januz losar fulla hrognakörfu.

Fallegur fiskur.
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Byrjunin eins og á farfuglaheimili
„Ég var strax mjög heppinn þegar ég tók 
við Hrungni GK. Þetta voru umbrota-
tímar. Mikil hreyfing á mönnum í áhöfnum 
bátanna, því mörgum þótti vinnan þrælarí 
sem lítið gaf af sér, en þannig vill þetta oft 
vera þegar nýjungar ganga yfir samanber 
þegar kraftblökkin kom á síldinni forðum. Í 
rauninni upplifði maður bátinn eins og far-
fuglaheimili á tímabili svo ör var hreyfingin 
á mönnum. Ég sá að svona gat þetta ekki 
gengið til lengdar. Hjá mér var stýrimaður 
norðan frá Hofsósi sem vissi um nokkra 
sjóara þaðan, sem höfðu verið til sjós og 
sagðist hann getað útvegað þá, til að mynda 
kjarna, því þeir myndu örugglega þiggja 
vinnuna og ekkert röfl. Eftir nokkra róðra 
með Hofsóskörlunum og þremur félögum 
mínum úr Höfrungsáhöfninni, var ég kom-
inn með hörkuáhöfn af samhæfðum körl-
um, sem hélt saman ár eftir ár og eftir það 
hefur ekki verið erfitt að halda mannskap.

Á þessum árum var tímabil sem kallað 
var tvöföldunin en þá kepptust allir við 
að fiska þorsk til að fá góðan kvóta þegar 
hann kæmi á þessar veiðar, því bátarnir áttu 
að fá tvöfalt það sem þeir fiskuðu í kvóta. 
Þetta var gert til að örva línuveiðarnar og 
segja verður að það lánaðist nokkuð vel því 
margir bátar voru útbúnir á þessar veiðar og 
þróunin við beitningavélarnar og tækin sem 
þeim fylgdu þróuðust hraðar fyrir vikið. 
Pétur var mjög framsýnn og hefur alltaf sagt 
að þetta væri framtíðin enda hefur orðið 
alger bylting og feikimikil þróun á þessum 
línuveiðum. Því verður ekki á móti mælt. 
Pétur var líka mikill tækjakarl og fylgdist vel 
með öllum nýjungum.

Byrjuðum fyrstir að veiða keiluna
Vísir hf. var í forystu með þessa þróun á 
mörgum sviðum, meðal annars að byrja 
að veiða keilu og aðrar lítið nýttar teg-
undir. Eftir tvöföldunina fórum við í keilu 
og löngu en við vorum einskipa við þær 
veiðar í mörg ár. Svo fórum við í steinbít 
vestur og austur í tvo mánuði á hverjum 
vetri og þannig drýgðum við þorskinn gíf-
urlega mikið og stóðum vel að vígi þegar 
þessar tegundir voru settar inn í kvótann. 
Sighvatur GK var með okkur við þessar 
veiðar og einnig kom Skarfur GK annað 
slagið inn í þessar veiðar. Pétur skipstjóri 
var mjög áhugasamur um þessar veiðar,“ 
segir Þórður, bölvar allt í einu þegar línan 
hrekkur í sundur á karganum. Þá er bara að 
fara í næsta milliból og fyrr en varir erum 
við aftur byrjaðir að draga á fullu eins og 
ekkert hafi í skorist.

„Ég var búinn að vera með Hrungni GK í 
10 ár þegar Pétur bað mig að sigla Seleynni 
ÞH norður til Akureyrar í breytingar. Ég 

hafði skoðað skipið norður á Húsavík þegar 
ég var að landa þar eitt skiptið og eins kíkti 
ég á Óskar Halldórsson ÞH sem nú er orðið 
að flutningaskipi með viðkomu í fjörunni 
við Hafnarfjörð. Búið var að bæta Páli Jóns-
syni GK í Vísisflotann en það var gamla 
Rauðseyjan AK frá Akranesi, og þar áður 
Engey eða Viðey í Reykjavík. Feikigott skip 
sem var smíðað í Hollandi, mjög sterk smíð. 
Honum var breytt í Njarðvíkurslippnum 
3-4 árum áður og sannaðist að þessi verk-
efnalausu millistóru loðnuskip hentuðu vel í 
þessar veiðar. Þau eru rúmgóð á millidekk-
inu og stórar lestar sem gott er að vinna í 
auk þess sem þau fara vel með áhöfnina. Ég 
er ekki nærri eins þreyttur eftir hvern túr 
núna á þessu skipi eins og á Hrungni GK. 

Breytingar listavel heppnaðar
Jóhanna var í breytingum í rétt rúma 3 
mánuði, frá maí fram í ágúst, og tók ég við 
henni eftir sumarfrí og verð ég að segja 
að breytingarnar hafa tekist einstaklega 
vel. Kjartan Viðarsson, útgerðarstjóri, á 
hrós skilið hve vel honum hefur tekist að 
halda utan um þessa flóknu vinnu sem það 
vissulega er þegar svona viðamiklar breyt-
ingar eiga sér stað á einu skipi sem hefur 
verið á gjörólíkum veiðiskap,“ sagði Þórður 
og kallaði í strákinn á rúllunni að hann væri 
að missa fisk. Sá var ekki lengi að bregðast 
við með hakann og vippar inn vænni keilu. 
Keilan í túrnum hefur verið óvenju stór og 
falleg sem og í síðasta túr sem er óvenjulegt 
því venjulega snarminnkar hún þegar líður 
á.

„Nei, ég sé ekkert eftir Hrungni en þú 
verður að spyrja Pétur forstjóra af hverju 
mér var treyst fyrir flaggskipi fyrirtækisins,“ 
segir Þórður og glottir um leið og hann lítur 
fram á skipið til að fylgjast með drættinum. 

42 krókar á mínútu að meðaltali. 
Fiskurinn hefur minnkað aðeins þegar 

kemur lengra inn á hraunið. Minna af keilu 
en meira af þorski. Lítið sést af ýsu en það 
er viðbúið á þessum tíma. Hún á eftir að 
glæðast síðar. Fiskurinn er byrjaður að 
hrygna, alla vega er laust í honum því svilin 
sprautast um allt. Framundan er páskastopp 
og síðan hrygningarstopp en stórum svæð-
um er lokað fyrir veiðum hvort heldur er á 
línu eða troll, net eða snurvoð, en flotinn 
færir sig þá utar og heldur áfram sínum 
veiðum þar til honum verður hleypt aftur 
nær landinu. Þannig gengur þessi barátta ár 
eftir ár.

„Ég er hræddastur við að skammsýnir 
stjórnmálamenn fari að hræra í kvótakerf-
inu og gera allt hringlandi vitlaust í fyr-
irtækjunum. Hvernig heldur þú að ástandið 
verði ef leyft verður að kjósa um sjávarút-
veginn. Hvers lags vitleysa er þetta eiginlega 
að ætla að hræra upp í heilum atvinnuvegi 
sem er þó að skila einhverju til þjóðarbús-
ins. Þetta er svo afspyrnu vitlaust að nær 
ekki nokkru tali. Ekki veit ég hvar þessi 
endemis endaleysa endar.

Ég legg hins vegar til að mönnum, sem 
það vilja, verði leyft að veiða á litlum 
skeljum upp að sex metrum með fjórar 
handsnellur. Aflinn sem fengist á þessum 
veiðum ætti að vera utan við allt kerfi og 
er ég viss um að þetta myndi auka helling 
vinnu í litlum byggðarlögum allt í kringum 
landið,“ segir Þórður og bölvar, því nú slitn-
aði línan...

Þórður giftist Sólrúnu Gunnarsdóttur 
fyrir um fjörutíu árum en þau kynntust 
þegar þau voru 16 ára unglingar. Saman eiga 
þau fimm stúlkur, Helgu f. 1963, Kolbrúnu 
f. 1965, Stellu f. 1973, Sólrúnu f. 1974 og 
Pamelu f. 1981.

Vaktaskipti í brúnni. Þórður fær upplýsingar frá Haraldi áður en hann fer í koju.
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

Sjómannasamband Íslands

Farmanna- og 
fiskimannasambandið
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Til að bæta þjón-
ustu okkar við 
skip, smábáta 
og trillur hefur 
Rafeyri fengið 
söluumboð fyrir 
vörur frá Blue Sea 
Systems í Banda-
ríkunum (www.
bluesea.com), og 
Coelmo á Ítalíu 
(www.coelmo.
it). Rafeyri hefur 
opnað netverslun 
(www.rafeyri.is) fyrir þessar vörur sem og 
aðrar, en einnig er hægt að nálgast þessar 
vörur hjá okkur á Norðurtanga 5, Ak-
ureyri eða með t-pósti á rafeyri@rafeyri.is

Blue Sea Systems framleiðir vörur fyrir 
afldreifingu á AC & DC kerfum í bátum. Þar 
á meðal eru ein- og tvípóla rafgeymarofar, 
þeir stærstu fyrir allt að 2750 A DC start-
straum sem dugar fyrir mjög stórar báta- og 
ljósavélar. Öryggjablokkir og öryggi af 
ýmsum gerðum frá 1-750 A DC. Ýmsir 
mælar með eða án stillanlegrar viðvörunar 
fyrir spennu, straum, tíðni, hæð í tönkum, 
olíuþrýsting, kælivatnshita o.fl.

VSM 422 mælirinn frá Blue Sea mælir 
margt í einu s.s. straum, spennu og tíðni, 
hæð í tönkum, hita á rafgeymum og getur 
því sparað mikið pláss sem er kostur í 
smábátum. Blue Sea framleiðir öfluga spól-
urofa fyrir DC straum fyrir t.d. neyðarstart, 
sjálfvirka hleðslurofa (ACR) sem gera kleift 
að hlaða tvo geyma eða tvö geymasett í 
einu án þess að eyða út af báðum settum 
t.d. þegar vél er startað. Þetta er mun betri 
lausn heldur en “hleðslusplitter” sem víða 
er notaður.  Frá Blue Sea bjóðum við einnig 

ýmsa smárofa, þar á meðal hina vel þekktu 
rofa frá Carling.

Coelmo var stofnað fyrir um 100 árum. 
Síðan þá hefur Coelmo framleitt ljósa-
vélar í stærðunum 3-3000 kVA. Vélarnar 
sem Coelmo notar eru m.a. frá Iveco, 
VolvoPenta, Deutz, Perkins og MAN. Þessir 
vélaframleiðendur eru með um og yfir 100 
ára sögu.

Coelmo framleiðir ljósavélar í nokkr-
um vörulínum. Ein fyrir iðnað (Industrial 
generators) t.d. sem varaafl. Önnur vörulína 
er ætluð fyrir byggingasvæði (Building site 

generators) og enn önnur fyrir skip, báta og 
skútur (Marine generators).  Þá framleiðir 
Coelmo einnig ljósavélar á vagni með flóð-
ljósi á hækkanlegum armi fyrir bygginga- 
og virkjanasvæði.

Rafeyri getur útvegað allt það sem 
Coelmo hefur uppá að bjóða en meg-
ináherslan er á Coelmo Marine Generators 
sem eru sjókældar dísel ljósavélar 3,5 - 39,5 
kW. Hægt er að fá þær í mjög vönduðum 
hljóðeinangruðum kassa. Vélarnar eru frá 
þýska fyrirtækinu Faymann (www.faymann.
de) stofnuðu 1947 og Kubota (www.engine.
kubota.ne.jp) sem var stofnað 1890 í Japan.  
Rafalarnir eru einnar legu og burstalausir 
með H-Class þéttleika.

Fjarstart eða sjálfvirkt start/stop
Fjarstýri-stjórnborð er hægt að fá við allar 
Coelmo ljósavélarnar. Á þessu stjórnborði 
er start/stop, mælaálestur og viðvaranir. 
Á Rafeyri hefur verið hönnuð og smíðuð 
stýring (AutoStart/Stop control – ASC) 
sem setur ljósavél sjálfkrafa í gang og tengir 
inn á net þegar þörf er á meira afli, kúplar 
vélinni svo sjálfkrafa út aftur og drepur á 
þegar þörfin er ekki lengur til staðar. Þetta 
hefur reynst vel í bátum þar sem aflnotkun 
er mjög mismikil yfir daginn, þetta styttir 
þá  lausagangstíma vélarinnar sem fer betur 
með vélina og sparar olíu.

Guðmundur J. Arnkelsson
vélfræðingur

Rafeyri ehf

Hágæða ljósavélar og 
afldreifibúnaður fyrir skip og báta
 - hjá Rafeyri ehf á Akureyri

Guðmundur 
J. Arnkelsson.
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Sjómanndagshelgin í Grindavík hefur 
verið haldin hátíðleg samfellt síðan 1948 
er félagar úr Björgunarsveitinni Þor-
björn og Íþróttafélagi Grindavíkur hrintu 
hátíðahöldunum í framkvæmd í sam-
vinnu við sjómenn undir stjórn Tómasar 
Þorvaldssonar, sem þá var í forystu fyrir 
Björgunarsveitinni og Íþróttafélaginu. 
Tómas hefur lýst þessari framkvæmd í 
fyrsta tölublaði Sjómannadagsblaðsins 
árið 1989. 

Árið 1996 var tekin upp sú nýbreytni að 
tilstuðlan atvinnumálanefndar Grindavík-
urbæjar að hleypa af stokkunum bæjarhátíð 
í samvinnu við sjómannadagsráð til að auka 

á fjölbreytni hátíðahaldanna og lyfta enn 
frekar undir hátíðahöldin á sjómannadag-
inn sem eðlilega eru í mjög föstum skorðum 
ár eftir ár. Bæjarhátíðinni var valið nafnið 
Sjóarinn síkáti sem festist í sessi og hefur 
allar götur síðan þótt ein besta bæjarhátíð 
landsins undir traustri stjórn forráðamanna 
Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur.

Á síðasta ári gerðist það að forráðamenn 
félagsins ákváðu að hætta að sjá um bæj-
arhátíð Grindavíkur, Sjóarann síkáta, vegna 
slæms umtals og upplognum sökum í þeirra 
garð þar sem því var haldið fram að pen-
ingar færu ekki til þeirra hluta sem þeim 
var ætlað. Þá voru einnig uppi hótanir af 

Sjómannadagurinn 
2009 á tímamótum
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hálfu yfirmanna bæjarins um að bærinn 
kæmi ekki að framkvæmd sinnar eigin bæj-
arhátíðar ef viss leiktæki yrðu ekki tekin úr 
umferð. Í þessari stöðu réðu bæjaryfirvöld 
utanaðkomandi aðila til að sjá um fram-
kvæmd Sjóarans, sem sniðgekk hátíðina á 
sunnudeginum og því brást Sjómannadags-
ráð við, sendi út eigin dagskrá því annars 
hefðu hátíðahöld sunnudagsins lognast út af 
eftir atriðin við höfnina og því hefðu börnin 
farið heim á miðjum degi illa svikin um 
leiktæki og skemmtiatriði þeim til handa og 
orðið að þeim sjómannadegi sem búið var 
að lyfta upp með ærinni fyrirhöfn und-
anfarin ár.

Á laugardeginum bauð sjómannadags-
ráð upp á hefðbundna skemmtisiglingu 
með Tómasi Þorvaldssyni GK og hafn-
sögubátnum Bjarna Þór, kappróður ásamt 
sjóferð með Sjópulsunni fyrir fullorðna 
ofurhuga. Á sunnudeginum var gengið 
fylktu liði, eftir sjómannamessu í kirkjunni, 
að minnisvarðanum Von um drukknaða 
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sjómenn þar sem lagður var blómsveigur frá 
sjómönnum. Steinn Ármann leikari flutti 
sjómannadagsræðuna og síðan voru fjórir 
sjómenn heiðraðir, en að því loknu fóru 
fram verðlaunaafhendingar vegna kappróð-
ursins frá deginum á undan. Síðan fluttust 
skemmtiatriðin niður að höfninni þar sem 
keppt var í koddaslag, kararóðri og fleka-
hlaupi. Í eftirmiðdaginn voru skemmtiatriði 

fyrir börnin á sínum stað en í Saltfisksetrinu 
voru fróðlegir fyrirlestrar þar sem fjallað 
var um menningarlíf fyrri ára í Grindavík 
og eins áhrif sjóslysa á íslensk sjávarþorp 
fyrr á tímum. Dagurinn heppnaðist mjög 
vel en eftir sátu efasemdir manna vegna þess 
aðskilnaðar sem varð á framkvæmdinni á 
sjálfri bæjarhátíðinni.  
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Einar Jónsson, skipstjóri
Einar Jónsson, skipstjóri, er fæddur 8.janúar 
1932 á Siglunesi austanvert við Siglufjörð, 
þar sem foreldrar hans bjuggu og lifðu á 
landbúnaði og sjósókn. Einar fór því að róa 
til fiskjar með föður sínum strax og hann 
hafði aldur til.   15 ára gamall fór Einar á 
vertíðarbát frá Siglufirði, sem sótti á miðin 
við suðvesturlandið og saltaði fiskinn um 
borð. Aflanum var landað í Reykjavík. Eftir 
nokkurra ára sjómennsku, fór Einar Jónsson 
í Stýrimannaskólann í Reykjavík og lauk 
þaðan fiskimannsprófi 1955. 

Að sögn Einars kom hann fyrst í fast 
skipsrúm í Grindavík á vegum Arnarvíkur 
h/f sem gerði hér út báta og verkaði fisk 
um árabil. Einar var skipverji á Arnartindi 
GK 212 þann örlagaríka dag 2. febrúar 
1961 þegar báturinn fórst í foráttu brimi á 
Járngerðarstaðarsundi. Einn maður fórst en 
tveir menn  komust af og var Einar annar 
þeirra.

