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Kæru sjómenn 
og fjölskyldur ykkar!

Til hamingju með sjómannadaginn
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Vorið kom og nú er komið sumar, 
lóan lét bíða eftir sér en margæsin kom 
á réttum tíma í þúsunda tali og tyllti 
sér niður í Katrínarvík og Hvalvíkina. 
Í einum af mínum löngu göngutúrum 
um ,,Bakkana“ sat hún í stórum 
hópum á Vörðunesinu og kroppaði í 
uppþornuð söl.

 Aflabrögð voru góð á vetrarvertíð og 
sauðburður gekk vel í Grindavík.

Svo kom Júróvisíon og Sjómanna-
dagur.

Þeir sem áttu skilið að verða meist-
arar urðu meistarar bæði á Íslandi 
og í Englandi, sjómenn á sjómanndag 
í Grindavík ganga glaðir um bæinn 
orðnir Íslandsmeistarar í körfubolta, 
fyrir mér er þetta þrenna. Ég óska 
Grindvíkingum öllum til hamingju með 
tiltilinn.

Vinur minn kom að máli við mig um 
mitt síðasta sumar og ámálgaði við mig 

að gerast ritstjóri Sjómannadagsblaðs 
Grindavíkur, sennilega af greiðasemi 
jánkaði ég því, sá þó ekki fyrir mér að 
ég gæti passað í skóna hans Kr. Ben. 
heitins og hans fyrirrennara. Það er þó 
einmitt í hans smiðju sem blaðið fædd-
ist, og með dyggri hjálp Svavars, Boggu 
og Sigrúnar, vina og vandamanna 
hafðist þetta allt saman.

Að virða viljann fyrir verkið er 
kannski annað orðalag yfir ,,mann-
auðsstjórnun“, þegar ég lít yfir blaðið 
skil ég loksins orðið, með góðum hópi 
,,heimamanna“ vina og velunnara og 
þeim efniviði/mannauði sem fyrir-
finnst hér í Grindavík, verður alltaf 
hægt að vinna Sjómannadagsblað 
Grindavíkur.

Ég óska öllum Grindvíkingum, sjó-
mönnum, fiskvinnslufólki og fjölskyld-
um þeirra til hamingju með daginn.

Óskar Sævarsson ritstjóri.
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Komið var að máli við ritstjóra um 
daginn og honum fengin í hendur 
gögn frá fjölmennum félagsskap hér í 
bæ sem nefnist ,,Bakkabræður“

Eftir að hafa kynnt mér málið betur, 
tók ég mér rúnt um Reykjanesið og 
smellti af nokkrum myndum til þess að 
hafa með því efni sem hér birtist, rétt 
er að taka fram að ekki var tauti við þá 
komandi að mæta til viðtals.

Úr fundargerðum:
Mars-2006: ,,Markmið félagsins skal 
vera að stuðla að varðveislu sjóminja, 
báta, vinnuaðferða, áhöldum, tækjum 
og aðbúnaði sjómanna til þess að geta 
upplýst komandi kynslóðir um það 
hvernig forfeður okkar fóru að því að 
lifa á sjósókn og vinnslu sjávarafla“

September-2006: ,,samþykkt að efna 
til samstarfs við Grindavíkurbæ og 
reka erindi fyrir bæjarráði um aðkomu 
að því að endurgera ,,Bakka“, einu upp-
runalegu sjóbúðina sem enn stendur 
hér í bæ sem og því verkefni að hefja 
verðveislu eikarbátsins Kára GK 146“

Apríl-2007: ,, Félagskapurinn 
harmar í einu hljóði þá afgreiðslu 
Grindavíkurbæjar að hafna aðkomu 
að þeim erindum sem félagið sendi á 
bæjarráð þess eðlis að hefja varðveislu 
á ,,Bakka og Kára GK 146“, sérstaklega 
í ljósi þess að á sama fundi virðist hafa 
verið samþykkt að reisa vörður uppi í 
hrauni fyrir þrisvar sinnum hærri upp-
hæð, sem verða seint taldar til menn-
ingarminja“

Aðalfundur – apríl – 2013: ,, 
samþykkt að bæta við verkefnaskrá 
félagsins, hefja gagnaöflun og undir-
búning þess að opna ,,Norðurvör“ öðru 
nafni ,,Skökk“ og endurgera gömlu 
bryggjuna og uppsátur. Endurgera 
,,Einarsbúð“ ,,Rafnshús“ ,,hlaða upp 
leiði Járngerðar“. Hefja undirbúning 

að  smíði á ,,Grindavíkurskipi“ undir 
handleiðslu Gunnars Marels en hann 
mun eiga efni í teinæring sem er 
smíðaviður sá er af gekk við smíði ,,Ís-
lendings“

,,eigi skal venda við mótbyr heldur 
slá upp fokku og sigla beit sem liggur, 
formanni skal falið að hefja að nýju 
erindrekstur við bæjaryfirvöld og aðra 
þá sem mektuga til slíkra verka má 
finna hér í bæ“

Svo mörg voru þau orð, við eftir-
grennslan ritstjóra kom í ljós að félags-
skapurinn heldur ekki úti vefsíðu né 
heldur er hann að eyða tíma sínum á 
fésbók, ekkert símanúmer eða önnur 
tengls var að finna.

Ritstjóri samþykkti fyrir hönd 
,,Bakkabræðra“ að taka opnum örmum 
öllum þeim sem á árar vilja leggjast. 

Bakkabræður
Kári GK 146. Grindavík.

Baldur KE 97. Keflavík.

Hólmsteinn GK 20. Garði.

Bragi GK 274. Garði.

Kabyssan í Hólmsteini.

Vélarrúmið í Hólmsteini.
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Grindvíkingar sigruðu í fyrsta 
kappróðri Íslandssögunnar

Baldur KE 97. Keflavík.