Guðjón Ármann Eyjólfsson skólastjóri 
Stýrimannaskólans skrifar góða grein um 
atburð þennan í Sjómannadagsblað Grinda-

víkur 1993. Guðjón Ármann var í vinnuferð 
við annan mann þennan dag og kom auga 
á Einar á sundi innan um lóðabelgi og brak 
úr bátnum. Gerðu þeir Einari Dagbjartssyni 
skipstjóra og félögum á Ólafi GK 33 strax 
viðvart  og fóru þeir út og náðu að bjarga 
Einari sem var búinn að synda inn undir 
innsiglingarósinn, þá var liðin tæplega 
klukkustund frá því að Arnartindur sökk. 
Þess má geta að skipverjar á Ólafi GK 33 
náðu áður að bjarga Bergþóri Guðmunds-
syni háseta, hinum skipverjanum sem 
komst lífs af frá slysinu. Í Arnartindsslysinu 
þótti Einar sýna sérstaka stillingu og fyr-
irhyggju manns í miklum háska, sem heldur 
allan tímann ró sinni og hugsar skýrt. Rúmu 
ári seinna var Einar skipstjóri á Stellu GK 
350 þegar hún sökk, þegar látið var reka 
yfir nóttina í blíðskaparveðri á humarveið-
um. Allir skipverjar komust um borð í 
gúmmíbát. Eftir þetta fer Einar að vinna hjá 
Hafrenningsútgerðinni bæði á sjó og í landi. 
Einnig var hann skipstjóri á Sigurbjörgu SU 
88 og Flóakletti GK frá Hafnarfirði. Síðustu 
starfsárin vann Einar við húsasmíðar. 

Einar Jónsson; Sjómanna- og vélstjóra-
félagi Grindavíkur er það mikill heiður að 
veita þér viðurkenningu fyrir áratuga starf 
þitt á sjónum. Sjómanna- og vélstjórafélag 
Grindavíkur óskar þér og fjölskyldu þinni 
allra heilla, Guðs blessunar og farsældar um 
ókomin ár. Megi þú njóta heiðursins.

Guðmundur Sævar Lárusson, 
vélstjóri
Guðmundur Sævar Lárusson fæddist 17. 
júlí 1938 og ólst upp í Hafnarfirði. Foreldrar 
hans voru Lárus Gamalíelsson og Sólveig 
Steinunn Guðmundsdóttir. Guðmundur 

Sævar ólst upp í vesturbænum en Hafn-
arfjörður var á þessum árum mikill sjávarút-
vegsbær og mikil fiskverkun í nágrenninu 
við hverfið þar sem hann ólst upp. Beitninga-
skúrarnir höfðu aðdráttarafl fyrir forvitna 
stráka og reitirnir í hrauninu, sem voru fullir 
af saltfiski á sumrin þegar vel viðraði, drógu 
ekki síður til sín duglega krakka sem fengu 
að vinna við að breiða fiskinn til þerris á 
sumrin með mæðrum sínum. Stutt var niður 
fjöruna hjá Sundhöllinni en þar léku krakk-
arnir sér gjarnan og lærðu að synda í sjónum. 
Seinna fluttist hann með foreldrum sínum í 
Suðurbæinn og það var sama sagan, nándin 
við bátana, fiskvinnsluna og sjóinn minnkaði 
ekki nema nú bættist slippurinn hjá Dröfn 
við sem var mikill ævintýraheimur.

Guðmundur byrjaði til sjós í Reykjavík er 
hann fór 16 ára gamall um sumarið á Geir 
gamla RE með Stefáni Þorbjörnssyni, Stebba 
hvíta, á síldarreknet og lönduðu þeir meðal 
annars í Grindavík. Næsta vor útskrifaðist 
hann sem gagnfræðingur úr Flensborg-
arskóla og fór þá um sumarið aftur á síld en 
nú á Dóru GK. Um haustið fór hann á togar-

Heiðrun

Sævar Gunnarsson, forseti Sjómannasambands Íslands heiðraði þá Guðmund Sævar Lárusson, Einar Jónsson og Kára Hartmannsson á 
myndinni eru þær  Ása Ágústsdóttir, Marta tengdadóttir Einars og Alda Ágústsdóttir.
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ann Bjarna riddara GK 1 með Júlíusi Sigurðs-
syni en þetta skip var flaggskip Hafnfirðinga 
lengi. Hann var næstu þrjú ár á togurum, 
Ágústi GK og Brimnesi GK með Þorsteini 
Eyjólfssyni, Steina í Hákoti, og Gerpi GK en 
á vertíðunum var hann á vertíð í Eyjum á 
Hannesi lóðs VE og Hafbjörgu VE, net og 
línu.

Árið 1959 fer hann fyrst á vertíð í 
Grindavík 21 árs gamall á Þorgeir GK með 
Guðmundi Karlssyni á net og línu. 1960 er 
hann á Fjarðarkletti með Ingólfi Karls. í þrjú 
ár en fer þaðan á Gísla lóðs GK.

Árið 1960 um jólin trúlofaðist Guðmund-
ur Sævar unnustu sinni, Ásu Ágústsdóttur, 
en þau kynntust fljótlega eftir að hann kom 
til Grindavíkur og 1964 giftu þau sig með 
pompi og prakt. Fyrstu búskaparárin bjuggu 
þau í Vík en voru flutt í sitt eigið húsnæði 
að Staðarhrauni 5, áður en Víkin brann. Þau 
hafa átt heima í Staðarhrauninu allan sinn 
búskap eftir það og eiga tvö börn Sólveigu 
Steinunni ´61 og Hannibal ´68 auk 6 barna-
barna.  

Sumarið 1963 var Guðmundur Sævar á 
Fróðakletti á síld sem háseti með Guðlaugi 
Óskarssyni, Gulla í Höfða. Þeir voru á sigl-
ingu í svarta þoku út af Glettingi þegar varð-
skipið Ægir sigldi á þá á fullri ferð og sökk 
báturinn undan þeim á skammri stundu en 
þeim var bjargað um borð í Eldey GK. Ekki 
urðu nein slys á mönnum sem betur fer en 
þeim var illa brugðið.

Um haustið kom nýr Hrafn Sveinbjarn-
arson III GK til Grindavíkur og var Björgvin 
Gunnarsson með bátinn. Guðmundur var 
með honum í þrjú ár eða þar til að hann 
ákvað að prufa eitthvað nýtt og fór í land í 
tvö ár og vann við múrverk.

Á haustvertíð 1967 er hann kominn aftur 
til sjós og nú með Erlingi Kristjánssyni, á 
Þórkötlu GK, 200 tonna stálbát og var hann 
fyrst á síld og síðan á vertíð 1968. Um vorið 
bauðst honum pláss á Hópsnesi GK með 
Gulla og Jens, svilum sínum, sem þá höfðu 
stofnað nýja útgerð ásamt Edda. Þetta var 
fyrsta Hópsnesið sem nú heitir Maron GK. 

Árið 1970 seldu Hópsnesmenn Einari Sím 
bátinn sem skýrði hann Hafberg GK og var 
Guðmundur í fyrstu með Helga Einarssyni 
en um haustið fór hann í Vélskólann og tók 
einn vetur, fékk 750 kílóvatta réttindin sem 
svo voru kölluð eða réttindi fyrir um 1000 
hestöfl.

Guðmundur fór á nýtt Hópsnes GK í 
framhaldi af þessu sem II. vélstjóri og varð 
síðan I. vélstjóri þegar Jens fór í brúnna sem 
skipstjóri. Á Hópsnesi GK er hann til 1976 
en þá kaupir hann ásamt Þorsteini Óskars-
syni, svila sínum, Höfrung II. GK sem þeir 
áttu til 1984 en þá keyptu þeir Eldey GK og 
síðan Sandvík GK. Sandvíkina GK gerðu 
þeir út til 1992 er þeir keyptu hraðfiskibát 
sem þeir nefndu Sæstein GK en ´95 seldu 

þeir hann til Árskógsstrandar og keyptu bát 
af Jóni Ásgeirssyni sem þeir skýrðu Sandvík 
GK. Þennan bát áttu þeir til 1998 og eftir það 
tók hann ákvörðun um að fara í land og segja 
það gott til sjós.

Guðmundur Sævar Lárusson; Sjómanna- 
og vélstjórafélagi Grindavíkur er það mikill 
heiður að veita þér viðurkenningu fyrir 
áratuga starf þitt á sjónum. Sjómanna- og 
vélstjórafélag Grindavíkur óskar þér og 
fjölskyldu þinni allra heilla, Guðs blessunar 
og farsældar um ókomin ár. Megi þú njóta 
heiðursins.

Kári Hartmannsson, stýrimaður
Kári Hartmannsson er fæddur 23. febrúar 
1940 að Þrasastöðum í Austur-Fljótum í 
Skagafjarðarsýslu. Þarna hafði sama ættin 
búið frá því um 1700 þar til faðir hans brá 
búi 1970 en foreldrar hans voru Hartmann 
Kristinn Guðmundsson og Kristín Hall-
dórsdóttir. Kári minnist þess úr æsku að 
þarna hafi verið á árum áður mikil umferð 
fólks þar sem bærinn var fremstur í dalnum 
áður en farið var á Lágheiðina og því kom 
það fyrir að börnin færu úr rúmi þegar 
ókunnir komu jafnvel hraktir yfir heiðina 
um miðja nótt að vetrarlagi. Bærinn var eins 
og hótel þar sem engum var úthýst hvorki í 
gistingu eða mat segir Kári.

Föðurafi Kára, Guðmundur Bergsson, sótti 
sjó meðan hann hafði þrek og heilsu til frá 
Haganesvík, Hraunakrók eða Móskógavör og 
var þá einkum verið á hákarlalegum en hætt 
var við að sultur legðist yfir bæina í sveit-
inni ef bóndinn gat ekki stundað sjó með 
búskapnum fyrr á öldum þó jarðirnar hefðu 
ekki aðgang að sjó eins og var í Fljótunum. 
Kári minnist þess að þó æskustöðvarnar 
virki ekki í dag sem stórt landsvæði en segir 
Landnáma frá sex landnámsmönnum á 
svæðinu og þar er getið um Þrasa hinn gamla 
sem einn af þeim.

Kári ólst upp fyrir norðan til 15 ára aldurs 
en árið 1956 fer hann á vertíð í Grindavík í 
fyrsta skipti og vinnur í Fiskverkun Einars í 
Krosshúsum þrjár vertíðir þar til hann fór til 
sjós 1958 með Einari Dagbjartssyni á Merkur 
GK á síld um vorið og reknet um haustið. 
Kári fór rétt norður þessi ár á sumrin og tók 
þátt í heyskapnum en hann átti talsvert af 
fé og var heppinn með lömb, missti aldrei 
lamb, þannig að vertíðarhýran var vasapen-
ingur en innlögnin fyrir afurðirnar var lögð 
inn og lá óhreyfð þar til hann lánaði föður 
sínum fyrir fyrstu dráttarvélinni sem keypt 
var að Þrasastöðum á þessum tíma. Lánið 
fékk hann síðan skilvíslega greitt. Allir héldu 
að hann yrði bóndi, en eins og við vitum, átti 
það ekki eftir að liggja fyrir honum. 

Fyrstu árin er Kári á nokkrum bátum, því 
eftir veruna á Merkur GK fer hann á Guðjón 
Einarsson GK með Guðjóni í Vorhúsum, 
næst á síld sumarið 1959 á Hafrenning GK 

með Sigga Palla, um haustið á Fjarðaklett 
GK en síðan réðst hann á Tíuna sem svo var 
kölluð, nýja Hrafn Sveinbjarnarson II GK 
með Sigurði Magnússyni og er með honum 
í fjögur ár á öllum veiðiskap eða til 1964. 

Á þessum tíma eða um 1959 fer hann 
að búa með Öldu Ágústsdóttur sem hann 
hafði kynnst árið áður þar sem þau unnu 
saman og síðan þróuðust málin hjá þeim 
eins og flestu ungu fólki að þau giftu sig 
1961 og byggðu síðan á Túngötu 11 þar sem 
þau hafa átt heima þar til fyrir stuttu að þau 
færðu sig á Árnastíg 11. Þau eiga þrjú börn, 
Kristinn ´59, Svanhildi ´63 og Hartmann 
´72 og síðan nokkur barnabörn.  

Árið 1965 tekur hann pungaprófið, 30 
tonna réttindin og er fyrst stýrimaður hjá  
Jóni Ragnarssyni, Jonna, á Sigurbjörgu SU 
og síðan Staðarbergi GK í þrjú ár með Ein-
ari Sím en þá tóku við tvö ár í landi vegna 
veikinda í fjölskyldunni. Hann fer aftur til 
sjós um 1970 og nú með Guðmundi Óla 
Sigurgeirssyni, sem alltaf var kallaður Lalli 
í Hlíð, á Ólafíu GK. Árið eftir keyptu þeir 
Guðmundur Óli ásamt Óla Ágústar, mági 
hans, Sigurberg GK sem seinna varð Sand-
afell GK. Þennan bát gerðu þeir út í fimm 
góð ár en erfið.

Nú tóku við tvö ár á Má GK og síðan 
Höfrungi II GK til 1981. Síðan var hann 
ýmist á Sandvíkinni GK eða Hraunsvíkinni 
GK enn þó í við meira á þeim síðar nefnda. 
Árið 1991 byrjaði hann á Ólafi GK með 
Eiríki Dagbjartssyni til 1997 en hann endaði 
sinn sjómannsferil 1999 með Kristni syni 
sínum í tvö ár, sem þá var orðinn skipstjóri 
á Óla á Stað GK.

Bróðir Kára, Birgir, er mikill hagyrðingur 
og sendi honum vísnabálk þegar hann var 
sextugur þar sem ein vísan er svona:

Hættur ert að sulla á sjónum
Svartsengis hjá heilsulónum
eftirlits nú stundar starf.
Enn ég tel þig unga drenginn
ærslabelginn galsafenginn
sem farsæl gildi fékk í arf.

Kári Hartmannsson; Sjómanna- og 
vélstjórafélagi Grindavíkur er það mik-
ill heiður að veita þér viðurkenningu fyrir 
áratuga starf þitt á sjónum. Sjómanna- og 
vélstjórafélag Grindavíkur óskar þér og 
fjölskyldu þinni allra heilla, Guðs blessunar 
og farsældar um ókomin ár. Megi þú njóta 
heiðursins.

2009
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epj.is 
fróðleg og fjölbreytt 
bátasíða á netinu

Saga báta ásamt myndum er áhugamál fjölmargra 
sjómanna árum saman einkum eftir að þeir eru 
komnir í land. Til eru líka margir áhugasamir ein-
staklingar um báta og sögu bátanna sem ekki hafa 
verið á sjó. 
Slíkur áhugamaður 
er Emil Páll Jóns-
son, fjölmiðlamaður 
í Reykjanesbæ, sem 
heldur úti bátasíð-
unni epj.is í sam-
starfi við marga 
aðila sem senda 
honum ljósmyndir af bátum hingað og þangað af 
landinu. Emil Páll myndar sjálfur mikið af bátum 
og grúskar eftir sögu þeirra og reynir að raða sam-
an seríum þ.e.a.s. myndum af bátnum við hvert 
nafn sem hann hefur heitið.   
Emil Páll varð góðfúslega við þeirri beiðni að 
leggja til við blaðið að byrja að kynna báta sem 
hafa verið í útgerð á Suðurnesjum, utan Grinda-
víkur, en þar hefur sú saga verið rakin meira og 
minna.

Sjómannadagsblað Grindavíkur kynnir báta frá Suðurnesjum
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Árni Þorkelsson KE 46
Smíðaður í Brandenburg, Austur-Þýska-
landi 1961 og kom nýr til Keflavíkur um 
páskana 1961. Lengdur um miðjuna og að 
aftan og skuturinn sleginn út hjá Ósey hf. í 
Hafnarfirði 1995. Bátur hét Árni Þorkelsson 
KE 46 þegar hann valt á hvolf inn í nótina 
í Garðsjó eða út af Hólmsbergi. Hafsteinn 
Jóhannsson á Eldingunni vann þá mikið 
þrekvirki er hann kafaði og skar bátinn út úr 
nótinni og rétti hann sig þá við. Hafsteinn 
tapaði þó björgunarlaununum að mestu 
fyrir dómi. 
Hefur borið nöfnin: Árni Þorkelsson KE 46, 
Andvari KE 93, Blátindur VE 30, Snætindur 
ÁR 88, Gulltoppur ÁR 321, Litlaberg ÁR 
155 og Búddi KE 9  og er enn í útgerð. 

Lómur KE 101
Smíðaður í Molde í  Noregi 1963 og kom 
nýr til heimahafnar í Keflavík 24. júní 1963. 
Yfirbyggður í Danmörku 1985.
Nöfn: Lómur KE 101, Kópur RE 175, Kópur 
GK 175 og Þorsteinn GK 16 en með því 
nafni fékk hann netin í skrúfuna og rak upp 
í Krísuvíkurbjarg 10. mars 1997. 

Sigurpáll GK 375
Smíðaður í Marstrand, Svíþjóð 1963 og 
kom nýr til Sandgerðis 13. apríl 1963, eftir 
aðeins sjö mánaða smíðatíma. Báturinn 
var dreginn logandi til Ytri-Njarðvíkur 29. 
mars 1974 af Ásgeiri Magnússyni II GK 
59, en eldur kom upp í bátnum, er hann 
var staddur 8 sm. út af Stafnesi. Hann var 
í kjölfarið endurbyggður hjá Dráttarbraut 
Keflavíkur 1974-77 og yfirbyggður 1977. 
Lengdur, skutur sleginn út og ný brú sett á 
hann í Þýskalandi 1996.
Aftur kviknaði í  bátnum og nú við bryggju 
í Sandgerði 20. feb. 2005 og stórskemmd-
ist hann. Ákveðið var að fara með hann 
í brotajárn í framhaldi af brunanum. Slitn-
aði hann aftan úr Brynjólfi ÁR við Færeyjar 
en hann var einnig á leið í  brotajárn. Kom 

Færeyska varðskipið Brymill að því mann-
lausu og dró til Færeyja og kom þangað 10. 
okt. 2005. Síðar var báturinn dreginn til 
Esbjerg í Danmörku en þangað hafði förinni 
verið heitið í upphafi og kom hann þangað 
í maí 2006.
Nöfn: Sigurpáll GK 375, Sigþór ÞH 100, 
Þorvaldur Lárusson SH 129, Straumur RE 
79 og Valur GK 6. 

Bergþór GK 125
Smíðaður í Rosendal, Noregi 1963 og var 
keyptur frá Akranesi. 
Nöfn: Sólfari AK 170, Bergþór GK 125, 
Arnþór GK 125 og Reynir AK 18. Sökk 
í mynni Reyðarfjarðar 19. október 1981. 

Ágúst Guðmundsson GK 95
Smíðaður í Brattvag, Noregi 1964. Yf-
irbyggður, Njarðvík 1988.

Örn KE 13 og Quo Vadis HF 23
Smíðaður í Flörö  í Noregi 1966. Gerður í dag út frá Marokkó, en skráður í Hafnarfirði. Í mörgum áföngum er búið að smíða nánast nýtt 
skip úr því gamla, skip sem er tvöfalt stærra en það var áður, bæði lengra, dýpra og breiðara. Er því svo komið að aðeins ein plata er eftir af 
gamla skipinu, svo það teljist vera endurnýjað skip.
Nöfn: Örn RE 1, Örn SK 50, Örn KE 13 og  Que Vadis HF 23
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Nöfn: Viðey RE 12, Árni Kristjánsson BA 
100, Andri BA 100, Klængur ÁR 2, Ágúst 
Guðmundsson GK 95 og Thor GK 951. 
Seldur til Mexíkó 1. des. 2002 og ekkert 
vitað um hann eftir það. 

Jón Gunnlaugs GK 444
Smíðaður í Eckernförd, Vestur-Þýskalandi 
1959 og liggur nú í Grindavíkurhöfn.
Nöfn: Jón Gunnlaugs GK 444, Hafnarberg 
RE 404, Jói á Nesi SH 359, Jói gasalegi SH 
359, Dúa SH 359 og núverandi nafn  er Dúa 
RE 400. 

Sveinn Guðmundsson GK 315
Smíðaður í Frederikssund, Danmörku 1933 
fyrir Vestmanneyinga. 
Nöfn: Óðinn VE 317, Óðinn RE 143, Ágúst 
Guðmundsson GK 95, Ólafur KE 49, Ólafur 
GK 33, Ólafur SH 160, Árni Ólafur GK 315 
og Sveinn Guðmundsson GK 315. Fórst 
ásamt þremur mönnum, 10. september 
1992 á Eldeyjarbanka 12 sm. Norð-vestur 
af Eldey. 

Marz KE 197
Smíðaður í Frederikssund, Danmörku 1955, 
fyrir Fáskrúðsfirðinga.
Sem Þerney, strandaði báturinn 
í Keflavíkurhöfn 17. jan 1970 og var 
bjargað af Björgun hf. og endurbyggður 
í Njarðvík og lengdur 1970-1971. Síðan 
framkvæmd á honum stórviðgerð 1981-
1982 í Keflavík. Báturinn var úreltur í  feb. 
1991 og seldur úr landi 13. nóv. það ár, 
samkvæmt skipaskrá. Báturinn lá þó áfram 
í Ólafsfjarðarhöfn, eða  þar til um miðjan 
janúar 1995 að draga átti hann til Garða-
bæjar, en á leiðinni sökk hann út af Horn-
bjargi. Þá vissu yfirvöld ekki annað en að 
báturinn hafi verið seldur úr landi og farið 
sem slíkur á sínum tíma.
Nöfn: Stefán Árnason SU 85, Þerney KE 33, 
Sigurður Ólafsson SF 44, Sigurður Sveins-
son SH 36, Marz KE 197, Marz ST 150,  
Marz ÓF 44 og Guðvarður ÓF 44. Úreltur í 
feb. 1991. 

Víðir KE 101
Smíðaður á Akranesi 1961.
Nöfn: Yngvi AK 36, Yngvi GK 21, Yngvi ÍS 
89, Ella SH 145, Framfari SU 67, Víðir SI 
5, Víðir KE 101 og Víðir SH 301. Sökk við 
Gróttu 28. febrúar 1988. 

Þorsteinn Gíslason KE 90
Smíðaður í Gillelje, Danmörku 1945. 
Keyptur hingað til lands tveggja ára gamall. 
Frá því um veturinn 2003 og þar til um 
vorið 2005 lá báturinn í Njarðvíkurhöfn, en 
í maí það ár var hann færður til Reykjavíkur 
og á árinu 2008 eignaðist Reykjaneshöfn 
bátinn að nýju og hann því fluttur aftur til 
Njarðvíkur. 19. október 2009 barst höfninni 
tilboð frá einstaklingi upp á 100 krónur og 
var því tekið. Báturinn sökk 27. des. 2009 
í Njarðvíkurhöfn og var fljótlega náð upp 
að nýju. Brotinn síðan niður í Helguvík 8. 
febrúar sl.
Nöfn: Muninn II GK 343, Þorsteinn 
Gíslason KE 90, Sandvík KE 90 og Svanur 
KE 90. 

Keflvíkingur KE 100
Smíðaður í Boizenburg, Austur-Þýskalandi 
1964 og er enn í útgerð. Skipið kom nýtt til 
Keflavíkur 3. desember 1964.  Yfirbyggður 
að hluta í Njarðvík 1976 og verkið klárað og 
báturinn lengdur 1978 í Danmörku.
Nöfn: Keflvíkingur KE 100, Bergur Vigfús 
GK 53, Marta Ágústsdóttir GK 31 og núver-
andi nafn: Marta Ágústsdóttir GK 14. 
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Þuríður Halldórsdóttir GK 94
Smíðaður  í Risör, Noregi 1966 fyrir Flat-
eyringa. Breytt í skutskip á Ísafirði 1970. 
Yfirbyggður hjá Stálvík hf., Garðabæ 1986. 
Hefur að undanförnu legið í höfn 
á Sauðárkróki.
Nöfn:  Sóley ÍS 225, Sóley ÁR 50, aftur Sóley 
ÍS 225, Þuríður Halldórsdóttir GK 94, Krist-
björg II ÞH 244, Kristbjörg ÞH 44 og Röst 
SK 17. 

Sigurborg KE 375
Smíðaður í Homelsvik, Noregi 1966 fyrir 
Norðfirðinga. Yfirbyggður í Bretlandi 1977. 
Er enn í fullri útgerð.
Nöfn: Sveinn Sveinbjörnsson NK 55, Freyja 
RE 38, Sigurborg AK 375, Sigurborg KE 
375, Sigurborg VE 121, Sigurborg HU 100 
og núverandi nafn: Sigurborg SH 12. 

Happasæll GK 225
Smíðaður í Boizenburg, Austur-Þýskalandi 
1967 fyrir Ísfirðinga. Lengdur Hollandi 
1975, yfirbyggður 1979.  Mulinn niður 
í brotajárn í Sundahöfn, Reykjavík um 1996, 
en hafði verið úreltur í júlí 1992.
Nöfn: Guðbjörg ÍS 47, Lárus Sveinsson SH 
126, Gunnar Jónsson VE 555, Brimnes SH 
257, Gylfi BA 12, Happasæll GK 225, Steina-
nes BA 399, Stakkanes ÍS 848, Stakkanes 
HU 121 og Stakkanes ÁR 107. 

Sveinn Jónsson KE 9
Smíðaður í Kristiansund, Noregi 1973 og
 keyptur hingað til lands, nokkra mánaða 
gamall. Sjöstjarnan hf. gekk inn í kaupin 
á togaranum er nýlega var búið að gefa 
honum nafn og varð því  í raun fyrsti að-
ilinn til að gera hann út. Var togari þessi 
fyrsti skuttogari Suðurnesja og kom fyrst til 
Njarðvikur 14. nóv. 1973.  Seldur úr landi til 
Cape Town í Suður-Afríku  í júní 2000 og er 
þar enn. 
Nöfn: Afford, Dagstjarnan KE 9, Sveinn 
Jónsson KE 9 og Sveinn Jónsson OTA-747-D 

Erlingur GK 6
Smíðaður fyrir Garðmenn í Kristjansund, 
Noregi 1975 og kom nýr til Keflavíkur á 
Þorláksmessu 1975. Kom hann síðan til 
Sandgerðis til löndunar í fyrsta sinn 23. mars 
1976 og varð þá fyrsti togarinn sem komið 

hafði að bryggju í Sandgerði. Seldur úr landi 
til Nýja Sjálands 19. nóv. 1993. Á síðasta ári 
var skipið stækkað og breytt í flutningaskip 
fyrir lifandi nautgripi og önnur dýr.
Nöfn: Erlingur GK 6, Þórhallur Daníelsson 
SF 71, Baldur EA 71 og núverandi nafn ytra 
er Baldur. 

Guðmundur Jónsson GK 475
Smíðaður á Akureyri  1976  Kom nýr til 
Sandgerðis 23. júlí 1976. Skipið var upphaf-
lega smíðað fyrir Álftafell hf. á Stöðvarfirði, 
en þeir hættu við. Togaranum var hleypt 
af stokkunum á Akureyri 29. feb. 1976 og 
var þá talinn lang fullkomnasta fiskiskip 
Íslendinga. Var það afhent 5. júlí 1996 og 
var þá fyrsti togarinn sem hafði heima-
höfn í Sandgerði. Skipið átti upphaflega 
að heita Jón Garðar og voru gerðir upp-
hleyptir stafir með því nafni, en á síðustu 
stundu var breytt um nafn. Endurbyggður 
hjá Slippstöðinni hf. á Akureyri 1978, eftir 
bruna sem var í skipinu þar. Lengdur 1988. 
Seldur til Noregs í febrúar 2007 með heima-
höfn í Rússlandi.
Nöfn: Guðmundur Jónsson GK 475, Breki 
VE 61, Breki KE 61 og núverandi nafn 
Breki. 

Guðbjörg GK 220, Sæunn GK 220, Geir goði GK 220 og Geir goði FIN116K.
Smíðaður í Marstrand, Svíþjóð 1963. Sökk á togveiðum í miklu óveðri 1998, ekki langt 
frá þeim stað sem ferjan Estoni sökk. 
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Dagstjarnan KE 3
Smíðaður fyrir Breta í  Beverley, Englandi 
1969. Kom hingað til lands 4. maí 1980 
og þá til Hafnarfjarðar. Togari þessi er eitt 
frægasta aflaskip Breta á tímum landhelgis-
deilunnar við Ísland um 200 mílurnar. Lenti 
skipið m.a. í  skothríð við  íslenskt varðskip 
og kom gat á togarann í þorskastríðinu. Þá 
sigldi það undir stjórn hins alræmda land-
helgisbrjóts Taylors, sem eitt sinn strauk frá 
landi með íslenska lögreglumenn um borð. 
Eftir að skipinu hafði verið lagt á Akureyri, 
ætlaði ævintýramaðurinn Sigurður heitinn 
Þorsteinsson að kaupa togarann og gera 
hann að hvalvinnsluskipi, en málin gengu 
ekki upp hér heima og hvarf Sigurður frá, 
20 dögum síðar, en hann var komin með 

áhöfn til Akureyrar til að sækja skipið.
Nöfn: C.S. Forester H 86, Rán HF 342, 
Dagstjarnan KE 3, Sólbakur Ea 305, Sólbak-
ur II EA 305 og aftur Sólbakur EA 305. Úr-
eltur 15. des. 1992 og dreginn út í brotajárn 
í júlí 1993. 

Ósk KE 5
Smíðaður í Gdansk, Póllandi 1988. Lengdur 
1999
Nöfn: Skálavík SH 208, Sigurbára VE 249, 
Sigurbára II VE 248, Sæfari ÁR 117, Hafn-
arberg RE 404 og núverandi nafn: Ósk KE 5.

 
Jöfur KE 17 og Berglin GK 300
Smíðaður hjá Stálvík hf., Garðabæ 1988. 
Gefið nafn 16. apríl 1988, hleypt af stokkum 
17. apríl 1988 og afhentur 28. júlí 1988. 
Breytingar og endurbætur í Póllandi 2004.
Nöfn: Jöfur KE 17, Jöfur ÍS 172, og núver-
andi nafn: Berglin GK 300.

 
 
 
 

Sendum sjómönnum, 
fiskvinnslufólki og öðrum Grindvíkingum 

hamingju- og heillaóskir á sjómannadaginn

Frysti & kæliþjónustan
Vagnhöfða 10 - Sími 567 3175 og 8975741 - Fax 587 1226 - frysti@islandia.is

S j ó m a n n a d a g s b l a ð  G r i n d a v í k u r      5 3



„Mikill fjörkippur hefur komið í atvinnulíf-
ið á Austur- og Norðausturlandi síðan síldin 
nálgaðist landið. Mikil söltun hefur verið fyrir 
austan, undanfarna sólarhringa og kvarta 
síldarsaltendur nú undan skorti á vönum 
söltunarstúlkum. S.l tvo sólarhringa hafa um 
3000 tunnur verið saltaðar á Raufarhöfn. Í 
gær var komin bræla á síldarmiðunum, en 
nokkrir bátar voru á landleið með afla frá 
sólarhringnum á undan. 

Í gær var lokið við að salta síld úr Gísla 
Árna á söltunarstöðinni Óðni á Raufarhöfn. 
Saltaðar voru 1756 tunnur af afla bátsins. 
Hefur aldrei áður verið saltað meira magn úr 
einum báti á einni söltunarstöð. Á söltunar-
stöðinni Óðni hafa nú verið saltaðar um 
4 þús. tunnur...“ segir aðalfrétt á forsíðu 
Alþýðublaðsins 27. september 1968, og 
svo fór eins og menn muna að þetta var 
síðasta árið sem saltað var á sumrin því 
síldin, norsk-íslenska, hvarf og sást ekki í 
mörg ár.

Leiftur úr fortíðinni:

Söltunarmet 
sem aldrei verður slegið
Gyða Helgadóttir

Guðný við söltun í Fiskanesi. 
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Sendum sjómönnum, 
fiskvinnslufólki og 

öðrum Grindvíkingum 
hamingju- og heillaóskir 

á  sjómannadaginn

Það sem vekur athygli við þetta blað er lítil frétt 
neðst á síðunni með fyrirsögninni, „Saltaði 73 tunn-
ur á 22 klukkust.,“ en síðan segir svo frá:

„Það var mikill handagangur í öskjunni í síld-
arbæjunum á Austurlandi þessa dagana. Í fyrrinótt 
var mikið saltað á Seyðisfirði og höfðu allir nóg að 
gera. Á söltunarstöðinni Haföldunni á Seyðisfirði 
saltaði kona ein, Gyða Helgadóttir frá Hafnarfirði, 
73 tunnur á 22 klukkustundum og þykir það frábært 
afrek. Saltendur borga söltunarstúlkunum 70 krónur 
á tunnuna, svo Gyða hefur fengið dágóðan skilding 
þann sólarhringinn. Þess má geta í þessu sambandi 
að víða á Austurfjörðum vantar stúlkur í söltun og 
kvarta saltendur yfir því að geta ekki fullnýtt tæki 
stöðva sinna sakir skorts á söltunarstúlkum.“

Þetta met Gyðu verður sennilega aldrei slegið þar 
sem öll síldarsöltun með þessum hætti heyrir sög-
unni til. Meira segja dóttir hennar, Guðný Guðbjarts-
dóttir, eiginkona Hinriks Bergssonar, náði aldrei 
að slá það þegar hún var að salta í Fiskanesi fyrir 
allmörgum árum, þegar síldarvertíðar voru á haustin 
og öll söltun fór fram innan dyra.

Guðný hefur hins vegar haldið upp á síldarsvuntu 
móður sinnar, skuplu, hnífa og diskinn sem notaður 
var á sínum tíma til að dreifa saltinu í tunnuna. 
Svona getur heimurinn oft verið lítill.  

Saltfisksetur Íslands í Grindavík 
H a f n a rg ö t u  1 2 a  -  2 4 0  G r i n d a v í k  -  S í m i  4 2 0  1 1 9 0  -  s a l t f i s k s e t u r @ s a l t f i s k s e t u r. i s  -  w w w. s a l t f i s k s e t u r. i s 

O p n u n a r t í m i :  K l .  1 1 - 1 8 ,  a l l a  d a g a ,  a l l a n  á r s i n s  h r i n g

Saltfisksetur Íslands í Grindavík
- upplýsingamiðstöð ferðamanna

Saltfisksetur Íslands

Tjaldsvæði

Hópið

Bláa lónið

Saltfisksetrið er miðpunktur margvíslegrar menn-
ingarstarfsemi heimamanna og að auki aðdrátt-
arafl og upplýsingarmiðstöð fyrir ferðamenn sem 
sækja staðinn heim. Það er opið allan ársins 
hring. Grindavíkurbær rekur upplýsingamiðstöð-
ina í samvinnu við Saltfisksetrið. Safnið var opnað 
í september 2002. Forstöðumaður er er Óskar 
Sævarsson.

Þegar leið á 18. öldina, og þilskip tóku að leysa 
áraskipin af hólmi, varð saltfiskur aðalútflutnings-
vara Íslendinga. Fram að því höfðu vaðmál og 
skreið verið undirstaða utanríkisverslunar. Með 
tilkomu togaranna varð saltfiskverkun í raun að 
stóriðju og saltfiskur hefur æ síðan skipt verulegu 
máli fyrir afkomu þjóðarbúsins. Grindvíkingar hafa 
löngu verið drjúgir við að saltfiskinn og sýningum 
sögu verkunar og sölu á salfiski og þýðingu hans 

fyrir þjóðarbúið í gegn um tíðina á því vel heima í 
þessu ágæta sjávarplássi við suðurströndina.

Sýningin í Saltfisksetri Íslands er því afar forvitni-
leg fyrir íslenska og erlenda ferðamenn, fróðleg 
fyrir skólafólk, sem getur hér kynnt sér þennan 
mikilvægasta atvinnuveg þjóðarinnar áður fyrr.

S a f n  -  L i s t s ý n i n g a r s a l i r  -  Ve i t i n g a r  -  U p p l ý s i n g a m i ð s t ö ð

S
ta

p
a
p
re
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t

Sjómenn
til hamingju með daginn

hedinn.is

Guðný Guðbjartsdóttir, dóttir Gyðu 
sýnir hér söltunarpils móður sinnar og áhöld.
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„Ég keypti kvóta fyrir fjórum árum sem 
er svo sem ekki í frásögur færandi. Mér 
fannst ótækt að eiga ekki einhver kíló fyrst 
ég var orðinn trillukarl í ellinni með góð-
an bát. Við feðgarnir erum búnir að róa 
saman nokkrar vertíðar á bátnum Trylli 
GK 600 og búnir að vera of lengi háðir 
öðrum með kvóta og þá er meiri óvissa til 
að byggja á þessu einhverja afkomu. 