Fylla við Íslandsstrendur

Fylla var svokallað ,,Kadetskip“ þar sem sjóliðsforingja efni 
danska sjóhersins fengu manndómsvígslu eftir skólasetu. 
Skipið kom til Íslands árið 1928 og þjónaði sem strandgæsluskip 
til ársins 1933.

Hólmsteinn GK 20. Garði.

Fátt finnst mér skemmtilegra en að 
hlýða á mér eldri og reyndari Grindvík-
inga þegar þeir miðla af reynslu sinni og 
þekkingu frá fyrri tíð.

Það var hér fyrir nokkrum árum að 
kollegi minn og fyrrum samstarfsmaður, 
Ómar Smári Ármannsson, Þórketlingur, 
ættaður frá Teigi, benti mér á að finna 
mætti á ,,Hlaðvarpanum“ á vef ruv.is  að 
þættirirnir hans Jökuls Jakobssonar væru 
nú komnir þar. Það leið svo ekki á löngu 
þar til þættirnir voru komnir á vef Ómars, 
ferlir.is handskrifaðir orð fyrir orð.

Jökull fór um landið á sjöunda áratug 
síðustu aldar og gekk með heimamönnum 
um fornar slóðir og gamlar götur. Hann 
kom nokkrum sinnum til Grindavíkur og 
gekk m.a. með ,,Manga á Hrauni“ Magn-
úsi Hafliðasyni, um Þórkötlustaðahverfi, 
,,Einari skólastjóra“ Einari Kr Einars-
syni, um Staðarhverfið og alls kom hann 
fjórum sinnum og gekk með ,,Todda í 
Gnúpi“ Tómasi Þorvaldssyni forstjóra, um 
Járngerðarstaðahverfi. Tómas Þorvaldsson 
var ættaður frá Járngerðarstöðum, fæddist 
að Eiði 26. desember 1919 þar sem fyrsti 
síminn í Grindavík var lagður í hús, 
hann bjó lengst af í Gnúpi, Tómas lést 2. 
desember 2008.

Lýsingar Tómasar eru einstakur fróð-
leikur um forna tíð og hrein unun að 
hlýða á, í lok fjórðu  heimsóknar Jökuls 
Jakobssonar til Grindavíkur, þann 11. 
mars 1973, ganga þeir félagar Jökull og 
Tómas  enn um Járngerðarstaðarhverfið, 

Tómas minnist atviks sem að öllum 
líkindum gerist um 1930, lýsingin kemur 
í kjölfar samræðu hans við Jökul um 
sjósókn Grindvíkinga svo ekki fór fram 
hjá þjóðinni að hér bjó dugmikið fólk.

,,Ég minnist eins atviks. Þegar ,,Fylle“ 
var hér og átti að sinna strandgæslu hér 
við land, var sagt að oft lægju þeir í landi, 
einkum þá í Reykjavík. Einhverju sinni 
skoruðu þeir á Íslendinga í kappróður. Þá 
var vandi í efnum. Einhverjir mundu þá 
eftir dugmiklum mönnum hér suður með 
sjó sem aldir voru upp með árahlunninn í 

hendinni. Leitað var á náðir Grindvíkinga 
í þessum efnum og það varð úr að nokkrir 
fóru til þess að keppa við Fylledáta. Þeir 
sem fóru í þennan fræga kappróður voru 
Eiríkur Tómasson frá Járngerðarstöðum, 
formaður og móðurbróðir minn, Jón 
Sigurðsson, líka formaður, bjó á Sól-
heimum með konu sinni Guðríð sem 
var hér lengi ljósmóðir, Kristinn Jónsson 
frá Hraunkoti í Þórkötlustaðahverfi, bjó 
lengst af á Brekku í Þórkötlustaðahverfi, 
giftur Guðríði og Sigurgeir Guðjónsson 
frá Hliði og Benóný Benediktsson frá Þór-
kötlustöðum, en þeir feðgar sem voru þrír 
voru allir þrjár álnir að stærð. Þessir ungu 
menn fóru til Reykjavíkur og kepptu við 
Fylledáta. Þeir fengu grásleppukænu til 
að keppa á móti rennilegu fleyi Fylledáta. 
En báru þó sigur úr býtum á sinni grá-
sleppukænu“.

Tómas Þorvaldsson hafði um margt 
forgöngu og kom m.a. að því að hér í 
bæ skyldi efna til hátíðarhalda á sjó-
mannadag, það mun hafa verið 1948, há-
tíðin hefur verið haldin sleitulaust síðan 
og er mér til efs að nokkurt bæjarfélag 
státi af slíku. Það er von mín að ungir og 
dugmiklir sjómenn Grindavíkur eflist 
af eldmóði eftir lestur þennan og skrái 
sig til keppni í kappróðri á sjómanndag í 
Grindavík um ókomna tíð.

Ég tileinka greinina Tómasi Þorvalds-
syni frá Gnúpi.

Ritstjóri.

Tómas Þorvaldsson, Gnúpi.
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Kristinn Benediktsson, ljósmyndari, blaðamaður og altmuligman:

Öflugur samherji 
og talsmaður sjómanna

Óhætt er að segja að Kristinn Benediktsson, sem um árabil 
ritstýrði Sjómannadagsblaði Grindavíkur, hafi unnið þrek-
virki fyrir sjómenn á Suðurnesjum og víðar, ekki aðeins sem 
ljósmyndari sem festi líf þeirra og starf á filmu komandi 
kynslóðum til fróðleiks og áminningar heldur líka sem öfl-
ugur samherji þeirra og talsmaður í ræðu og riti.
 Kristinn átti mikinn þátt í að gera Sjómannadagsblaðið 
að stórmerku heimildarriti um líf og störf grindvískra sjó-
manna og sögu Grindvíkur. Hann lést langt fyrir aldur fram 
eftir hetjulega baráttu við illvígan sjúkdóm stuttu eftir að 
hann lauk við síðustu glæsilegu útgáfu Sjómannadags-
blaðsins 2012.
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Kristinn fór til Vestmannaeyja strax fyrstu gosnóttina og var þar samfellt í átta daga. Í þessari opnu má sjá nokkrar þeirra mynda 
sem hann tók á þessum tíma.
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Sá drauminn rætast
Kristinn var maður átaka augnabliks-
ins, vildi sjálfur standa í miðju rótinu og 
ágjöfinni. Það er eftirminnileg reynsla 
þeirra sem umgengust þennan heilsteypta 
og hjartahlýja dugnaðarfork að  fylgjast 
með honum að starfi síðustu árin. Hann 
var fljótvirkur, vel skipulagður og jafnvíg-
ur á pennann og myndavélina. Þrátt fyrir 
veikindin heyrðist hann aldrei kvarta, bar 
sig ávallt vel, fasmikill og snöfurmann-
legur á velli, glettinn og gamansamur allt 
til loka.