Ég keypti því 6 tonn af þorski fyrir 15 
milljónir króna til 15 ára og var hugmyndin 
að greiða niður eina milljón á ári. Þegar 
hrunið reið yfir stóð lánið í 13 millum en 
hækkaði eins og hendi væri veifað yfir nótt 
í 30 milljónir. Í dag er ég 74 ára gamall og 
verð því 82 ára þegar ég kemst út úr þessari 
ánauð, ef heilsan leyfir,“ segir Hafsteinn 
Sæmundsson trillukarl, alltaf kenndur við 
Gullvík, og losaði spottann af bryggjupoll-
anum og sveiflaði sér léttilega um borð í 
Trylli GK 600 snemma morguns nýlega í 
smábátahöfninni hér í Grindavík.

Báturinn bakkaði frá. 
Heimir Örn, sonur hans, var í brúnni og 

stýrði lipurlega á milli annarra báta í höfn-
inni sem ekkert farasnið var á. 

Hafsteinn er enn ótrúlega léttur á sér, 
sprækur og brosið á sínum stað. Nú stóð 
hann þarna á dekkinu á trillunni sinni góðu 
og gekk frá netaborðinu og öðru smálegu 
sem alltaf þarf að huga að þegar farið er í 

róður. Stefnan var sett út úr höfninni og 
austur fyrir Hópsnes í grásleppunet þeirra 
feðga. 

Vertíðinni er að ljúka hjá þeim þetta árið 
því Heimir Örn á að vera mættur til skips 
eftir nokkra daga, en hann er stýrimaður á 
Árna Friðrikssyni, flaggskipi Hafrannsókn-
arstofnunar. Senn lýkur því árvissu fríi sem 
hann fær til að sinna vertíðinni með föður 
sínum sem undanfarin ár hefur beinst að 
grásleppunni þar sem reynst hefur erfiðara 
að fá þorskkvóta til að veiða umfram þeirra 
eigin þar sem minni áhugi er fyrir netafiski 
til söltunar meðan verð eru eins lág og raun 
ber vitni fyrir afurðina. Þeir voru fljótir að 
klára sex tonnin í land fyrr í vetur og því 
ekkert um annað að ræða en bíða þar til 
grásleppuvertíðin gat hafist í byrjun mars 
og sinna henni þar sem hún er utan kvóta. 
Strandveiðin bíður svo síns tíma í sumar.

Nokkrum mínútum seinna er fyrsta 
baujan komin inn fyrir, netatrossan í drátt-
arkarlinn og niðurleggjarann. Nokkrar 
vænar grásleppur og fallegar rauðsprettur 
eru í endann og þeir feðgar taka til óspilltrar 
málanna við að greiða aflann úr netunum. 
Hafsteinn gefur syni sínum ekkert eftir og 
er snaggaralegur í hreyfingum. Það trúir því 
enginn að þessi kröftugi sjóari sé orðinn 74 
ára gamall. Hann einfaldlega ber sig þannig 
að hann gæti verið 15-20 árum yngri.

Verður 82 ára 
þegar kvótalánið greiðist upp
-segir Hafsteinn Sæmundsson 74 ára trillukarl brosandi kátur

Hafsteinn hristir 
úr eina væna.
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Hafsteinn segist vera fæddur vestur á 
Bíldudal 1936 þar sem hann ólst upp til tíu 
ára aldurs. Hann er sonur Sæmundar Krist-
jánssonar og Gyðu Waage. Árið 1946 flutti 
hann til Grindavíkur með stjúpföður sínum, 
Ragnari Jóhannssyni, og móður en Ragnar 
fylgdi með bát, Hafþór BA sem seldur var 
til Grindavíkur. Honum leist svo vel á sig í 
Grindavík að hann vildi setjast hér að sem 
varð úr og því flutti öll fjölskyldan suður.

Hafsteinn var í sveit í Selárdal hjá afa 
sínum og kom því ekki suður fyrr en um 
haustið. Hann man það helst að honum 
leiddist svo rosalega í fyrstu að hann ætlaði 
strjúka aftur vestur til afa síns, því hann 
þekkti engan fyrir utan systkini sín sem 
voru alls níu. Nú eru þau öll flutt burtu frá 
Grindavík en Hafsteinn búinn að búa sáttur 
í Grindavík í áranna rás með henni Ágústu 
sinni Gísladóttur, sem hann stofnaði með 
heimili og eignuðust þau 5 mannvænleg 
börn saman auk þess að gera út báta og reka 
fiskvinnslufyrirtækið Gullvík en það er saga 
sem bíður betri tíma. 

„Ég seldi Gullvík 1996 og fyrir rælni þá 
var ég búinn að kaupa þessa trillu sem heitir 
Tryllir GK. Hún var í eigu tryggingarfélags 
eftir að hafa fyllst af sjó og eigandinn hafnað 
henni eftir gagngerar endurbætur og end-
urnýjun allra tækja. Ég var lengi að velta 
því fyrir mér hvort ég ætti að gera nógu lágt 
tilboð, svo lágt að því yrði jafnvel hafnað. 
En það furðulega var að þeir samþykktu 
tilboðið og ég fékk bátinn sem reynst hefur 

Feðgarnir, Heimir Örn og 
Hafsteinn byrjaðir að skera og 

safna hrognunum.

Hafsteinn að skera 
og svo er gott að sér 
kaffi á milli trossa.

Heimir Örn 
við netaborðið.
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur

Reykjanesbær
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Óskum sjómönnum 
og fjölskyldum þeirra 

til hamingju með daginn

alveg frábær. Tryggingarnar hefðu fengið 
meira fyrir hann ef þeir hefðu hent honum í 
úreldingu en svona er nú unnið hjá þessum 
stofnunum,“ og slítur eina væna grásleppu 
úr druslulegum netunum. 

Heimir Örn segir að þar sem úthaldið 
sé að klárast þá verður ekki skipt um ný 
net fyrr en næsta vetur, þá verður byrjað 
með allt nýtt. „Nú styttist í að ég komist í 
hlýjuna um borð í Árna,“ segir Heimir og 
gerir teinana klára og bætir við að sjómenn 
séu ekki ánægðir með sína menn og á þá við 
fiskifræðingana sem ekki ljá máls á að auka 
þorskkvótann, en hann er hins vegar ekki í 
neinni aðstöðu til að hafa skoðun á málinu 
til eða frá. 

Þegar drætti er lokið þá eru öll ílát orðin 
full og þá er að skera kvikindin og safna 
innvolsinu í tunnur sem leggur sig á þús-
und kall kílóið, óvenju gott verð um þessar 
mundir og því mætti veiðin vera miklu 
betri. Hafsteinn ætlar að hirða um þrjátíu 
grásleppur fyrir kunningja sinn sem ætlar 
að hengja upp. 

„Það er alltaf einn og einn sem enn leggur 
sig eftir að eiga signa grásleppu í matinn,“ 
segir Hafsteinn glottandi og keppist við að 
skera. 

Þessi dagur er ekki alveg dauður.

Lagó!

Allt þarf að vera klárt.

Hafsúlan út af Hrauni.

Baujan tekin
inn fyrir.
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Fjölbrautaskóli Suðurnesja
www.fss.is

Starfsfólk Fjölbrautaskóla Suðurnesja sendir sjómönnum, 
fiskvinnslufólki og öðrum Grindvíkingum hamingju- og heillaóskir 
á sjómannadaginn. 
Minnum á að innritun í skólann fyrir næstu önn lýkur 11. Júní, 
fyrir nemendur fædda 1994. 
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Gallerí sjó...

Sýnd veiði en ekki gefin!

12 tonn
sæmilegt það!

Haraldur Hjálmarsson, háseti á Oddgeir EA, er Grindvíkingur í húð og hár og mikill 
áhugamaður um ljósmyndun Hann fer oft í ljósmyndaleiðangra út á land í inniverum 
sínum auk þess að munda vélina út á sjó þegar eitthvað skemmtilegt myndefni ber við.
Haraldur hefur haft ljósmyndadellu í mörg ár og átt myndir í dagblöðunum og víðar 
meðal annars vöktu myndirnar af uglunni og fálkanum með bráð sína mikla athygli 
á sínum tíma en báðar myndirnar eru teknar niður við Járngerðarstaði. Í seinni tíð 
hefur Haraldur fengið meiri og meiri áhuga á að taka næturmyndir og þá sérstaklega 
þegar norðurljósin dansa um allan himininn. Hann notar þá þrífót við slíkar mynda-
tökur og tekur hver mynd þá nokkrar sekúndur upp í jafnvel mínútur. Þá kemur sér 
vel að geta skoðað hverja mynd jafnóðum í myndavélinni og séð hvernig til hefur tek-
ist. Hann vill vekja athygli á stjörnuhrapinu á myndinni sem tekin er við Barnafossa í 
Borgarfirði sem kom alveg óvart meðan hann var með vélina opna.
Myndirnar sem birtast með hugvekjunni í blaðinu tók Haraldur vestur í kirkjugarð-
inum á Stað í vetur en þar eru norðurljósin óvenju falleg þar sem þau dansa yfir minn-
isvarðanum um síra Odd V. Gíslason prest á Stað á nítjándu öld. Þá eru einnig myndir 
sem Haraldur tók frá sjómannadeginum á síðasta ári niður við höfnina af koddaslagn-
um og fleiri íþróttum og vill ritstjóri koma þakklæti á framfæri til Haraldar fyrir 
myndbirtinguna að þessu sinni.   

Haraldur Hjálmarsson 
sérhæfir sig í næturmyndum
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Gallerí sjó...
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Gallerí sjó...

Óvæntur fengur

Félagarnir
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Gallerí sjó...

Kvikindi á förnum vegi
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Gallerí sjó...

Fólk á förnum vegi

Fleiri kvikindi á förnum vegi
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Gallerí sjó...

Bátar á förnum vegi
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Gallerí sjó...

Í fríið með myndavélina að vopni
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Gallerí sjó...
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Gallerí sjó...

Köld eru myrkraverk!
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Gallerí sjó...
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Sumarið 1962 var ég á humarveiðum á mb Hafnfirðingi GK 
330 frá Hafnarfirði með Gvendi Karls. Gvendur hét Guðmund-
ur Karlsson og var einn af Karlsskálabræðrunum í Grindavík. 
Hafnfirðingur GK var gerður út af Jóni Gíslasyni hf í Hafnarfirði 
og leit út sem fyrirtækið ætti í fjárhagskröggum. Hafnfirðingur 
GK á var stór og góður, 65 tonna, trébátur og fór vel í sjó og var 
vinnuaðstaða og vinnurými gott um borð. 

Á humarvertíð 
með Gvendi Karls
Sveinn T. Þórólfsson skráði

Grindvíkurhöfn 
á áttunda áratug 

síðustu aldar.
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Höfundurinn er búsettur í Noregi 
með sterk bönd til átthaganna
Sveinn Torfi Þórólfs-
son, oftast kallaður 
Torfi í Grindavík, 
flutti ungur með 
foreldrum sínum 
Ölmu Norðmann 
og Þórólfi Sveins-
yni til Grindavíkur 
frá Skagaströnd 
vorið 1956 og bjó 
þar til 1966, eða í tíu ár. Á unglingsárun-
um var hann í sveit á sumrin norður á 
Skagaströnd, en vann svo nokkur sumur 
hjá Þorbirni hf. Sumarið 1961 byrjaði hann 
sjómennskuna og fór á síld með Venna og 
Willard. Hann var á humar með Gvendi 
Karls sumarið 1962, og svo aftur á síld með 
Willard sumarið 1963, en síðan með föður 
sínum á humar á mb. Sveini Sveinssyni GK 
363 eða til sumarsins 1966.  

„Ég var aðallega sem stýrimaður og troll-
viðgerðarmaður, sem nokkrir munu kannast 
við í Grindavík!,“ segir hann brosandi. 

Á veturna stundaði hann námið að kappi 
og fór austur á Laugarvatn í Héraðsskólann 
eftir að hann lauk barnaskólanum í Grinda-
vík. Þar tók við heimavistarlífið sem fylgdi 
slíkum skólum fjarri heimabyggð. Að loknu 
námi í Héraðsskólanum fór hann í Mennta-
skólann á Laugavatni og útskrifaðist sem 
stúdent 1965. Hann sagði gjarnan í gríni:  
„Ég geymi sjófötin mín í Grindavík!“ 

Hann bjó í Reykjavík í 3 ár eftir námið á 
Laugarvatni, en haustið 1968 hélt hann til 

Noregs í verkfræðinám og lauk prófi í verk-
fræði 1971. Hann hefur svo aðallega búið í 
Þrándheimi, en einnig í Seattle í Bandaríkj-
unum. Hann vann nokkur ár á Verkfræði-
stofu Arne R. Reinertrsen í Þrándheimi, 
en fór svo í framhaldsnám í vatnsveitu- og 
fráveituverkfræði. 

Frá árinu 1977 hefur hann unnið við 
kennslu og rannsóknir í vatnsveitu- og 
fráveituverkfræði við Háskólann í Þránd-
heimi, NTH/NTNU. Hann segist hafa getið 
sér nafns í Noregi í þeim fræðum, enda hefur 
hann útskrifað fjölda mastersstúdenta (183) 
og  doktorsgráðustúdenta, sem nú sitja í 
áhrifastöðum víðsvegar um Noreg. Einnig 
hefur hann komið að þeim fræðum á Íslandi, 
aðallega við framkvæmd aðalfráveitunnar í 
Reykjavík, á Akureyri og í Vestmannaeyjum, 
auk þess að annast kennslu við Endurmennt-
unardeild Háskóla Íslands.  

Torfi hugsar oft til Grindavíkur, en hér búa 
systkini hans, þau Árni Valur, Már, Eva og 
Kristinn Bergmann, sem hann heldur sam-
bandi við. Torfi segir að hann telji að flestir 
sem komnir eru yfir 60 ára aldurinn og hafa 
búið í Grindavík, muni enn eftir honum. 

Í frístundum sínum fæst Torfi við að skrifa 
greinar frá ýmsum skeiðum ævi sinnar, og 
segist eiga orðið gott safn greina. Greinarnar 
frá Grindavík myndu líklega fylla heila bók, 
telur hann og segist ennþá vera sjómaður í 
húð og hár, og hafi þá ósk að útvega sér trillu 
til að dunda við, þegar starfsdegi lýkur innan 
fárra ára. 

Á humarbát með gott hal.

Frá humarvinnslu í Fiskanesi.
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Hafnfirðingur GK var eins og Fram GK Humarbátur á slóðinni.

Humarhalinn slitinn.Vænn afli.

Örtröð í Grindavíkurhöfn.
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Við fiskuðum vel og var oft staðið stíft. Einu 
sinni stóðum við allan túrinn frá kl. 18:00 á 
sunnudagskvöldi til kl. 08:00 á þriðjudags-
morgni. Afli var góður eða um 2 tonn af 
óslitnum humar. Ég svaf í heilan sólarhring á 
eftir. 

Þetta vor byrjuðum við snemma eða í lok 
maí. Ég fór beint um borð í Hafnarfirði, í 
Hafnarfjarðarhöfn, þegar ég kom frá Laug-
arvatni eftir próf. Við lögðum út og sigldum 
suður fyrir Reykjanes á humarslóðir Grind-
víkinga. Veður var oftast gott og afli góður. 

Við vorum fimm á frá byrjun; Gvend-
ur Karls skipstjóri, Tóti úr Hafnarfirði 
stýrimaður, Hreinsi, stjúpsonur Gvend-
ar (Hreinn Sveinsson) 1. vélstjóri, Jens 
Jónsson, frá Réttarholti á Skagaströnd, 2. 
vélstjóri og netamaður og ég, kokkur og 
aðstoðarmaður í netum. Jens var skipstjóri á 
togaranum Röðli, en hann var nú í verkfalli. 
Matreiðslan gekk bara vel. Ég fann fljótlega 
út hvað strákunum líkaði í mat og hélt mig 
við það. Gvendur borðaði helst reyktar 
kindasíður með miklu af hvítri sósu og kart-
öflum. Jens líkaði vel við reykt kindabjúgu 
með hvítri sósu og kartöflum og miklu af 
grænum baunum úr dós, og öllum líkaði 
þeim kjötsúpan mín. Ég tók tíu lítra pott og 
setti í hann 5 lítra af vatni, síðan setti ég 4 kg 
af súpukjöti og eitt stórt kálhöfuð í pottinn. 
Þá fylgdi 1 kg af hrísgrjónum og allskonar 
þurrkað grænmeti og svo „leyndarmálið“ 
rúsínur, sem gerðu allt sætt. Þar næst var 
bara að fara í koju eða á dekk og láta löginn 
malla í ca. 4-5 tíma og þá var hægt að bera 
kræsingarnar á borð. Virtust kapparnir 
botnlausir, þegar þeir mokuðu kjötsúpunni 
í sig. Eitt var víst að áhöfninni líkaði sætur 
matur og það fengu þeir í ríkum mæli. Allt 
var sykrað þangað til það uppgötvaðist, en 
það er önnur saga.

Grindavík um 1970.

Gvendur Karls.

Venni og Willard
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Hafnfirðingur var illa útbúinn bátur hvað 
tæki varðaði. Það var enginn radar um borð 
og dýptarmælirinn var lélegur. Um borð 
var bara eitt troll, þegar við byrjuðum og 
var okkur lofað öðru trolli seinna. Það kom 
aldrei. Mikið var í húfi að netamennirnir, 
Jens og Sveinn Torfi, fengu unnið við bæt-
ingar stanslaust ef rifnaði. Þá fór oft svo að 
Gvendur skipstjóri tók við eldamennskunni, 
þegar svo var ástatt. Jens og Sveinn Torfi 
unnu vel saman í netunum og Hafnfirð-
ingur GK varð aldrei að yfirgefa veiðisvæði 
vegna rifins trolls. Það var nokkuð sérstætt, 
ef litið er á að bara eitt troll var um borð. 

Þegar svo togaraverkfallið leystist fór Jens. 
Hann tók aftur við skipstjórn á bv. Röðli. 
Daginn eftir sigldi Röðull upp að hliðinni á 
Hafnfirðingi GK á Selvogsbankanum. Jens 
stóð þá á brúarvæng. Hann kallaði, að hann 
byggist við, að við yrðum að sætta okkur 
við að fara í land með trollið oftar, nema 
við hefðum tvö troll. Við vorum nú orðnir 
bara fjórir og veiðin var áfram jafnmikil, svo 
stöður urðu lengri. Sem betur fór brotn-
aði skrúfuöxullinn og urðum við að taka 
nokkurra vikna hlé. Að viðgerð lokinni var 
farið út aftur og það var eins og Gvendur 
ætlaði líka að fiska upp í þann tíma sem 
hafði tapast. Jafnharða sjósókn hefi ég ekki 
tekið þátt í. Vel veiddist og trollið rifnaði 

sem áður. Nú var það Sveinn Torfi sem varð 
að sjá um netabætingarnar. Svo brá nú við 
að allir voru viljugri en áður til að elda mat-
inn, þegar rifnaði og jafnvel færa kokknum, 
Sveini Torfa, mat aftur í ganga þar sem hann 
stóð við netabætingarnar. 

Einu sinni þegar við vorum í mokfisk-
iríi djúpt úti á Selvogsbanka urðum við 
brauðlausir. Ef við hefðum þurft að fara í 
land vegna þess, hefði kokkurinn átt slæma 
daga. 

Svo brauð varð að baka! En hvernig bakar 
maður brauð og kökur eða eitthvað sem éta 
má?

Allavega, fæddist uppskrift af því, sem 
kallað hefur verið „djöflaterta” þarna á 
Selvogsbankanum, sem neyðarkostur um 
borð í Hafnfirðingi GK.  

Einu sinni lentum við í bullandi karfa 
suður af Eldeynni. Trollið flaut upp löngu 
áður en búið var að hífa. Þegar við loksins 
fengum trollið á bátshliðina, var pokalínan 
horfin. Nú voru góð ráð dýr að ná trollinu 
með öllum þessum karfa. Á meðan rætt var 
hvað gera skyldi, tók ég gilsinn og hljóp á 
fljótandi belgnum fullum af karfanum út að 
poka, húkkaði króknum í pokagjörðina og 
hljóp til baka. Munaði litlu að karfinn héldi 
mér ekki, en það tókst. Náðum við hér 4-5 
tonnum af karfa og talsverðu af humar, en 
Jens sagði á eftir: „Aldrei hefi ég séð nokk-
urn hlaupa svona út eftir trollinu.“ 

Öðru sinni fór ég upp í Kaupfélag að 
panta kost. Brá ég mér þá heim á Dal-
braut í leiðinni einhverra erinda og hefi þá 
sofnað í sófa fram í stofunni. Ég rankaði 

Síðutogari á Selvogsbanka.
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við mér mörgum klukkutímum seinna og 
hljóp niður í bát. Voru þeir þá að borða 
reykt kindabjúgu með miklu af hvítri sósu 
og grænum baunum úr dós, sem Gvendur 
hafði matreitt. 

„Komdu og éttu líka strákur,“ kallaði 
Gvendur, „þú færð útstímið, þar sem þú 
hefur sofið í marga klukkutíma,“ bætti hann 
við og þannig lærði ég að sigla á humarmið 
Grindvíkinga. 

Ekki fórum við nú alveg þangað sem 
Gvendur hafði sagt, því á leiðinni út kom í 
ljós að Einsi Sím á Óðni GK var í bullandi 
veiði á hrauninu undan Grindavík. Þar 
gerðum við einn af okkar bestu túrum. Eftir 
þetta sagði Gvendur oft í spaugi við mig á 
útstíminu: „Það er best að þú takir yfir og 
farir þangað sem humarinn er.“

Fyrir þessa vertíð náðust samningar um 
helgarfrí aðra hvora helgi frá kl. 18:00 á 
föstudag til kl. 18:00 á sunnudag. Það var 
svei mér fínt. Ég veit bara ekki hvernig þetta 
hefði endað, ef við hefðum ekki haft þessi 
helgarfrí. Það var að mestu staðið á meðan 
við vorum á sjó, og strax og búið var að 
landa og taka kost, var farið út aftur. Ég var 
oft að lagfæra trollið á meðan landað var. 

Vertíð lauk svo í lok ágúst og var þá 
humarinn horfinn af miðunum. Þetta var 
ein mesta humarvertið á Íslandi, enda 
margir bátar komnir nú á humarveiðar eftir 
brautryðjendastarf Einsa Sím á Óðni GK 
nokkrum árum fyrr. Ég bætti þá trollin fyrir 
þá, þegar þeir voru að byrja humarveiðarnar 
nokkrum árum fyrr.

Mér líkaði vel á Hafnfirðingi GK með 
Gvendi. Gvendur var ljúfmenni á sjó, en gat 
tekið rokur eins og kunnugt var. Gvendur 
hafði gott yfirlit yfir það sem var að gerast á 
dekkinu og var fljótur að koma ofan úr brú 
niður á dekk ef aðstoðar var þörf. Hann tók 
oft tillit til að ég var ennþá ekki harðnaður 
sjómaður og met ég þess mikils.

Mynd af Röðli frá Hafnarfirði.

Unnið í netaviðgerðum.
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Það sýnist ekki illa viðeigandi í kveld þeg-
ar að við stöndum á þessum mikilvægu 
tímamótum sem engum okkar sem hér 
eru samankomnir geta mætt nema einu 
sinni á ævinni, að minnst sé með nokkr-
um orðum byggðarlags þess sem við nú 
erum í, sveitarinnar sem við margir erum 
fæddir í og höfum alist upp í og sem ein-
hverjir af okkur, fleiri eða færri, fyrr eða 
seinna, munu bera í beinin.

Ég álít sjálfsagt á þessari samkomu sem 
ég vil leyfa mér að kalla aldamótahátíð 
Grindvíkinga að eitthvað sé þá um leið talað 
um Grindavík og Grindvíkinga. Ég veit það 
vel að þó ég nú sé þegar byrjaður á þessu 
verki eru margir hér samankomnir sem mér 
hefðu verið miklu færari til þess. Sérstaklega 
brestur mig kunnugleika til þess að geta hér 
sýnt yður í skuggsjá Grindavíkur við byrjun 
aldar þeirrar sem nú er að kveðja okkur og 
nógu mikið hugmyndaflug til þess að fylgja 
ykkur fram á öldina sem heilsar okkur á 
morgun. Takið því háttvirtu tilheyrendur 
vilja minn fyrir verkið og dæmið þessa við-
leitni mína milt og vægt.

„Sjá nú hvað ég er beinaber, brjóstin visin 
og fölvar kinnar, eldsteyptu lýsa hraunin 
hér hörðum búsifjum ævi minnar.“ Þessi 
vísuorð sem Hjálmar gamli á bólu (Bólu) 
talaði til hans hátignar Kristjáns konungs 9 
fyrir hönd fósturjarðar vorrar í þjóðhátíð-
arkvæði sínu eru fyllilega sönn þó þau séu 
sögð sérstaklega um Grindavík því mestur 
hluti af landi hennar er nú og hefir um mörg 
ár verið þakið eldsteyptum hraunum, gróð-
urlausum melum og móum og eyðisandi en 
víst er þó um það að blómlegar hefir hún 
áður litið út, því ekki hefði Moldagnúpsson-
um þótt árennilegt að taka sér hér bólfestu 
ef landslagið hérna hefði verið jafn gróð-
ursnautt þá eins og það er nú.

Nei, hraunflákarnir hérna hafa þá eflaust 
verið grænt og grasivaxið engi og er ekki er 
ósennileg tilgáta að það fyrst hafi tekið að 
eyðileggjast um árið 1000 og þar eftir nálægt 
þeim tíma sem Þverárhraun í Ölfusi rann. 
Í seinni tíð hefir og eflaust Trölladyngja 
og Reykjaneseldagígirnir tekið höndum 
saman ef ég mætti svo að orði kveða – til 
þess að eyðileggja byggðarlag þetta, gjöra 
það hrjóstrugt og gróðursnautt sem áður 
var grösugt og grænt engi eða beitiland. 
Um sama leyti er og sennilegt að nokkuð af 

byggðinni í hreppnum hafi lagst í eyði, því 
að áður hefir hann án alls efa verið miklu 
stærri, sýnir það staða kirkjunnar og fleira 
og fleira.

En ég skal ekki kæru tilheyrendur þreyta 
ykkur á því að hlusta lengur á þessa forn-
aldadrauma mína en með leyfi ykkar staldra 
snöggvast við á öldinni sem við nú erum 
að kveðja og um leið renna hugaraugum 
mínum fram til 20. aldarinnar sem vér nú 
heilsum í dag og bjóðum náttúrulega hver 
með öðrum og af hjarta velkomna.

Það er trautt vafamál af þessari öld hefir 
ásigkomulag og efnahagur í hreppi þessum 
verið miklu betra en það varð um eða eftir 
miðja öldina, allt fram undir 1860-´70 hygg 
ég um það árabil hafi sveitarfélag þetta 
staðið á jafn aumari fótum en það ef til vill 
nokkru sinni hefir gjört nema ef til vill eftir 
allmestu harðindi og fellisár sem kunna að 
hafa gengið yfir það eins og aðrar sveitir. Til 
þess hér að sanna að þessi staðhæfing mín 
sé ekki að öllu leyti úr lausu lofti gripin skal 
ég geta þess að annar eða jafnvel aðalat-
vinnuvegur Grindvíkinga stóð með miklum 
meiri blóma fyrr á öldinni heldur að hann 
gerir um þetta árabil, t.d. skal ég geta þess 
að árið 1816 gengu úr Járngerðarstað-
arsundi 15 skip og munu 3 af þeim hafa 
verið gjörð út af Skálholtsbiskupsstóli en hin 
öll af mönnum sem áttu heima í hreppnum 

og eitthvað svipað þessu að tiltölu mun þá 
hafa gengið úr hinum sundunum.

En um 1860 gengu úr Járngerðarstað-
arsundi 4 skip, Þórkötlustaðasundi 6 skip 
og Staðarsundi 4 eða 5 og nokkru eftir þetta 
mun útvegurinn hafa orðið enn minni. Nú 
stendur sjálfur útvegur hér aftur með meiri 
blóma en hann um langan tíma áður hefur 
gjört, en lítilsháttar afturkippur vegna nýaf-
staðins aflaleysisárs hefir þó hnekkt honum 
nokkuð. En hvað er nú hin sennilegasta 
tilgáta um það af hvaða ástæðum efnahagur 
og atvinnuvegur Grindvíkinga hefur um 
þennan tíma staðið svo veikum fótum eða 
skyldi nokkrum manni koma það til hugar 
að þá hafi verið fleiri slóðar og dugleysingjar 
hér saman komnir en bæði áður og eftir.

Nei, það hefur vafalaust ekki verið til-
fellið, þó á þessum árum urðu samt ekki svo 
fáir menn hér í þessu byggðarlagi sem allt of 
mikið gjörðu að því að ferðast um nágranna 
sveitirnar og beiðast ölmusu og var þá 
hreppur þessi sem kunnugt er brennimerkt-
ur á opinberu blaði fyrir betlara og flakkara; 
nú hefur þó guði sé lof – þetta að nokkru 
leyti lagst niður, en samt eimir því miður 
enn nokkuð eftir af þeim óheilla körlum, 
sem þannig hafa gjörbrennt sjálfstæði og 
starfsþreki þiggjendanna og sviðið og máð 
álit og virðingu sveitarinnar. Ekki vil ég 
hér leggja of harðan dóm á menn þessa eða 

Merkt handrit af ræðu frá Einari G. Einarssyni í Garðhúsum sem ekki hefur  birst  áður

Grindavík lengi lifi !
Grindavík um aldamótin 1900
eftir Einar G. Einarsson í Garðhúsum

Einar G. Einarsson Frú Ólafía Ásbjarnardóttir
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neita því að þeir hafi ekki verið svangir og 
fjárvana þegar þeir lögðu af stað í ferðir 
þessar en sannfæring mín er það að sá sem 
fæðir fugla himinsins og klæðir liljugrösin 
á jörðinni blómaskrúði sínu mundi einnig 
hafa haft ótal ráð til þess að ala önn fyrir 
þeim þó þeir hefðu lagt af stað í þesskonar 
ferðir.

Guð gefi að með 20. öldinni eyðist 
þörfin til að betla og vakni viðbjóður hvers 
Grindvíkings fyrir því að leggja af stað í 
þessar krossferðir.

Ég sagði áðan að afturkippur sá sem átti 
sér stað eftir miðja þessa öld í atvinnu-
rekstri, og efnalegu ástandi Grindvík-
inga eigi hefði komið af dugnaðarleysi. 
Nei, sannfæring mín er að mjög erfiðar 
samgöngur, kúgandi einokunarverslun og 
aflaleysi sem þá hafði gengið mörg ár hafi 
eingöngu verið undirrót þess, og að sá ljós-
bjarmi meiri menningar og betri tíða sem 
nú vottar fyrir, megi blómgast svo og aukast 
á komandi árum og öld, lýsi mönnum svo 
til áræðis, atorku, auðsældar og aflafanga að 
aldrei framar verði hætt við neinum slíkum 
afturkipp sem ég hér hefi minnst á.

Húsaskipun og híbýlaprýði okkar 
Grindvíkinga hefir til skamms tíma verið að 
mörgu leyti verri en gjörst hefir í nágranna-
sjávarsveitunum og vart er öllu meira en 30 
ár síðan að ekki sáust hús úr timbri byggð 
á meira en 2 bæjum í hreppnum, veltu þó 
Atlantshafsöldurnar á þeim árum næst-
um daglega margra krónu virði í timbri á 
hinar reksælu fjörur sveitarinnar. Nú aftur 
á móti er einhver timbur eða járnbygging 
á mörgum heimilum, margar þeirra eru að 
vísu ekki stórkarlalegar eða mikils virði, 
en nokkrar þó allmyndarlegar í sinni röð 
og sýna átakanlegar framfarir í þá átt sem 
til bóta horfir; en aðallega er þó eitt sem 
athugavert er þessu viðvíkjandi en það er 
að allar þessar timburbyggingar hafa til 
skamms tíma jafnvel undantekningalaust 
verið tóm pakkhús.

Menn hafa fyrst fundið til þess hve illt 
væri að geyma ýmsa muni í lélegum torf eða 
moldarkofum og fyrst unnið bót á því, en 
minna hugsað um hvernig færi um þeirra 
eigin líkama, heldur ekki veitt því eins 
glögga eftirtekt hvað hann líður við slæm 
húsakynni og ekki athugað það, að miklu 
hægara er að veita sér aftur ýmsa fánýta 
hluti, heldur en bæta úr margvíslegri og að 
sumu leiti óþarfri hrörnun líkamans. Eitt er 
þó hér í efni sem sjálfsagt er að taka fram og 
segja þessu til málsbóta, sem sé það, að fleiri 
parturinn af Grindvíkingum hefir um lang-
an tíma, eða jafnvel enn í dag verið leigulið-
ar. En þegar nú landdrottnarnir eins og aðr-
ir menn eru mér liggur við að segja – sumir 
góðir og sumir vondir, er leiguliðunum síst 
láandi þó þeir ekki ráðist í dýrar byggingar 
á ábýlisjörðum sínum nema þeir viti með 

vissu að landsdrottnar þeirra séu góðir, sem 
þeir geta treyst að jafnan muni sýna mann-
úð og sanngirni. Það verður og hér að at-
huga að í þessu efni sem öðrum verða menn 
að sníða sér stakk eftir vexti og að það er 
varla gjörandi að hleypa sér í miklar skuldir 
fyrir óþarflega stór og dýr húsakynni. Mest 
er um vert að þau eru björt, hlý og notaleg 
og umfram allt þrifalega umgengin, skal ég 
fyrir mitt leyti játa að ég kann betur við mig 
í þannig löguðu húsi heldur en einhverjum 
stórum hálftómum og illa hirtum skrokki. 
Það sé oss Grindvíkingum til sóma sagt 
að nú við þessi aldarlok virðist stórkostleg 
breyting í þessu efni til þess sem betur má 
fara, vera búin að ryðja sér braut, eru nú 
ekki allfá íbúðarhús úr timbri komin í stað 
gömlu moldarbæjanna sem öll hafa verið 
byggð á sárafáum síðustu árunum, það sýn-
ist því enginn vafi geta leikið á því að verði 
framhaldið á þessu eins og byrjunin nú er 
orðin og þess óska án efa hver sannur vinur 
byggðarlagsins – getur ekki verið komið 
langt fram á næstu öld þegar húsaskipun í 
hreppi þessum verður orðin fullsómasamleg 
eftir því sem við megum hugsa okkur hana. 
Þökk og heiðri sé þeim sem hér hafa brotið 
ísinn og gæfa og blessun fylgi þeim sem feta 
í fótspor þeirra.

Jarðræktin í hreppi þessum hefir áður 
verið verri en hún er nú, að minnsta kosti 
víðast hvar eru þó sérstakar ástæður sem 
ég síðar skal minnast á til þess að henni 
hefir ekki miðað miklu betur áfram. Það 
er einkum ræktun kálgarða, túnasléttun og 
túngarðahleðsla sem sjá má á greinilegar 
framfarir frá því sem áður var og þarf ekki 
að líta langt aftur í tímann til þess að sjá 
þann mun. Mestar eru framfarir í garðrækt-
inni, sem nú á síðustu árum miðar hart 
áfram og lítur út fyrir að haldi því áfram 
fyrst um sinn, en áður var hún sem kunnugt 
er lítil eða jafnvel verri en ekki neitt, nú er 
að garðávextinum alla reiðu orðinn stór 

búbætir fyrir margan mann.
Túnin eru nú orðin sléttari og þar af leið-

andi grasgefnari víðast hvar og garðarnir 
beinni og ásjálegri því áður voru þeir sem 
kunnugt er byggðir í hlykkjum og bugðum 
án nokkurrar reglu og hugsunar.

Að vísu vottar hér fyrir framförum eins 
og þegar er sagt, en svo mjög mikið er 
ennþá ógert að því sem gjöra má og gjöra 
þarf að sannfæring mín er að öll, við sem 
hér erum saman verðum komin í okkar 
hinsta hvílurúm áður en nokkur maður 
segir eða getur sagt að ekki verði unnið 
meira í þá áttina. En af hverju miðar þá 
jarðræktinni hérna svo hægt áfram og þó 
eru þess allir fullvissir að hún borgi sig 
mjög vel? Mesti og um leið vesti Þránd-
urinn í þeirri götu er án efa félagsleysið. 
Nei, fyrir félagsanda og félagsskap eigum 
við Grindvíkingar sannarlega ekki lof skilið; 
við vitum ekkert hverju félagsskapurinn fær 
áorkað, höfum enga hugmynd um það.  Ef 
að við hefðum haft mannrænu í okkur fyrir 
svo sem 20 árum til þess að mynda hér í 
hreppi þessum búnaðarfélag, þá stæði jarð-
ræktin hér vafalaust í meiri blóma en hún 
gjörir nú, þá hefðum við og líka á þessum 
sömu árum notið tvöfaldra hlunninda, sem 
við af þessum ástæðum höfum farið á mis 
við. Jörðin hefði þá gefið okkur meiri arð og 
við hefðum fengið okkar skerf af peningum 
þeim sem alþingi Íslendinga árlega veitir til 
búnaðarfélaga, fengið á þann hátt launaða 
vinnu vora með tvennu móti.