Kristinn lifði að sjá þann draum sinn 
rætast að Grindavík sem honum var hug-
leiknari en aðrir staðir í heimi hér yrði 
eitt blómlegasta bæjarfélagið á suðvestur-
horninu. Þegar hann fór í prófkjör fyrir 
flokkinn sinn 1994 lýsti hann framtíðar-
sýn sinni fyrir bæinn með eftirfarandi 
orðum, svo einkennandi fyrir kraftinn, 
dugnaðinn og bjartsýnina sem fylgdi 
honum til æviloka:

„Eigum við að auka atvinnuna, byggja 
ný íbúðahverfi, auka verslun og þjónustu, 
stækka leikskólann og grunnskólann og 
efla íþróttir og félagsstarf unglinganna?

Auðvitað!
Við drífum í þessu!“

Stoltur af upprunanum
Kristinn var Hafnfirðingur og stoltur af 
uppruna sínum. Hann varð strax kraft-
mikill og öflugur, byrjaði barnungur að 
bera út Moggann og var í sveit á sumrin í 
Hrafnstaðakoti í Svarfaðardal. Safnaraár-
átta hans og listrænir hæfileikar  komu 
snemma í ljós. Hann var mikill bókaorm-
ur og grúskari, safnaði m.a. frímerkjum, 
alls kyns úrklippum úr dagblöðum og 
límdi allt snyrtilega inn í stílakompur. 
Hann byrjaði að taka ljósmyndir strax 
um fermingu og fágætir hæfileikar hans 
á því sviði komu fljótt í ljós. Hann notaði 
í fyrstu gamla kassamyndavél sem faðir 

hans átti og  framkallaði myndirnar í  
þvottahúsinu og geymslunni í kjallar-
anum heima hjá sér í Fögrukinn. Áhugi 
hans á íþróttum var mikill og óbilandi og 
margar myndir hans af kappleikjum eru 
meðal hinna listilegustu í íslenskri ljós-
myndasögu. Hann spilaði meðal annars 
handbolta með FH og lék með meistara-
flokki um tíma. Hann tók þátt í nokkrum 
víðavangshlaupum á sumardaginn fyrsta 
og sigraði jafnan í sínum aldurshópi. 

Ungur á sjóinn
Árið 1965 fór hann að starfa hjá Mogg-
anum samhliða menntaskólanámi. Þar 
kynntist hann einum færasta blaðaljós-
myndara Íslendinga fyrr og síðar, Ólafi 
K. Magnússyni. Ólafur varð lærimeistari 
hans og Kristinn vann í mörg ár við 
blaðaljósmyndun undir hans handleiðslu. 
Samhliða stundaði hann nám í ljósmynd-
un. Að námi loknu var hann fastráðinn 

Kristinn Benediktsson



ljósmyndari blaðsins fram til ársins 1975 
en hélt þá í framhaldsnám til Banda-
ríkjanna. Meðal frægra mynda hans frá 
þessum tíma voru ljósmyndir frá gosinu 
í Vestmannaeyjum 1973. Kristinn fór til 
Vestmannaeyja strax fyrstu gosnóttina 
og var þar samfellt í átta daga. Hann tók 
einnig margrómaðar myndir af skákein-
vígi aldarinnar milli Boris Spasskij og 
Bobby Fischers.

Kristinn fór ungur á sjóinn, þar á 
meðal nokkra túra á togaranum Maí og 
er óhætt að segja að sjórinn hafi heillað 
hann og átt hug hans allan síðan, eins og 
myndir hans, fjöldi blaðagreina og bóka 
bera glöggt vitni um. Eftir komuna frá 
Bandaríkjunum fór hann að starfa sem 
blaðamaður og ljósmyndari fyrir Sjávar-
fréttir. Á þeim tíma byrjaði hann fyrir 
alvöru að taka myndir af lífinu úti á sjó 
og tengdi þar saman þessi tvö áhugamál 
sín, sjómennsku og ljósmyndun. Hann 
fór í fjölmarga róðra með bátum allt í 
kringum landið, skrifaði fréttir og tók 
myndir. 
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Myndir birtust víða eftir 
Kristinn úr gosinu í Heimaey 
m.a. í hinu virta blaði Newsweek
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Kristinn Benediktsson
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Störf í Grindavík
Kristinn var búsettur í Grindavík allt frá 
miðjum áttunda áratugnum. Hann tók 
ástfóstri við bæinn og hafði mikinn metn-
að fyrir hönd bæjarfélagsins. Hann starf-
aði lengi sem fréttaritari Morgunblaðsins 
í Grindavík samhliða öðrum störfum, var 
meðal annars verkstjóri í saltfiskverkun 
hjá Hópsnesi og stundaði sjómennsku. Þá 
var hann framkvæmdastjóri Bláa Lónsins 
um tíma.  Hann starfaði ekki aðeins við 
blaðamennsku og ljósmyndun í tengslum 
við sjávarútveginn og fyrir Sjómanna- og 
vélstjórafélag Grindavíkur heldur var 
hann einnig um skeið formaður Ung-
mennafélags Grindavíkur og átti veg og 
vanda að vönduðu afmælisriti UMFG auk 
þess sem hann skrifaði bókina „Fiskisagan 
flýgur“ sem er merkilegt framlag til sögu 
íslenskra sjómanna og sjávarútvegs.  