Ekkert félag og enginn félagsskapur hefur 
nokkru sinni þrifist í hreppi þessum og 
hafi eitthvað í þá áttina þotið upp í svipinn 
hefir það óðara hjarnað niður aftur. Menn 
hafa orðið samstundis leiðir á öllu slíku og 
þótt það að einhverju leyti tortryggilegt, 
álitið að forgöngu og forstöðumenn fyrir 
þessum lítilfjörlegu félagshreyfingu sem 
hér hefir bólað á hafi gjört það allt saman í 
eigingjörnum tilgangi á einhvern hátt og því 

Garðhús
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ekki viljað láta þá hafa sig af féþúfu. Svona 
eða þessu líkur mun hugsunarháttur margra 
manna hafa verið og afstaða þeirra gagnvart 
félagshreyfingum þeim sem hér hefir bólað 
á svipuð því sem nú hefi ég sagt. En svona 
skoðanir og þessi hugsunarháttur er mjög 
skaðlegur og hefir illar afleiðingar í för 
með. Sameinaðir stöndum vér og sundraðir 
föllum vér og drögumst langt aftur úr jafn-
ingjum okkar. 

Þegar ég var unglingur, ég held fyrir inn-
an fermingu, komst hér á fót einhver vísir 
til lestrarfélags. Margir eru þeir hér í hreppi 
sem hafa löngun til þess að lesa bækur en 
geta ekki veitt sér það, þar sem við erum 
mjög afskekktir, en allt um það fór félags-
skapur þessi í hundana á fyrsta ári og þær 
fáu bókaskræður sem til voru komust – ja 
það veit líklega enginn, að minnsta kosti get 
ég ekki sagt til þess. Í hinu daglega félagslífi 
og framkomu manna í ýmsum smámunum 
bólar jafnan á því sama; einhverri sundrung, 
tortryggni og óeiningu.

Kæru vinir mínir og tilheyrendur. Þessi 
tímamót sem nú stöndum við á eru einmitt 
hinn heppilegasti tími til að lagfæra þetta. 
Einingarleysið og sundrung kraftanna hefir 
það mikið spillt vellíðan okkar og fram-

förum á 19 öldinni og þannig verðum við 
nú að kveðja hana, að ámæli þetta verður 
ekki af oss þvegið. Tökum því 20. öldina 
sem heilsar okkur á morgun með þeim fasta 
ásetningi að breyta í þessu efni frá rótgrón-
um og gömlum vana, það er hinn fagrasti 

ásetningur og hefir blessun í för með sér 
fyrir aldna og óborna. Háttvirtu bændur 
hér í hreppi, látið nú ekki einu sinni fyrsta 
ár hinna 20 aldar líða svo að þér ekki hafið 
komið á fót búnaðarfélagi í sveit þessari. 
Ég veit með vissu að þér iðrist þess aldrei 
og það leiðir af mér meiri blessun en þér í 
fyrstu getið búist við sé því skynsamlega fyr-
irkomið og röggsamlega stjórnað.

Kæru bóka og menntavinir gjörið hið 
sama, látið heldur ekki árið sem byrjar á 
morgun líða svo að þér ekki hafið komið á 
fót lestrarfélagi meðal yðar. Fyrst og fremst 
mun sá félagsskapur spara fyrir yður nokkra 
peninga en auk þess mennta og auðga anda 
yðar, verða ykkur með tímanum sá ótæm-
andi brunnur menntunar og menningar 
að ég treysti mér ekki til að reikna það til 
peningavirði.

Ég voga mér hér ekki að stinga upp á eða 
nefna fleira af þessu tagi sem hið fyrsta þarf 
að koma á fót og ef til vill álíta einhverjir 
mig nú orðinn helst til mikinn loftkastala, 
sýnið fyrir þessar uppástungur mínar. Það 
læt ég mér í léttu rúmi liggja því sannfær-
ing mín er að hvorttveggja félagsskapur 
sá sem nú var nefndur megi til blessunar 
verða og að þessi orð mín séu því orð í tíma 

Sjómaður í Grindavík í byrjun aldarinnar 
sem leið.

Sjómannadagsblað Grindavíkur hefur fengið góðfúslegt leyfi til að birtanokkrar 
myndir úr myndasafni Guðjóns Gíslasonar frá Vík, sem Sævar Óskarsson fann 
í gamalli skrifborðsskúffu niðri á Bakka fyrir nokkrum árum. Í þessu safni eru 
merkilegar myndir meðal annars frá strandi togarans Ásu 4. apríl 1926. Tog-
arinn Ása var í eigu Duusverslunar í Reykjavík og var í sinni fyrstu veiðiferð og 
kominn með fullfermi þegar hann strandaði á Flúðunum neðan við Járngerð-
arstaðarhverfið á svæðinu frá Ytri-Hestakletti að Litlu Bót en á þessari strand-
lengju hafa strandað flest skip við Ísland samkvæmt heimildum Guðsteins 
Einarssonar hreppstjóra í Grindavík í bókinni Frá Suðurnesjum. 

Á einni myndinni standa þrír menn uppi á katli sem var að velkjast í fjör-
unni á þeim slóðum sem Ása strandaði en álitið er að sá ketill hafi komið úr 
enskum togara, Varonil, sem strandaði þarna 1911, þó kemur til greina að 
hann sé úr norsku flutningaskipi sem strandaði 1899 eða togaranum Engines 
sem var eign Vídalínsverslunar og strandaði árið 1900 þarna á Flúðunum.

Myndir frá Ásustrandi 1926 og mannlífinu í Vík

Einar kennari, Óskar Gíslason, pabbi Sævars og Þorlákur 
Gíslason.

Erlendur  og Jón Gíslasynir frá Vík.Íbúðarhúsið að Vík en það brann 1956. Jón Gíslason Vík. Kjartan vinnumaður í Vík.
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töluð. Það á vel við úr því ég hér hefi minnst 
á bækur og lestrarfélög að ég þá um leið 
minnist á menntunarástandið hjá okkur og 
verð ég því miður að láta þá skoðun mína 
í ljósi að það er mikið aumara en ég vildi 
óska að það væri og maður gæti búist við 
að það væri eftir atvikum þar sem mörg 
síðustu árin hefir farið fram í hreppi þessum 
fyrst umgangs en síðar föst barnakennsla og 
er mér kunnugt um að unglingarnir í skól-
anum hafa hin síðustu árin reynst ekki illa 
að sér við prófin en hitt er mér líka kunnugt 
að margir þeirra vita eða kunna mjög lítið 
strax eftir fermingu svo að þau vart eða 
alls ekki geta orðið eða skrifað lítil fjörleg-
asta sendibréfsseðil og má þá geta sér til að 
kraftarnir til annarra andlegrar vinnu séu 
svipaðir. Það er sárt að þurfa að láta þann 
sannleik í ljósi hér fyrir fjölda áheyrenda að 
lítill eða enginn munur sést – að sárafáum 
undantekningum slepptum á menntunar-
ástandi hinna yngri manna sem einhverjar 
upplýsingar hafa notið og hinna eldri sem 
farið hafa á mis við hana að öllu leyti. Svo 
það valdi ekki misskilningi skal ég taka það 
fram að hin svonefnda barnalærdómskverið 
– tel ég hér ekki með sem upplýsingalind 
á þeim fræðigreinum sem hér er átt við 

– það er leitt að verða að láta það í ljósi 
– en sannfæring mín er það samt, að þetta 
sé að miklu leyti að kenna heimilum, sem 
unglingarnir alast upp á, fyrst og fremst 
því að á meðan börnin eru á skólanum er 
lítil rækt við lögð á heimilunum að hlúa 
að þeirri undirstöðu sem þau fá þar, með 
öðrum orðum gamla félagsleysinu – sam-
vinnuleysinu milli skólans og heimilanna, 
og þá ekki síður hinu að strax og börnin eru 

sloppin úr skólanum og búið að ferma þau, 
leggja þau sjálf að öllu leyti árar í bát, hreyfa 
hvorki hönd eða tungu til þess að halda 
neinu af því við, sem þau í skólanum hafa 
fengið undirvísun í því meira en undirréttur 
getur barnaskólakennsla aldrei orðið, til 
þess eru margar ástæður sem hér skal ekki 
hirt um að tilgreina. Það er því mjög háska-
legt ef unglingarnir sjálfir eða aðstandendur 
þeirra – foreldrar eða húsbændur – ímynda 

Komið að landi.

Steini, vinnumaður. Bjarney.

Vinnukonur frá Vík í heyskap á Júlíusartúni gengt Hópsnesi. Á bak 
við þær sést til vinstri Júlíusarhús, Flaggstangarhúsið, Varir og 
beitningarskúrar.

Hulda í Vík með systrunum Guðrúnu og Eyrúnu 
Árnadætrum frá Garði.

Steini vinnumaður í Vík ásamt Vilborgu frá Vík, 
sem dó ung, Ólöfu Kristjánsdóttur frá Grund og 
barnið er sennilega Hulda yngri systir Vilborgar.

Ólöf Kristjánsdóttir frá Grund.
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sér að þegar unglingarnir eru sloppnir út úr 
barnaskólanum séu þeir orðnir menntaðir 
eða lærðir menn, en því miður hygg ég að 
á þeirri skoðun hafi bólað á stöku stað. Nei, 
þá fyrst hafa unglingarnir aðeins fengið lyk-
ilinn að einhverri undirvísun eða menntun 
og það litla sem þau hafa numið í skólanum 
ríður þeim lífið á að halda við og auka við, 
en einmitt af því að þetta er og hefur verið 
svo sorglega vanrækt er menntunarástand 
yngri mannanna á því stigi sem það er, þess 
vegna er það að þeir standa þeim eldri ekki 
feti framar í þeirri grein.

Ef ég ætti í sem fæstum orðum að lýsa 
menntunarástandinu hérna í hreppnum 
eins og það er nú og hefur verið mundi sú 
lýsing verða á þessa leið:

Nokkrir eru lesandi, margir stautandi 
og fáir líklega ólæsir eins myndi verða um 
skriftina, að margir eru skrifandi, fleiri pár-
andi og flestir kunna að draga til stafs, hið 
sama má eflaust segja um reikninginn, en 
aðrar fræðigreinar geta hér naumast komið 
til tals. Þetta þarf að batna hið bráðasta, að 
minnsta kosti svo mikið að hægt sé að segja 
um hvern einasta mann að hann sé bæði 
lesandi, skrifandi og reiknandi. Barnaskólinn 
á að vera og getur verið besta meðalið í þessu 

efni, en þó því aðeins að hann sé notaður og 
heimilin kappkosti að keppa að takmarkinu 
með honum og síðast en ekki síst að ungling-
arnir hafi nákvæmar gætur á að halda því við 
og bæta við það sem þau nema þar.

Ég hef nú þegar minnst á nokkuð af því 
helsta sem hægt er að segja um Grindavík, 
nú um þessi aldamót. Ég hefi viljað leitast við 
að lýsa því sem ég hér hef minnst á svo sam-
viskulega og rétt, sem ég hefi getað en verið 
getur samt að mér hafi mistekist það, að ég 

hefi farið annað hvort of langt eða of skammt 
í þessu yfirliti mínu eða gjört það svartara en 
þörf hefði verið og bið ég ykkur góðir menn 
afsökunar á því ef svo er. 

Ég skal því enda þessa tölu mína með 
örfáum niðurlagsorðum:

Kæru Grindvíkingar, sveitungar mínir og 
vinir! Margt er það hér í byggðarlagi þessu 
sem ábótavant er, margt er það sem gengur 
á tréfótum og snýr öðru vísi en það ætti að 
snúa eins og ég þegar hefi bent á; margt er 

Fyrir utan verslun 
Einars í Garðhúsum.

Ketillinn. Ókunn stúlka.

Vertíðarmenn. Óþekkt börn. Systur frá Vík fyrir aftan sér 
í íbúðarhúsið í Vík en enginn 
kannast við þennan stóra stromp.

Guðjón Gíslason, Gaui í Bakka, 
sá er tók myndirnar.
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það því sem þarf umbóta og lagfæringar við.
20 öldin verður án efa um land allt sú 

menningar, framfara og menntunaröld, að 
við hér í okkar afskekkta byggðarlagi megum 
ekki láta okkur koma til hugar að standa í 
stað svo framarlega sem við viljum ekki drag-
ast aftur úr öðrum jafningjum vorum. Við 
verðum því að hefjast handa, reka af okkur 
dugleysis og amlóðaskapar ámælið. Aldrei er 
hentugri tími heldur en um þessi mikilvægu 
tímamót til þess að taka sér eitthvert háleitt 
mark til að keppa að, til þess í einingu og 
með sameinuðum kröftum í einu og öllu 
að taka sér það fyrir hendur að hlynna að 
þessari fátæku fóstru okkar, þessu afskekkta 
byggðarlagi sem svo margir hafa hnýtt við 
og amast við og jafnan hefir verið álitið að 
hafi, og sem jafnan hefir staðið svo neðarlega 
í virðingarstiganum. Til þess með samein-
uðum  kröftum og í einingu að hefjast handa 
til þess að afla þessu olnbogabarni álits og 
virðingar.

Háttvirtu bændur og búendur!
Þér eruð megin stoð þessa byggðarlags og 

þarfir þess verða álögur á yður. Mestra er því 
framkvæmdanna að vænta frá yðar hendi, 
og þér eruð þeir sem fyrstir verða að ríða á 
vaðið. Komið því hið fyrsta á fót hjá ykkur 

búnaðarfélagi og öðrum góðum félagsskap 
eins og ég áður hef minnst á – og hafið vilja 
og áræði til þess að taka yður í einingu eitt-
hvað nýtt og þarflegt fyrir hendur og trúið 
því að það muni blessast.

„Viljinn dregur hálft hlass,“ og „trúin flytur 
fjöll,“ og þó í fyrstu sýnist ætla að ganga illa 
þá þreytist ekki, því „hver blettur skal dögg-
vast af búandans svita ef blessast hann skal 
eða þrífast hvar helst í heimi hann er.“ Og ef 
þér þannig sýnið atorku, dugnað, þrautseigju 
og félagsanda í öllum okkar fyrirtækjum þá 
mun jörðin og sjórinn gefa ykkur gróða, sem 
gefst aldrei neinum venjulegum slóða, og ef 
að þér aldrei guggnið þá verður pyngjan full 
að lokum og þér hafið unnið byggðarlaginu 
og landinu ómetanlegt gagn.

Háttvirtu húsfreyjur og mæður!   
Án yðar aðstoðar er engra umbóta að 

vænta, verið því mönnum yðar samhentar í 
öllu því, sem byggðarlagi þessu má til bless-
unar verða. Hvetjið þá og örvið í stritinu 
og stríðinu en dragið eigi úr þeim duginn 
og áræðið. Látið heimili ykkar jafnan vera 
þeim þann griða- og friðarstað sem þeir 
jafnan geta hvílst á og safnað á ný kröftum 
eftir strit og erfiði í baráttu sinni fyrir hinum 
daglegu nauðsynjum sínum og ykkar. Látið 

börn ykkar drekka í sig með móðurmjólk-
inni karlmannshug og hetjudug og alla góða 
siði. Gætið þess vandlega að ekkert frækorn 
menntunar eða menningar sem gróðursett 
er í hjörtum þeirra glatist þaðan aftur fyrir 
hirðuleysi eða handvömm; þá munu þau á 
sínum tíma verða nýtir og góðir synir eða 
dætur þess sveitarfélags og alls landsins, fær 
um að taka við og halda áfram þeim verkum 
sem feður þeirra og mæður hafa byrjað á.

Sé þá þetta að þessu sinni sagt að minni 
hálfu um byggðarlag þetta. Guð gefi því 
marga nýta og góða syni og dætur á ókomn-
um árum og í hönd færandi öld syni og 
dætur sem hafi bæði vilja og þrek til þess að 
beita kröftum sínum til blessunar.

Kæra Grindavík!
Að síðustu óska ég þess að:

Öldin sem kemur, allt þér veiti
unaður ríkt sem finnst um grund!
Fyrir þér gjörvalt böl sér breyti
í blíðu og fagra gleðistund!
Stöðugt þér gæfan standi hjá
stýri þér öllum harmi frá!

Grindavík lengi lifi!     

Ólöf Kristjánsdóttir ásamt Eyrúnu Árnadóttur 
Garði og Huldu Gísladóttur Vík.

Magnús frændi, húskarl hjá afa Gísla, Eyrún 
Árnadóttir Garði og Hulda Gísladóttir Vík.

Óþekktur maður.

Ásustrandið. Kjartan, vinnumaður í Vík.Óþekkt par, ungt og ástfangið.
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„Ævintýraþráin heltók mig um miðjan 
áttunda áratuginn þegar ég var búinn að 
vera með Sveini Ísakssyni skipstjóra á 
Hrafninum GK á síld niðri í Norðursjó, 
en við lönduðum ýmist í Danmörku eða 
Þýskalandi. Ég fór með honum af Hrafni 
Sveinbjarnarsyni III. GK þegar Þorbjörn 
hf. keypti Hrafninn, áður Héðinn ÞH, 
árið 1975 og var með honum þar í eitt ár. 
Næsta sumar fékk ég hásetapláss á Eldvík-
inni sem var mest í að sigla með saltfisk 

og koma með salt til baka. Aðaleigandi 
Víkurskipa, Finnbogi Keld, var náskyldur 
mér enda voru einhverjir bræður mínir 
búnir að vera hjá honum á undan mér. 

Þarna var framtíðin ráðin og ég lærði 
farmanninn í Stýrimannaskólanum og lagð-
ist í siglingar,“ segir Sigurður Þorláksson, 
stýrimaður, frá Vík í Grindavík en hann 
hefur glímt við veikindi eftir heilablóðfall 
sem hann fékk fyrir nokkrum árum.

Sigurður fæddist 26. maí 1949, sonur 

hjónanna Þorláks Gíslasonar og  Valgerðar 
Jónsdóttur og er sjöundi í röðinni af 9 systk-
inum. Elst var Margrét, svo kom Sæþór, 
Magnús, Guðjón, Halldór, Kristólína, Sig-
urður en yngri en hann eru Gísli og Gunnar.

Um miðja síðustu öld var stundaður 
hefðbundinn landbúnaður í Vík og þegar 
Sigurður var að vaxa úr grasi man hann eftir 
fjósi á staðnum með tveimur kúm en þá var 
mjólkin eingöngu notuð fyrir heimilið, en 
þar að auki voru á bænum um 170 kindur 

Fyrri hluti
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sem á þeim tíma þótti þó nokkuð, enda 
fylgdi því mikill heyskapur sem krakkarnir 
tóku þátt í af fullum krafti.

„Þetta þótti talsverður búskapur á þessum 
tíma,“ segir Sigurður þar sem við sitjum í 
setustofu Náttúrulækningafélagsins í Hvera-
gerði síðasta liðið sumar, báðir að vinna í að 
ná betri heilsu eftir erfið veikindi.

„Ég fór að vinna í Þorbirni árið eftir að 
ég fermdist eða á fimmtánda ári enda var 
ég búinn með hefðbundinn skóla og hér í 

Grindavík var engin gagnfræða-
braut. Því lá beinast við að fara 
að vinna frekar en að fara á Laug-
arvatn eins og margir unglingarn-
ir úr Grindavík. 

Ég var að vinna með Sveini 
Torfa í Þorbirni og man ég eftir 
öllu sem hann var að segja frá 
hér í blaðinu í fyrra. Má segja að 
hjólbörurnar, handskóflurnar og 
fleiri handverkfæri standi ljós-

lifandi fyrir hugskotssjónum mínum frá 
þessum tíma því allt var unnið á höndum 
fyrir utan að í húsinu var einn traktor með 
skóflu framan á til að moka salti þangað 
sem verið var að salta í stæður og var oft 
sendur á hann. Já, það má segja að allt hafi 
verið unnið á höndum, að vísu var flatn-
ingsvélin tiltölulega nýkomin en til að hafa 
vel við henni þurfti fjóra karla að handhausa 
þorskinn. 

Ég var hins vegar einnig mikið að keyra 
hjólbörur í fyrstu en annars voru mikið 
karla- eða kvennastörf. Stelpurnar tóku 
innan úr og snyrtu og þvoðu fiskinn eftir 
flatningu. Karlarnir hausuðu og kúttuðu, 
spyrtu, lögðu fiskinn niður og söltuðu. Ég 
var mikið að spyrða og salta á milli þess sem 
ég keyrði hjólbörur. Á þessum árum var 
fjöldi aðkomumanna alls staðar af landinu 
auk þess sem Færeyingar voru fjölmennir 
eina og eina vertíð. Það gat verið misjafnt 
milli ára hvað Færeyingarnir voru fjölmenn-
ir,“ segir Sigurður og rifjar upp að verkunin 
hjá Þorbirni hafi þá verið í gamla húsnæð-
inu næst Hópi en stóra skemman þar sem 
Veiðarfæragerðin er núna var byggð löngu 
seinna.

„Á þessum árum var hellings fiskirí og 
húsið fylltist áður en komið var fram í apríl 
en þá var tekið til bragðs að stafla fiskinum 
úti í stórar stæður og breiða segl yfir. Pökk-
un hófst ekki fyrr en eftir vertíð um miðjan 
maí. Unnið var frá klukkan sjö á morgnana 
til miðnættis alla daga og þegar komið var 
fram í apríl var einnig unnið allar helgar 
þegar mest var. Um páskana var landburð-
ur af fiski. Oft kom fyrir að ekki var róið 
á skírdag vegna brælu og þá voru netin 
full af lélegum fiski þegar róið var á laug-
ardeginum eftir föstudaginn langa sem var 
heilagur, því mátti hvorki róa þá eða vinna. 
Sama var með páskadag, þá var heilög hátíð, 
og mátti hvorki róa eða vinna í húsunum. 
Ég man samt eftir að við unnum einhvern 
tíma alla nóttina fram á páskadagsmorgun 

Keflavík í Grindavík. Nú má segja hending ef 
kemur kaupskip til Grindavíkur.

Sigurður Þorláksson, stýrimaður frá Vík.
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til að vinna upp aflann áður en hátíðin gekk 
í garð,“ segir Sigurður og bætir við að svona 
hafi þær verið þessar umtöluðu páskahrotur, 
allt á kafi í fiski upp fyrir haus.

„Árið 1966, 13. febrúar, brann íbúðarhús-
ið á Vík. Þetta var mikill bruni, brann allt 
sem brunnið gat. Pabbi slasaðist, brennd-
ist illa þegar hann var að reyna að bjarga 
einhverju og náði sér aldrei fullkomlega af 
meiðslunum sem hann hlaut.

Byrjað var að endurbyggja heimilið í maí 
og flutt inn fyrir jól. Það var mikill kraftur í 
þessu enda hjálpuðust allir að og við feng-
um mikla hjálp frá ættingjum og vinum sem 
fjölmenntu í alla steypuvinnu og þegar hægt 
var að komu mörgum að við verkið. Ég fékk 
inni í verbúðinni í Þorbirni á meðan sem þá 
var í Hrafnabjörgum, húsinu sem Þorbjörn-
inn gaf Slysavarnadeildinni Þorbjörn undir 
starfsemi sína, en annars var maður heima 
öllum stundum að taka til hendinni í bygg-
ingavinnunni þegar maður átti frí.

Um 1970 var maður orðinn fullorðinn 
fannst manni, alla vega liðlega tvítugur, og 
þá fór hugurinn út á sjó. Ég fékk háseta-
pláss um sumarið á Hrafni Sveinbjörns-
syni III. GK hjá Sveini Ísakssyni sem þá 
var þar skipstjóri, og var á síldveiðum fyrir 

Verkalýðsfélag
Grindavíkur

Fisktækniskóli

Hvalvíkin í Hafnarfirði.

Unnið við lestun á saltfiski.
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Norðurstjörnuna í Hafnarfirði. Þetta voru 
ákveðnar tilraunaveiðar og vorum við 
helst í fjörunum austur með landinu. Við 
byrjuðum út af Hópsnesinu og austur með 
Krýsuvíkurbjargi. Veiðin gekk vel hjá Sveini. 
Hann setti aldrei nót í botn svo við stóðum 
aldrei í neinni bætingu vegna rifildis af 
þeim sökum. Fleiri bátar bættust á þessar 
veiðar og man ég eftir að nýi Hrafn Svein-
bjarnarson GK, sem kom til landsins um 
þetta leyti, og Pétur Sæmundsson tók við 
sem skipstjóri. Þá bættist Geirfuglinn GK 
líka í veiðiskapinn. Við vorum svo nýkomn-
ir í sumarfrí þegar bruninn hræðilegi varð á 
Þingvöllum þegar forsætisráðherra, Bjarni 
Benediktsson, fórst ásamt eiginkonu og 
dóttursyni. Þetta er atburður sem aldrei fer 
úr minningunni. 

Næsta vetur tók Bjarni Þórarinsson, 
seinna hafnarstjóri í Grindavík, við bátnum 
og var ég með honum til vorsins. Þetta var 
góð vertíð, með þeim hæstu. Þá tóku við 
humarveiðarnar og þá var fækkað í áhöfn-
inni. Þá var ég settur í land ásamt nokkrum 
öðrum. Næsta ár fór ég svo aftur til Sveins 
Ísakssonar sem tók við bátnum þegar Bjarni 
fór yfir á Hrafn III. GK. Þá var byrjað veiða 
síldina í Norðursjó og fórum við þangað 
niður eftir. Þetta var mjög skemmtilegur 
veiðiskapur og mikið ævintýri verð ég að 
segja. Í eitt skiptið fengum svo mikinn 
makríl að ákveðið var að fara til Bremenha-
ven og landa honum þar. Við máttum aldrei 
vera með yfir 10% af makríl í aflanum ef átti 
að landa í Danmörku. Svo vildi til að þegar 
við komum til hafnar með makrílinn er 
verið að færa út í 50 mílna landhelgina við 
Ísland. Áhöfnin ákvað að skella sér upp í bæ 
á veitingastað, pubb, til að fá sér hressingu 
meðan verið var að landa. Á þessum tíma 
var verið að sýna beint í sjónvarpinu frá ól-
ympíuleikunum í Munchen þegar arabarnir 
réðust á Ísraelsmennina og tóku gíslana, svo 
útfærsla á landhelginni við Ísland fékk ekki 
eins mikla athygli fyrir vikið. Reyndar var 
sagt frá því í fréttunum að varðskipin voru 
að beita klippunum frægu á togvíra togar-
anna, en þá sögðu Þjóðverjarnir við okkur, 
að við ættu að klippa á andskotans Bretana, 
það væri mátulegt á þá. Þetta var allt á svo 
miklu byrjunarstigi að við sluppum alveg 
við að verða fyrir aðkasti heimamanna.

Árið 1975 keypti Þorbjörninn Héðinn ÞH 
sem fékk nafnið Hrafn GK og tók Sveinn Ís-
aksson við bátnum og fór maður með hon-
um yfir. Ég var þar í eitt ár enn, því þá var 
ævintýraþráin alveg búin að heltaka mig svo 
ég ákvað að fara í siglingarnar og sótti um 
hásetapláss á Eldvíkinni hjá Finnboga Keld 
frænda mínum aðaleiganda Víkurskipa,“ 
segir Sigurður og bætir við að einhverjir 
bræður hans höfðu farið í siglingar á undan 
honum en ekki ílengst neitt að ráði.

„Eldvíkin var um 2500 tonna skip, frekar 

lítill fraktari. Finnbogi Keld keypti skipið 
eftir að Björgun hf. hafði bjargað því af 
strandstað við Raufarhöfn en þegar ég byrja 
hjá honum var hann kominn með Eldvík 
númer tvö sem var töluvert stærra skip. 
Finnbogi lét breyta þessu skipi mikið og 
lét meðal annars setja í það kælingu sem 
var nýjung á þessum árum, en hann var 
framsýnn og nýjungagjarn. Á sama tíma var 
Nesskip hf. einnig að setja kælingu í Suð-
urlandið, skip sem síðan fórst við Færeyjar 
þegar saltfarmur kastaðist til í því.

Ég var orðinn 26 ára þegar ég byrjaði í 
siglingunum en þar sem ég fékk ekki fast-
ráðningu í fyrstu fór ég á loðnu með Sveini. 
Um sumarið fór Hrafninn GK í lengingu og 
yfirbyggingu og maður stóð uppi atvinnu-

laus. Þá vildi svo vel til að vantaði mann á 
Eldvíkina og fór ég þann túr. Í þessum túr 
fékk 1. vélstjóri botnlangakast þegar við vor-
um staddir út af Rockall að koma heim frá 
Lissabon í Portúgal eftir að hafa siglt þangað 
með salfiskfarm. Bresk þyrlusveit neitaði 
að koma svo það þurfti að senda ameríska 
þyrlu af Vellinum og þar sem flugið reynd-
ist svo langt urðu Ameríkanarnir að senda 
eldsneytisvél með þyrlunni. Reyndist þetta 
lengsta björgunarflug sem hafði verið farið 
á þeim tíma. Það er mér svo minnisstætt 
enn þann dag í dag því það var svarta þoka 
þegar þyrlan nálgaðist. Um það bil sem 
eldneytisvélin flýgur yfir okkur rofar það vel 
til að hún sér okkur en í því bilar eitthvað 
hjá þeim svo þeir urðu að drífa sig til næsta 

Elstu systkinin frá Vík.

Mikil breyting átti sér stað í verkun á saltfiski á þessum árum.

S j ó m a n n a d a g s b l a ð  G r i n d a v í k u r      8 9



lands en þyrlan varð eftir og náði að hífa 
vélstjórann um borð áður þokan grúfði aftur 
yfir svo ekki sást handa skil. Þeir voru mjög 
snöggir að afgreiða björgunina og svo voru 
þeir farnir. Þegar til kom reyndist það rétt 
að vélstjórinn var með sprunginn botnlanga 
svo þessi björgun varð honum til lífs það 
er ekki nokkur spurning. Einhvern veginn 
læddist að manni sá grunur að Ameríkön-
unum leiddist ekki að fá þetta björgunarflug 
fyrst Bretarnir neituðu því þeir böðuðu sig 
í fréttaathyglinni sem þetta fékk og svona 
jákvæð umfjöllun var þeim mikils virði í 
kaldastríðsáróðrinum,“ segir Sigurður og 
vill meina að hér hafi áhugi hans á sigling-
unum hafa verið orðinn það mikill að hann 
samdi við Finnboga um að geta verið eins 
mikið til sjós á skipum félagsins á meðan 
hann lyki Stýrimannaskólanum en hann 
þurfti að byrja á undirbúningsnámi fyrir 
fyrsta bekk þar sem hann lauk aldrei gagn-
fræðaprófinu sem unglingur. Með þessu 
móti gat hann verið á sjónum milli skóla-
anna sem gerði það að verkum að hann gat 
stundað skólann án fjárhagslegra vandræða.

„Árið 1978 lenti ég í mikilli ævintýraferð 
til Nígeríu með skreið með Eldvíkinni. Við 
sigldum upp mikið fljót til borgar sem heitir 
Warry og stóð við fljótið. Við lágum við 

festar á leiðinni upp fljótið meðal annars við 
höfuðborgina Lagos því biðin eftir losun var 
það löng að við fórum upp fljótið í áföngum. 
Í myrkrinu um miðja nótt sigldi eintrján-
ingur framfyrir okkur þar sem við lágum 
utan við Lagos. Ég fór fram á til að huga að 
hvað væri í gangi. Ég heyrði þrusk við akk-
erisfestarnar og þegar betur var að gáð voru 
tveir negrar að klifra upp festarnar og ekki 
gat ég betur séð en þeir væru með sveðjur 
í kjaftinum. Um leið og ég kallaði niður til 
þeirra létu þeir sig detta í sjóinn og syntu 
um borð í eintrjáninginn sem beið þeirra 

og hvarf óðara út í myrkrið. Við fréttum svo 
daginn eftir frá yfirvöldum, að við hefðum 
verið heppnir því mikið væri um að sjóræn-
ingjar reyndu að fara um borð í kaupskipin 
sem biðu á fljótinu og ef þeir kæmust um 
borð væru þeir ekkert að víla fyrir sér að 
drepa áhafnarmeðlimi ef þeir kæmust í þá 
aðstöðu að þurfa að verja sig.

Það tók fjórar vikur að bíða eftir bryggju-
plássi og á meðan lágum við lengst upp í 
fljótinu við flotfestar. Okkur var mikið létt 
loksins þegar við gátum lagt af stað niður 
fljótið og sett stefnuna heim á leið. Við 
vorum þó heppnari en áhöfnin á Hvalvík-
inni sem einhvern tímann þurfti að bíða 
á fljótinu í 3 mánuði eftir að geta lagst að 
bryggju til að losa skreiðarfarminn,“ segir 
Sigurður og heldur áfram því enn áttu þeir 
á Eldvíkinni eftir að lenda í vandræðum í 
þessari ferð.

„Á leiðinni heim siglum við fyrir vestan 
Máritaníu. Hafið var spegilslétt því ekki 
bærðist hár á höfði í stillunni og svarta 
þoka grúfði yfir svo varla sást handa skil. 
Við höfðum sett stefnuna til Kanaríeyjar 
þar sem við ætluðum að taka olíu. Ég var að 
skúra aftan við brúna eftir hádegi þennan 
dag, en það var helsta vinnan um borð fyrir 
utan að mála. Allt í einu finnst mér eins og 
skipið taki dýfu eða fái smá hnykk. Stuttu 
seinna heyri ég hróp og köll utan frá sjónum 
svo ég halla mér yfir borðstokkinn til að 
reyna að sjá eitthvað í þokunni. Ég sé grilla 

Sigurður á bryggjunni í Grindavík ásamt starfsmönnum Skipaafgreiðslu Suðurnesja. Í 
miðið er Georg verkstjóri til margra ára.

Afurðum landað úr Grindvíking.
Úr lestinni á Eldvíkinni. Verið að losa skreiðina.

Á fljótinu við Warry.
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í spýtnabrak og þegar betur var að gáð voru 
einnig menn á sundi innan um brakið, kall-
andi til að reyna að vekja á sér athygli. Eftir 
að hafa látið vita upp í brú er skipið snarlega 
stöðvað og mönnunum bjargað um borð. 
Kom þá í ljós að við höfðum siglt niður 
lítinn tréfiskibát frá Spáni sem var þarna 
á veiðum og hafði hann splundrast þegar 
skipið keyrði á hann á fullri ferð. Okkur 
tókst að bjarga öllum mönnunum sem voru 
Spánverjar og tókum við þá með okkur til 
Kanaríeyja þar sem við töfðumst enn meira 
vegna sjóprófa sem urðu að fara fram eins 
og lög gera ráð fyrir þegar sjóslys verða,“ 
segir Sigurður og bætir við að stefnan hafi 
nú verið sett á Hornafjörð þegar þeir kom-
ust aftur af stað frá Kanaríeyjum. 

„Við áttum að byrja lestun á saltfiski til 
Portúgals strax og við komum til Horna-
fjarðar. Nokkrir í áhöfninni kvörtuðu 
undan flensuvellu svo haft var samband við 
lækninn á staðnum sem kom um borð og 
úrskurðaði skipið í sóttkví. Við máttum ekki 
fara í land en við máttum samt lesta saltfisk-
inn sem var meiriháttar furðuleg ákvörðun 
að hálfu þessa læknis. Öll sýni sem voru 
tekin úr áhöfninni voru send suður til 
Reykjavíkur með þyrlu því það lá svo mikið 
á að fá úrskurð um hversu alvarleg veik-
indin væru. Eftir að hafa lestað saltfiskinn á 
Hornafirði var næst siglt til Grindavíkur til 
að lesta þar meiri saltfisk. Öll áhöfnin var 
send inn á Landspítala í rannsókn því ekk-
ert hafði fundist í sýnunum sem flogið var 
með frá Hornafirði. Það var mikil rekistefna 
út af þessum sjúkdómi sem við áttum að 
vera haldnir en ekkert fannst. Niðurstað-
an varð sú að við reyndumst vera með 
hitakveisu sem orsakaðist af hitabreytingum 
eftir langan tíma í hitabeltinu. Afleys-
ingalæknirinn á Hornafirði hafði því gert 
úlfalda úr mýflugu þegar hann setti skipið 
í sóttkví. Mesti skrípaleikurinn í málinu 
var að leyfa lestun á skipi þar sem áhöfnin 
var úrskurðuð í sóttkví. Þetta reyndist dýrt 
dæmi sem ég veit ekki hver sat uppi með 
að borga. Sennilega hefur það verið útgerð 

skipsins ef að líkum lætur. Enn þar með 
lauk viðburðaríkustu sjóferð sem ég lenti í 
af mörgum skemmtilegum og líflegum um 
ævina,“ segir Sigurður og glottir breytt.