„Góðan daginn, Grindvíkingur!“
Kristinn var virkur þátttakandi í marg-
víslegum félagsstörfum í Grindavík, tók 
þátt í starfi Lions og var fyrsti forseti 
Junior Chamber Grindavík. Hann var 
um skeið formaður þjóðhátíðarnefndar 

Grindavíkur og kynnir á 17. júní skemmt-
unum. Hann starfaði fyrir Sjálfstæðis-
flokkinn og var einn af frumkvöðlum 
hinnar landsfrægu sjómannahátíðar og 
saltfisksævintýris Sjóarans síkáta. Há-
tíðin festi sig í sessi með árunum sem ein 
skemmtilegasta og fjölbreyttasta bæjarhá-
tíð landsins, haldin til heiðurs íslenska 
sjómanninum og fjölskyldu hans. Kristinn 
var ráðinn  umsjónarmaður hátíðarinnar 
og gegndi því starfi í nokkur ár. Hann 
sagði í viðtölum við fjölmiðla 1996 þegar 
hugmyndin um hátíðina vaknaði að ætl-
unin væri að koma Grindavík inn á ferða-
mannakortið. „Bærinn verður kynntur 
sem fiskvinnslu- og sjávarútvegsbær með 
rífandi möguleika fyrir ferðamenn,” sagði 
Kristinn í viðtali við fjölmiðla.

Hann fylgdist af áhuga með íþróttum 
og gladdist yfir góðum árangri Grind-
víkinga í körfubolta og fótbolta. Kristinn 
vann sínu bæjarfélagi mikið og þarft verk, 
kom þar ótrúlega víða við sögu og var 
þakklátur fyrir að sjá mannlíf og menn-
ingu blómstra í bænum. 

Sem dæmi um áhuga hans á bæjar-
málum má nefna að hann hóf útgáfu 
blaðsins „Góðan daginn, Grindvíkingur!” 
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og stefndi að því að það yrði bæjarblað 
sem kæmi út mánaðarlega. Heiti blaðsins 
er upphafslína úr ljóði eftir Örn Arnarson 
„Grindvíkingur“ og birtist ljóðið á for-
síðu fyrsta tölublaðsins. Kristinn segir í 
blaðinu að kvæðið hafi verið ort úti á sjó 
þar sem Magnús Stefánsson, skáldið Örn 
Arnarson, hafi verið með Grindvíkingi til 
sjós á togara og ræst hann með þessum 
orðum. 

Merkilegt ljósmyndasafn
Kristinn lætur eftir sig feiknamikið og 
ómetanlegt ljósmyndasafn sem er dýr-
mætur vitnisburður um listræna hæfi-
leika. Safnið hans geymir m.a. dýrmætar 
myndir úr poppsögu 6. og 7. áratugarins, 
myndir frá íþróttaviðburðum, eldgosinu 
í Eyjum, landvinnslu á fiski og síðast en 
ekki síst myndir frá sjómennsku. Hann 
hélt fjölda ljósmyndasýninga um allt 
land og þrátt fyrir veikindi sín náði hann 
að vinna myndir og láta setja upp ljós-
myndasýningu í Sjóminjasafni Íslands 
sem opnaði á Sjómannadaginn.

Kristinn var ótrúlega vinnusamur og 
afkastamikill og honum féll aldrei verk 
úr hendi. Eins og sæmdi góðum blaða-

Kristinn Benediktsson



manni skipti hann engu máli hvort það 
var dagur eða nótt ef hægt var að ná í 
góða frétt eða áhugavert myndefni. Hann 
var ákafamaður þegar fréttir voru annars 
vegar og Jóel sonur hans minnist ferðar 
þeirra feðga til Skotlands til að fylgja 
eftir frétt um svikamál í viðskiptum með 
fisk. Þegar dagur var að kveldi kominn 
kom í ljós að ákafinn hafði verið svo 
mikill að hann hafði steingleymt að panta 
gistingu fyrir þá feðga. Kappið og ákafinn 
voru alltaf til staðar. Hann var alltaf á 
ferðinni og naut þess að vinna og láta 
gott af sér leiða meðan heilsa og kraftar 
leyfðu. „Drífum í þessu!“, „Þetta reddast“, 
með slíku hugarfari mætti hann iðulega 
stórum verkefnum og ýmsum áföllum í 
lífinu.

Ljósmyndasýningar
Kristinn hélt merkar ljósmyndasýningar, 
meðal annars í tengslum við útgáfu 
bókar sinnar „Fiskisagan flýgur“.  Gildi 
ljósmyndanna var bæði af listrænum og 
heimildarlegum toga, til minningar um 
liðinn tíma sem rík ástæða er til að varð-
veita. Staðsetning sýninganna var jafnan 
við hæfi, hafnarbakkinn í Reykjavík eða 
Saltfisksetrið í Grindavík. Skemmti-
legastar þóttu dramatískar myndir 
Kristins af störfum sjómanna á hafi úti 
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og myndir hans af fiskiskipum að kvöldi 
eða nóttu, upplýstum með ljósum og 
glampar á aflann. Myndirnar báru þess 
merki að þær voru teknar fyrst og fremst 
til þess að skrásetja veruleikann á hafinu 
á raunsannan hátt.