Lífið um borð í þessum fraktskipum var 
nú oftar en ekki tilbreytingarlaust þegar 
til lengdar lét. Sigurður var á Eldvíkinni 
til 1980, en þá fór hann eitt ár á Hvalvík-
ina og síðan árið eftir á Keflavíkina sem 
þá var komin í flota Víkurskipa. Finnbogi 
hafði fengið Keflavíkina í flota sinn 1981 en 
skipið hafði verið smíðað fyrir ríkisstyrki. 
Eftir breytingar þar sem sett var bógskrúfa 
á skipið, Bekkerstýri og kælikerfi í lestarnar 

lenti Sigurður í áhöfninni sem var send út 
til að sækja það og sigla því heim.

„Venjulega tókum við saltfarma í tómar 
lestarnar þegar siglt var til Íslands sérstak-
lega yfir hávertíðartímann en nú stóð þann-
ig á að við sigldum skipinu tómu beint heim 
til Grindavíkur til að lesta saltfisk á Portúgal 
en einnig sigldum við mikið á Spán, Ítalíu 
og Grikkland með saltfisk. 

Um haustið 1982 tókum við stærsta 
saltfiskfarminn til Portúgals sem reyndist 
vera yfir 2400 tonn og slógum metið sem 
Eldvíkin átti. Þetta var fiskurinn sem átti 
að fara á jólaborð portúgalskra neytenda. 
Við sigldum til Aveirro  en þar reyndist þá 
vera verkfall þar sem hafnarverkamennirnir 
unnu í hægagangi út af kaupkröfum. Losun 
gekk svo hægt að við losnuðum ekki fyrr 
en milli jóla og nýárs. Það voru þá liðnar 3 
vikur sem við vorum á eftir áætlun þegar 
við komum til Lissabon en þar ríkti mikil 
reiði því stærsti kaupandinn átti allan jóla-
fiskinn sinn fastan í skipinu. Þá áttuðum við 
Íslendingarnir okkur, allavega við skipverj-
arnir, hve ofsalega mikilvægur saltfiskurinn 
var sem hátíðarmáltíð á jólunum og hversu 
mikilvægt að jólafiskurinn kæmi til þeirra á 
réttum tíma,“ segir Sigurður

Framhald í næsta blaði

Eintrjáningar á fljótinu við Warry.

Eldvíkin í Lissabon.

Margeir Ásgeirsson, matsmaður, fylgist með útskipun í Eldvík.
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Karlarnir á Maron GK voru ósáttir við yf-
irvöld að auka ekki veiðiheimildir netabát-
anna á vertíðinni því í allan vetur hefur 
Flóinn verið fullur af fiski og sama hefur 
heyrst frá skipverjum annarra báta sem hafa 
róið með net í vetur.

Í áhöfninni á Maron GK eru Birgir Sigurðs-
son, skipstjóri, Valur Ólafsson, stýrimaður, 
Ólafur Sigþórsson, yfirvélstjóri, Jóhann Eiríks-
son, vélavörður, Leifur Guðjónsson, matsveinn 
og Rúrik Hreinsson, háseti.

Sjómannadagsblað Grindavíkur fór í róður 
fyrir skömmu í lok vertíðar og var ekki of 
sögum sagt en það hafi verið mokveiði. Birgir, 
skipstjóri, var með netin norð-vestur af Garð-
skaganum, utan við 4 mílna mörkin vegna 
veiðibannsins út af hrygningunni. Bleyðan er 
kölluð Stressið segir Birgir og bendir á plotter-
inn, suður úr vestara hrauninu sem liggur þvert 
yfir Flóann og skiptir honum í tvennt.

„Við erum með fimm tólf neta trossur, allt 
léleg net því það tekur því ekki að skipta um 
net þegar ekkert má veiða og samt eru netin 
bunkuð meira og minna í hverjum róðri,“ segir 

hann og finnst fáránlegt að fyrir sunnan land 
á Selvogsbanka skuli menn frá Hafró vera í 
netaralli að fá um 25 tonn á lögnina og dunda 
við að aldursgreina fisk í stað þess að ganga í að 
gefa út leyfi á að veiða meira þegar þjóðarskútan 
er á hvínandi kúpunni. Tómt helvítis gauf!

Það var létt yfir mönnum við dráttinn og 
skiptust þeir á að vera á rúllunni, aftur í gangi 
eða við netaborðið. Leifur matsveinn töfr-
aði fram góðan saltfiskrétt í hádegismat en 
félagar hans gerðu góðlátlegt grín að honum 
því Manchester United féll úr Meistaradeildinni 
kvöldið áður þannig að íþróttaálfurinn var illa 
vængbrotinn. 

Blaðamaður varð vitni að því að þarna 
var mokfiskirí af aulafiski. Það voru engar 
draugasögur og komu allt að 550 fiskar í eina 
trossu en höfðu verið 510 daginn áður. Þannig 
voru aflabrögðin.  Þegar búið var að draga lætur 
nærri að afli dagsins sé um 17 tonn og þá var 
eftir einn eða tveir róðrar til að klára kvótann 
og svo ætluðu þeir að skella sér í vikuferð til 
Kanarí enda vel að því komnir eftir góða vertíð.

Fullur sjór af fiski!
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Mikill fögnuður og ánægja ríkti einn eft-
irmiðdag fyrir skömmu í Saltfisksetrinu 
hér í Grindavík þegar Fisktækniskóli Suð-
urnesja í Grindavík var opnaður formlega 
með pompi og prakt. 

Ólafur Jón Arnbjörnsson, verkefnisstjóri 
eða skólameistari, hefur haft veg og vanda að 
undirbúningi að stofnun skólans, sagði við 
það tækifæri að skólinn hefði byrjað kennslu 
í marsmánuði er 30 nemendur hófu nám á 
grundvelli sérstaks átaks Vinnumálastofn-
unar Suðurnesja. Nemendurnir 16 til 24 ára 
gamlir, koma alls staðar að af Suðurnesjum, 
völdu sér flestir hásetanám en aðrir fisk-
vinnslu eða netagerð.

Kennsla á vorönn hófst á veiðitækni, neta-
gerð, en á næsta skólaári er áformað að hefja 
kennslu á sviði veiða, hásetanámi, vinnslu og 
fiskeldi á framhaldsskólastigi, á grundvelli 
nýrrar námsskrár sem verið er að vinna og að 

fengnu samþykki menntamálayfirvalda.
Upphaflega var ráðgert að Katrín Jakobs-

dóttir, menntamálaráðherra, opnaði skólann 
formlega en hún forfallaðist vegna veikinda. 
Björn Valur Gíslason, þingmaður Vinstri 
grænna flutti þess í stað kveðju ráðherra. 
Fjölmargar ræður voru fluttar við opnunina 
en þar á meðal voru Ólafur Jóhannsson, 
formaður undirbúningsnefndar, Gunnar 

Tómasson frá Þorbirni hf., Kristján Gunn-
arsson frá Verklýðs- og sjómannafélagi Kefla-
víkur og bæjarstjórinn Grindavík, Ólafur 
Örn Ólafsson. Það var samdóma álit þeirra 
sem tóku til máls að löngu sé tímabært að 
hlúa að menntun við undirstöðuatvinnuveg 
þjóðarinnar. Þetta framtak í Grindavík hefur 
þegar vakið mikla athygli og hafin er und-
irbúningur að stofnun svipaðrar stofnunar 
á tveimur stöðum á landinu að minnsta kosti.

Fisktækniskólinn er samstarfsverkefni 
Fjölbrautarskóla Suðurnesja, Miðstöðvar sí-
menntunar á Suðurnesjum, Sambands sveit-
arfélaga á Suðurnesjum, Grindavíkurbæjar, 
einstaklinga og fyrirtækja auk stéttarfélaga 
á sviði veiða og vinnslu á Suðurnesjum. 
Skólinn er til húsa í húsi Landsbankans í 
Grindavík auk þess sem kennsla í netagerð er 
til húsa í Veiðarfæraþjónustu Grindavíkur og 
síðan verður verkleg kennsla í fyrirtækjunum 
í Grindavík eða úti á sjó eftir því sem við á.   

Fisktækniskólinn 
kominn til að vera

Ólafur Jón

Hörður Jónsson annar frá hægri segir nemendum til í netagerð.

Ólafur Þór Gunnar Björn Valur Runólfur Kristján Ólafur Örn

Frá opnuninni Líkan af trolli hjá Veiðarfæragerð Grindavíkur
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Óskum sjómönnum 

og fjölskyldum þeirra 

til hamingju með daginn

Óskum sjómönnum 

og fjölskyldum þeirra 

til hamingju með daginn

Tökum að okkur alla 

alhliða lóðarvinnu , 

hellulagnir og fl.

Grindverk ehf.
Sími 898 1114

Færðu íþróttahúsinu þýðingarmikla gjöf
Í vetur færðu þeir Hermann Magnús 
Sigurðsson, formaður Sjómanna- og 
vélstjórafélags Grindavíkur og Kári 
Ölversson, stjórnarmaður, Íþróttahúsi 
Grindavíkur hjartastuðtæki að gjöf frá 
Styrktar- og sjúkrasjóði Sjómannafélags-
ins. Sú hugmynd vaknaði að slíkt tæki 
þyrfti að vera til í íþróttahúsinu eftir 
óhappið sem varð í húsinu milli jóla og 

nýárs þegar einn þátttakandi í íþróttamóti 
hné niður með hjartastopp og var bjargað 
af tveimur snarráðum slökkviliðsmönn-
um sem kunnu til verka auk þess að 
snarlega var brugðist við af starfsfólki 
hússins og tæki sem til var í sundlauginni 
sótt í snatri. 

Hermann Guðmundsson, forstöðumaður 
íþróttamannvirkja Grindavíkurbæjar, tók 

við gjöfinni og benti á hversu þýðingarmikil 
hún væri í ljósi reynslunnar í vetur og að 
slíkt tæki þyrfti ávallt að vera til staðar á 
stöðum sem þessum þar sem hættan á slys-
um er ætíð fyrir hendi.

Í framhaldi af þessu gáfu svo konur úr 
Slysavarnadeildinni Þórkötlu samskonar 
tæki í Hópið svo nú eru öll íþróttamann-
virki bæjarins vel útbúin.

Hermann Guðmundsson 
tekur við gjöfinni.
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Gjafakort Landsbankans er greiðslukort 
sem býður uppá að gefandinn ákveði 
upphæðina og viðtakandinn velji gjöfina.

Þú færð gjafakortið í næsta útibúi 
Landsbankans. 

Ein gjöf sem 
hentar öllum

GJAFAKORT   | landsbankinn.is  |  410 4000
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Jón Guðmundsson veitingamaður, fyrrum 
matsveinn á Gnúp GK og Hrafni GK, 
tók við rekstri Sjómannastofunnar Vör í 
byrjun september síðast liðinn ásamt eig-
inkonu sinni, Súsönnu Demusdóttur og 
dóttur þeirra Aðalheiði Huldu. Þau kusu 
að láta veitingastaðinn fá aftur upprun-
anafnið Vör en hann hefur heitað Brim 
í tíð fyrri rekstraraðila. Jón og Sússa eru 
ekkert ókunnug á Vörinni því þau ráku 
veitingastaðinn í hartnær 10 ár frá 1980 
til 1990 eða frá því að myntbreytingin var 
gerð um 1981 rifjar Jón upp.

Frá því í haust er þau tóku við rekstrinum 
hefur aðsókn aukist jafnt og þétt og segist 
Jón heyra það utan að sér að menn eru mjög 
sáttir við matinn sem í boði er, sérstaklega 
kostgangarnir sem flykkjast í hádegismat 
alla virka daga vikunnar. Þau hjónin stíla 
inn á að hafa alltaf tvíréttað í hádegismat, 
fisk- og kjötrétt svo viðskiptavinurinn getur 
valið á milli.

Að fenginni reynslu þá er daglegt annríki 
á svona veitingastað fram á eftirmiðdag 
til klukkan 17.00 en þá er eins og skrúfað 
fyrir krana og því verður að koma í ljós 
hvort opnunartíminn í framtíðinni taki ekki 
mið af því þar sem lýjandi er að hanga yfir 
ekki neinu langt fram á kvöld. Hins vegar 
er staðurinn opinn fyrir fundi, veislur eða 
hvað eina sem fólki dettur í hug að óska eftir 
með góðum fyrirvara við rekstraraðila.

Plokkfiskur 
er vandasamur fiskréttur
Jón er þekktur fyrir að gera sérlega góðan 
plokkfisk enda segir hann að sá réttur sé 
vandasamur eins og hver annar fiskrétt-
ur ólíkt sem margir halda. Þegar hann er 
spurður um galdurinn á bak við matgerðina 
segir hann að hann sé eins og móðir hans 
hafi kennt honum hann, engin uppskrift 
aðeins tilfinningin og alúðin við matargerð-
ina sem dugar.

Til að gefa samt einhverja hugmynd þá 
gefum við okkur 25 manna hóp í mat, tog-
araáhöfn til dæmis. Jón segist taka 500 gr. 

af smjörlíki og bræðir það í potti. 3 stórir 
laukar, smátt saxaðir, eru settir út í og mega 
ekki steikjast heldur eiga að malla í smjör-
líkinu. Þetta er mikið atriði og hefur áhrif 
á bragðið. Þá er þykkt upp með hveiti og 
gerður jafningur með mjólk. Magnið ræðst 
af tilfinningunni og mikið atriði að setja 
ekki of mikla mjólk svo jafningurinn verði 
ekki lapþunnur.

3-4 kg af fiski, þorskur eða ýsa, er glænýr 

sem er mikið atriði ef gera á góðan plokk-
fisk. Fiskurinn soðinn áður en hann er 
hræður saman við jafninginn í stórum 
potti. Salt og pipar er sett eftir smekk og er 
veigamikið atriði því ekki má vera of eða 
van.

Rétturinn er síðan settur á bakka og skot-
ið á hann í 10 mínútur í 110 gráðu heitum 
ofni. Borinn fram með rúgbrauði og smjöri.   

Kostgangararnir 
eru sáttir við 
hádegismatinn
-segir Jón Guðmundsson 
sem aftur er tekinn við Vörinni

Bryggjan er menningarhús
Bræðurnir, Kristinn og Aðalgeir Jóhannssynir, hafa opnað stórbrotinn menningarstað, 
Bryggjuna, sem yfirfyllist af fólki þegar boðið er upp á menningarviðburði og komast færri 
að en vilja.

Í húsnæði á jarðhæð í netagerðinni Krosshús sem þeir bræður hafa rekið í mörg ár við 
Grindavíkurhöfn hafa þeir opnað veitingastað, sem er kaffihús, píanóbar eða sportbar allt eftir 
því sem við á og svo er einnig boðið upp á ýmsa menningarviðburði svo sem upplestur, tónleika 
eða ýmiss konar fundi með þjóðkunnu fólki svo segja má að staðurinn er orðinn að menning-
arhúsi þann stutta tíma sem hann hefur verið við lýði. 

Boðið er upp á súpu og brauð í hádeginu, Cappuchino, Latte, Irish coffee, Swiss mocca, súkk-
ulaði með rjóma, kökur, vöfflur og hina frábæru heimabakaða marenstertu. Staður með sál!  

Aðalheiður ásamt föður 
sínum að búa til 

plokkfiskinn góða.

Bræðurnir, Kristinn 
og Aðalgeir, eru að 
vinna frábært starf.
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

Gröfuþjónusta  P. Gíslasonar 
Sími 893 4343

Tannlæknastofan  Víkurbraut 62 
Guðmundur Pálsson Sími 426-7321

Verkfræðistofa Suðurnesja 
sími 420-0100

RH innréttingar ehf.
 

Verk og tölvuþjónusta ehf .
Júlíus Einarsson Sími 695-8450

 
Útvegsmannafélag Suðurnesja

 
Vestmannaeyjahöfn

 
Sjómannafélag Ólafsfjarðar

 
Verkalýðs og sjómannafélag    

Sandgerðis
  

Northen Light Inn 
Sími 426 8650,   426 7050

H.H. Smíði    
 Bakkalág 20   sími 894 3079

Sjómannastofan VÖR

Íslandsbleikja ehf.
 

Reykjaneshöfn
Sveitafélagið Garður

 
Hafrannsóknarstofnun 

Rannsóknarstofnun STAÐ

Söluturninn Víkurbraut 62

Bókabúð Grindavíkur

Grindin ehf.
 

TG raf ehf.
  

Rafþjónusta Birgirs

BESA ehf.
Dúddi Gísla GK-48

Farsæll ehf.
Farsæll GK-162

Víkurberg ehf.
Árni í Teigi GK 1

Jens Valgeir ehf. 
Askur GK 65

Sveinstaðir ehf.
Geirfugl GK 606

Grímsnes ehf.

Báran verslun
Hafnargata 6 - 240 Grindavík - Sími 426 9900

Northern Light Inn
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Afgas og ketilker�
Sóthlið
Soot remover

Afgas og ketilker�
Vatnshlið
OBWT-3 Organic
OBWT-4 Organic

Þilfar og skrokkur
Navalan rust
Converter
Rust remover

Kjölfesta, sjór
Seaclean
Navalan 402

Eimarar
Liquivap
Descaling liquid

Vélarúmsbotn
Unclean break

Kælivatn véla
NCLT
Colorcooling

Loftkælir
( túrbína )
Air cooler cleaner

Vesturhrauni 1 - 210  Garðabæ
Sími 535 5850 - www.framtak.is

E F N A V Ö R U R

 skipavörur og varahlutaþjónusta

Þrif 
Örhreinsir
Freyðigljái
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