Óbilandi baráttuþrek
Kristinn var litríkur og skemmtilegur 
persónuleiki, glaðsinna og gæddur pers-
ónutöfrum. Hann var heilsteyptur maður, 
hlýr í viðmóti og hafði einstaklega góða 
nærveru. Hjálpsemi hans og greiðvikni 
hans var einstök. Hann var öflugur félags-
málamaður, mikill leiðtogi í sér sem 
hvarvetna lét til sín taka og hafði lifandi 
áhuga á mannlífinu í kringum sig eins 
og myndirnar hans endurspegla svo vel. 
Framlag hans til íslenskra sjómanna mun 
lengi halda minningu hans á lofti, sem 
ljósmyndari festi hann líf þeirra og starf 
á filmu en var svo jafnframt því öflugur 
talsmaður þeirra og samherji í ræðu og 
riti eins og vinir hans orða það í minn-
ingargrein.  Hann var hugsjónamaður, 
jákvæður og hvetjandi og leitaðist við að 
hrinda sínum hugmyndum í framkvæmd. 
Kristinn glímdi við erfið veikindi síðustu 
átta árin en Kristinn var baráttumaður 
sem ekki vildi gefast upp. Hann sýndi 
ótrúlegan styrk og leit aldrei á sjálfan sig 
sem sjúkling,  baráttuþrekið var óbilandi 
og hann vann að krefjandi verkefnum allt 
fram undir það síðasta.

„Heilbrigður og sterkur 
eins og best verður á kosið“
Frábært dæmi um glettni, æðruleysi 

Kristinn Benediktsson



og karlmennsku Kristins er leiðarinn 
sem hann skrifaði Sjómannadagsblað 
Grindavíkur 2009, þegar hann hafði 
veikst af þeim sjúkdómi sem dró hann til 
dauða þremur árum síðar. Leiðarinn ber 
yfirskriftina „Talinn læknaður eða talinn 
batnaður, hver er munurinn?“ Þar segir 
meðal annars:

„Lífið er merkilegt fyrirbæri og fullt af 
tilviljunum svo ekki sé meira sagt. Maður 
fer ekki að hugsa um lífið að neinu marki 
fyrr en aldurinn færist yfir og heilsubrest-
ur kveður dyra með einum eða öðrum 
hætti. Ég hafði glímt við gyllinæð í mörg 
ár eins og flestir íslenskir sjómenn hafa 
gert einhvern tíma á ævinni en að öðru 
leyti alltaf heilsuhraustur. Þessi krank-
leiki er lagaður í smáaðgerð sem tekur 
dagstund og svo hringdi læknirinn í mig 
viku seinna til að segja mér að lífssýnið 
sem hafði verið fjarlægt við aðgerðina 
hefði verið sent í rannsókn sem sýndi að 
það hefðu verið góðkynja og því þyrfti ég 
ekkert að óttast um heilsuna. Heilbrigður 
og sterkur eins og best verður á kosið.

Talinn læknaður
Kristinn segir síðan í nokkuð styttri 
endursögn: „Læknirinn sagði síðan við 
mig að þar sem ég væri kominn yfir 
fimmtugt þá vildi hann bjóða mér að 
koma í ristilspeglun, nokkuð sem ætti 
að vera jafn sjálfsagt fyrir karlmenn 
og brjóstaskoðun er fyrir kvenþjóðina. 
Ég tók þessu boði fagnandi og mætti 
í speglunina án minnsta gruns um að 
nokkuð válegt væri undirliggjandi. Það 
var því eins og að fá blauta gólftusku 
framan í sig þegar í ljós kom að lítið ill-
kynja æxli óx innarlega í ristlinum. Góðu 
fréttirnar voru þær að æxlið hafði fyrir al-
gjöra tilviljun uppgötvast á byrjunarstigi 
og því voru batahorfur og lífslíkur mjög 
góðar. Eða eins og læknirinn sagði að það 
væru 95% líkur á því að mér batnaði. Í 
læknisvottorði frá þessum tíma segir orð-
rétt: „Talinn læknaður!” Við eftirlit kom í 
ljós lítið ber í lifrinni og í nýjum upp-
skurði var hálf lifrin numin á brott. Meiri 
krabbameinslyf og nýtt læknisvottorð: 
„Talinn batnaður!“

Vonandi verður staðan sú þegar maður 
kemur næst í uppskurð að sjúkrahúsin 
fái að kaupa svæfingarlyf eða brýni til að 
brýna kutana. Verður ekki besti niður-
skurðurinn falinn í því að efla forvarn-
irnar svo einstaklingurinn verði talinn 
heilbrigður?“

Eðvarð T. Jónsson.

Kristinn Benediktsson
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Sjómenn
Voot beita hefur áreiðanlega og persónulega 
þjónustu í forgrunni sem viðskiptavinir okkar kunna 
vel að meta. Við flytjum inn mest af saury, smokkfisk 
og makríl sem eru þær beitutegundir sem hafa reynst 
einna best á íslenskum fiskimiðum. 

Grindavík

Djúpivogur

HúsavíkÞingeyri

Afgreiðslustaðir

VOOT BEITA aðalskrifstofa 
Miðgarði 3 • 240 Grindavík
Sími 581 2222 • Fax 5812223
Gsm: 841 1222 • beita@beita.is 

til hamingju með daginn!
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Björn Gunnarson, nuddari, fæddist á 
Siglufirði 6. júlí 1942. Hann lést á Land-
spítalanum þann 19. janúar 2013. Björn 
var sonur hjónanna Birnu Kristbjargar 
Björnsdóttur f.1918, d.2003 og Gunn-
ars Björnssonar sjómanns á Ólafsfirði 
f.1919, d.2004.

Systkini Björns: stúlka, fædd andvana 
1940, Sævar f.1943, Birgir f.1945, Gunnar 
f.1948 og Sigurður f.1949.

Björn kvæntist 1961, Klöru Gestsdóttur, 
f.27.11.1942, d.4.2.1993. Foreldar hennar 
voru Hansína Jónsdóttir f.1919, d.1998 og 
Gestur Halldórsson, rennismiður f.1910, 
d.1973.

Klara og Björn eignuðust sex börn. 
Þau eru: 1) Birna Kristbjörg f.1962 kvænt 
Jóhanni Þresti Þórissyni, börn þeirra; 
a) Þórir Ingi, hans börn; Emma Lív og 
Jakob Hrafn, b) Anna Lilja kvænt Einari 
Gunnarssyni, þeirra börn; Jóhann Sverrir, 
Klara María og Gunnar William, c) Björn 
Ólafur í sambúð með Öldu Maríu Almars-
dóttur. 2) Ragna Árný f.1963 kvænt Birgi 
Þór Ingólfssyni, dóttir þeirra Klara Rún og 
sonur Rögnu, Björn Ingvar f.1981, d.1998. 
3) Áshildur Eygló f.1966 í  sambandi með 
Ásþór Guðmundssyni, synir hennar; a) 
Guðni Freyr, b) Kristbjörn Snær, c) Bjarni 
Rúnar í sambúð með Guðlaugu Vestmann, 
d) Sigurjón Tryggvi, e) Jóhann Atli. 4) 
Björn Halldór f.1969 í sambúð með Aðal-

heiði S. Jóhann-
esdóttur, dóttir 
hans, Klara Mar-
grét, en hann á 
einnig stjúpbörn 
úr fyrra sambandi 
þau Guðrúnu 
Steingrímsdóttur 
f. 1992 og Ingólf 
Hersi Steingríms-
son f. 1994. 5) Aðalheiður Hanna f.1976 
kvænt Halli Kristmundssyni, börn þeirra; 
a) Hallur Kristinn, b) Dagur Máni, c) 
Hanna Sigríður. 6) Gestur Gunnar f.1978 
í sambúð með Helgu Guðrúnu Pálsdóttur 
f. 1987.

Eftirlifandi sambýliskona Björns er Sig-
ríður Olgeirsdóttir f.14.01.1954. Foreldrar 
Sigríðar eru þau Unnur  Lovísa Frið-
riksdóttir f.1932 og Olgeir Gottliebsson 
f.1921 d.2010. Börn Sigríðar eru 1) Unnur 
Lovísa Steinþórsdóttir f.1974 í sambúð 
með Gissur Árdal Haukssyni, börn þeirra 
eru a) Valdís Sigríður, b) Steinþór Unnar. 
2) Olgeir Steinþórsson f.1977. 3) Steinþór 
Andri Steinþórsson f.1988 í sambúð með 
Emmu HavinSardarsdóttur.

Björn ólst upp á Ólafsfirði, hóf 
búskap með Klöru á Akureyri. Hann var 
sjómaður frá unga aldri, lærði vélstjórn 
og starfaði sem slíkur um árabil. Hann 
var umsjónarmaður orlofshúsa á Illuga-

stöðum í Fnjóskadal á árunum 1970-1974. 
Bóndi á Efrimýrum í Engihlíðarhreppi í 
Austur Húnavatnssýslu 1974 til 1980. Þá 
aftur sjómaður nú frá Grindavík og flutti 
þangað 1981. Björn var í nokkur ár for-
maður Sjómannadagsráðs Grindavíkur, 
þá beitti hann sér fyrir því að gefið yrði 
út sjómannadagsblað í Grindavík, hann 
var fyrsti ritstjóri sjómannadagsblaðs 
Grindavíkur sem kom út 1989.

 Þegar hann hætti til sjós fór hann að 
vinna við laxeldi og nema nudd. Hann 
útskrifaðist sem nuddfræðingur árið 1988 
og starfaði nokkur ár í Grindavík en flutti 
svo með fjölskylduna til Akureyrar 1992. 
Klara lést í febrúar 1993. Björn hélt alla 
tíð áfram að mennta sig meira í nuddi, var 
meðal annars kominn með meistararétt-
indi. Árið 1994 hóf Björn sambúð með 
eftirlifandi sambýliskonu sinni Sigríði 
Olgeirsdóttur og setti saman heimili með 
henni ásamt samtals fimm börnum þeirra 
beggja.

Björn átti og rak um árabil Nuddstofu 
Bjössa að Byggðavegi 151 á Akureyri. 

Útför Björns fór fram frá Akureyrar-
kirkju föstudaginn 25. Janúar.

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavík-
ur minnist Björns með hlýhug og vottar 
aðstandendum hans samúðar, blessuð sé 
minning Björns Gunnarssonar.

Sævar Gunnarsson.

Minning
Björn Gunnarsson

Hörður G. Helgason fæddist á Helgafelli 
í Grindavík 9. október 1950. Hann lést á 
gjörgæsludeild Landspítalans við Hring-
braut 29. ágúst 2012. 

Foreldrar hans voru Helgi H Hjartarson 
rafvirkjameistari f. 1922, d. 1985 og 
Katrín Lilliendahl Lárusdóttir húsmóðir 
f. 1928, d. 2003. Hörður kvæntist 31. des-
ember 1972 eftirlifandi eiginkonu sinni, 
Sigurbjörgu Ásgeirsdóttur f. 6. júlí 1950 
frá Keflavík. Foreldrar hennar voru Ás-
geir Þ. Sigurðsson frá Keflavík f. 1923, d. 
1989 og Guðrún Jóhanna Ármannsdóttir 
f. 1925, d. 2006 frá Neskaupstað. Synir  
Harðar og Sigurbjargar eru: 1) Helgi Einar 
Harðarson f. 12. mars 1973. Dóttir Helga  
er Sigurbjörg Brynja Helgadóttir, f. 14. 
júní 2009. 2) Ármann Ásgeir Harðarson 

rafvirki f. 31. 
júlí 1976. Kona 
hans er Ólafía 
Helga Arnardóttir 
iðjuþjálfi f. 8. 
nóvember 1978. 
Börn þeirra eru 
a) Katrín Lilja 
Ármannsdóttir 
f. 15. apríl 2002. 
b) Ásgeir Bjarni Ármannsson f. 27. apríl 
2010. Hörður ólst upp á Helgafelli í 
Grindavík hjá foreldrum sínum og gekk 
þar í barnaskóla. Hann fór í Héraðs-
skólann á Laugarvatni, og lauk sveins-
prófi frá Iðnskólanum í Keflavík 1973 í 
rafvirkjun og hlaut meistararéttindi 1981. 
Hörður fór ungur til sjós og hafði mikinn 

áhuga á sjómennsku. Hann starfaði einnig 
á rafmagnsverkstæði föður síns og tók 
síðar við rekstri þess. Hörður rak raf-
magnsverkstæði þar til hann varð að láta 
af störfum vegna veikinda. Hann starfaði 
mikið með björgunarsveitinni Þorbirni 
í Grindavík á sínum yngri árum og var 
varaformaður þar um tíma. Hörður og 
Sigurbjörg byggðu sér heimili að Staðar-
hrauni 15 árið 1972 þar sem þau hafa búið 
alla tíð.

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavík-
ur minnist Harðar með hlýhug og vottar 
aðstandendum hans samúðar, blessuð sé 
minning Harðar G. Helgasonar.

Ritstjóri.

Minning
Hörður G. Helgason
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Minning
Guðmundur Sævar Lárusson

Minning
Kristinn Helgi Benediktsson

Guðmundur Sævar Lárusson fæddur 
17.júlí 1938. Hann andaðist þann 23. 
janúar 2013.  Sævar eins og hann var 
jafnan kallaður fæddist 17. júlí 1938 og 
ólst upp í Hafnarfirði. Foreldrar hans 
voru Lárus Gamalíelsson og Sólveig 
Steinunn Guðmundsdóttir og átti Guð-
mundur eina systur, Sigurbjörgu Lárus-
dóttur sem búsett er í Kópavogi. 

Guðmundur Sævar ólst upp í vesturbæ 
Hafnarfjarðar, en Hafnarfjörður var á 
þessum árum mikill sjávarútvegsbær og 
mikil fiskverkun í nágrenninu við hverfið 
þar sem hann ólst upp. Beitningaskúrarnir 
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 í fjöruna hjá Sundhöll-
inni en þar léku krakkarnir sér gjarnan og 
lærðu að synda í sjónum. Seinna fluttist 
hann með foreldrum sínum í suðurbæinn 
og þar var sama sagan, nándin við bátana, 
fiskvinnsluna og sjóinn minnkaði ekki og 
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 Þorbjörns-
syni, Stebba hvíta, á síldarreknet og 

lönduðu þeir 
meðal annars í 
Grindavík. Næsta 
vor útskrifaðist 
hann sem gagn-
fræðingur úr 
Flensborgar-
skóla og fór þá 
um sumarið 
aftur á síld en 
nú á Dóru GK. Um haustið fór hann á 
togarann Bjarna riddara GK 1 með Júlíusi 
Sigurðssyni 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 Haf-
björgu 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 Fjarðarklett með Ingólfi 
Karls. í þrjú ár en fer þaðan á Gísla lóðs 
GK.

Ári seinna um jólin trúlofaðist Guð-
mundur Sævar unnustu sinni, Ásu 
Ágústsdóttur, en þau kynntust fljótlega 
eftir að hann kom til Grindavíkur og 1964 
giftu þau sig. Fyrstu búskaparárin bjuggu 
þau í Vík en fluttu fljótlega í sitt eigið hús-
næði að Staðarhrauni 5.   

Vélstjóraréttindi öðlaðist Guðmundur 
Sævar árið 1970 og í framhaldi af því hóf 
hann störf sem vélstjóri. 

Árið 1976 hóf Guðmundur Sævar  
útgerð ásamt svila sínum Þorsteini 
Óskarssyni. Lengst af á Höfrungi II GK 
.  Árið 1998 fór Guðmundur Sævar í land 
en sagði þó ekki skilið við sjóinn því 
hann vann um tíma sem hafnarvörður 
hjá Grindavíkurhöfn og fékkst líka við 
beitningar hjá Stakkavík. 

Árið 2009 heiðraði Sjómanna- og vél-
stjórafélag Grindavíkur Guðmund Sævar 
fyrir áratuga störf hans til sjós.

Guðmundur Sævar og Ása eignuðust 
tvö börn; 

Sólveigu Steinunni, búsett í Grindavík, 
hennar maður er Sigurður Bergmann. 
Börn þeirra eru Guðmundur Sævar, Axel 
Þór og Sindri Freyr.

Hannibal Óskar, búsettur í Hafnarfirði, 
hans unnusta er Díana Óskarsdóttir. Börn 
Hannibals Óskars eru Ása Karen, Unn-
steinn Ingi og Ólafía Anna.

Sjómanna- og vélstjórafélag Grinda-
víkur minnist Guðmundar Sævars með 
hlýhug og vottar aðstandendum hans 
samúðar, blessuð sé minning Guðmundar 
Sævars Lárussonar.

Ritstjóri.

Kristinn Helgi Benediktsson, ljósmynd-
ari og blaðamaður, fæddist í Hafnarfirði 
4. október 1948. Hann lést á Heilbrigðis-
stofnun Suðurnesja 23. júní 2012. Krist-
inn var jarðsunginn frá Víðistaðakirkju 
í Hafnarfirði 4. júlí 2012.

Foreldrar Kristins voru þau Þórdís 
Kristinsdóttir, sem starfaði um árabil hjá 
bæjarsjóði Hafnarfjarðar, og Benedikt 
Sveinsson, skipasmiður og aðalbókari.

Kristinn kvæntist 1974 Gunnhildi Guð-
rúnu Guðlaugsdóttur frá Grindavík. Þau 
skildu. Börn Kristins eru; Hildur Sigrún, 
Rakel, Svala og Jóel. Barnabörnin eru níu.

Kristinn stundaði nám hjá Þóri Óskars-
syni ljósmyndara í Reykjavík á árunum 
1966-1970. Samhliða náminu starfaði 
hann hjá Morgunblaðinu undir hand-

leiðslu Ólafs K. 
Magnússonar 
ljósmyndara. Að 
námi loknu var 
Kristinn fastráð-
inn ljósmyndari 
Morgunblaðsins 
til 1975 en þá fór 
hann til frekara 
náms í faginu í 
Bandaríkjunum. Á árunum 1976-1979 
starfaði Kristinn sem ljósmyndari og 
blaðamaður fyrir tímaritið Sjávarfréttir 
og einnig starfaði hann sem fréttaritari 
Morgunblaðsins í Grindavík á níunda 
áratug síðustu aldar. Fréttaritarastarfið var 
þá aukastarf með verkstjórn í fiskvinnslu-
fyrirtækinu Hópsnesi hf í Grindavík. 

Síðasta verk Kristins var Sjómannadags-
blað Grindavíkur 2012.

Ritstjóri átti góð kynni og náið samstarf  
við Kristinn, einkum síðasta áratug ævi 
hans. Fjölmörg verkefni litu dagsins ljós, 
önnur standa ókláruð, má þar nefna sögu 
Björgunarsveitarinnar Þorbjörns. 

Stjórn Sjómanna og Vélstjórafélags 
Grindavíkur hóf á síðasta ári undirbúning 
á útgáfu ljósmyndabókar í minningu 
Kristins.

Sjómanna- og Vélstjórafélag Grindavík-
ur minnist Kristins með hlýhug og vottar 
aðstandendum hans samúðar, blessuð sé 
minning Kristins Helga Benediktssonar.

                                                                                                       
Ritstjóri.



22     Sjómannadagsblað Grindavíkur



Sjómannadagsblað Grindavíkur     23

Ágætu félagsmenn
Nú eru liðin rúm tvö ár frá því kjara-

samningur sjómanna við Landssamband 
útvegsmanna rann út og því miður er 
ekki útlit fyrir að gengið verði frá nýjum 
samningi á næstu dögum eða  vikum. 
Það liggur fyrir að útvegsmenn hafa farið 
fram með kröfur sem byggjast á óbilgirni 
enda hafa þeir krafist þess að skiptapró-
senta til sjómanna verði lækkuð til að 
mæta auknum kostnaði útgerðarinnar 
vegna auðlindagjalds. Að sjálfsögðu munu 
sjómenn ekki undir nokkrum kringum-
stæðum sætta sig við að skiptaprósentan 
verði lækkuð til að mæta þessu auðlinda-
gjaldi. 

Það er rétt að hafa í huga að sjómenn 
hafa þurft að horfa á bak aftur sjó-
mannaafslættinum sem þeir hafa haft í 
áratugi, en eins og allir vita hafa núver-
andi stjórnvöld tekið hann af sjómönnum 
í áföngum á liðnum árum og það er ljóst 
að sjómenn munu að sjálfsögðu krefjast 
þess að þeim verði bætt það tap með ein-
hverjum hætti.

Það er gríðarlega mikilvægt að gengið 
verði frá kjarasamningi við sjómenn sem 
allra fyrst því þetta ástand er algjörlega 
óviðunandi. Þó er rétt að geta þess að 
útvegsmenn hafa hækkað kauptrygg-
ingu sjómanna til samræmis við þær 
launahækkanir sem um hefur verið samið 
á hinum almenna vinnumarkaði þó svo 
ekki sé búið að ganga frá samningi ennþá.

Áfangasigur
Í ágúst á síðasta ári var gengið frá 

kjarasamningi fyrir smábátasjómenn og 
það er óhætt að segja að það hafi verið 
viss áfangasigur því smábátasjómenn voru 
eina starfsstéttin á Íslandi sem ekki nutu 
þeirra lágmarksmannréttinda að hafa í 
gildi kjarasamning. Í þessum samningi 
eru flest kjaraatriði tryggð, en rétt er 
að geta þess að vissulega má alltaf gera 
betur þegar kemur að kjarasamningum, 
en hafa ber í huga að þetta var fyrsti 
kjarasamningurinn sem gerður hefur 

verið og mikilvægt að byggt verði ofan á 
hann með hagsmuni smábátasjómanna að 
leiðarljósi.

Ábyrgð stjórnvalda mikil
Stjórnvöld á hverjum tíma fyrir sig 

verða að átta sig á því að það þarf að 
skapa atvinnugreinum þannig rekstrar-
skilyrði að þau geti vaxið og dafnað, 
sem gerir þeim kleift að fjölga störfum 
og bæta kjör sinna starfsmanna. En því 
miður hafa núverandi stjórnvöld verið í 
stríði við okkar mikilvægustu atvinnu-
greinar, eins og t.d. sjávarútveginn sem 
skapar stóran hluta af okkar gjaldeyris-
tekjum, gjaldeyristekjum sem gera það að 
verkum að við getum haldið hér úti öfl-
ugu menntakerfi, löggæslu og heilbrigðis-
þjónustu. Á þeirri forsendu á ég þá von í 
brjósti mér að komandi stjórnvöld muni 
skapa sjávarútvegnum þannig rekstrar-
skilyrði að það muni nýtast þjóðinni allri 
til heilla. Með þessu er ég ekki að segja 
að sjávarútvegurinn eigi ekki að skila hér 
auðlindagjaldi, heldur er ég einungis að 
tala um að það gjald sé eðlilegt og sann-
gjarnt og stofni ekki atvinnuöryggi og 
kjörum sjómanna í hættu.

Sjómenn, ég vil óska ykkur 
og fjölskyldum ykkar innilega til 

hamingju með daginn.
Birgir Mar Guðfinnsson, 

formaður SVG

Sjómenn sætta sig ekki við að skiptaprósentan 
verði lækkuð til að mæta auðlindagjaldi

Ljósmynd Kr.Ben.
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Sjómennt – fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfélaga

styrk?
      

Kynntu þér 

rétt þinn á 

sjomennt.is

starfstengt nám eða námskeið • tómstundastyrkir • meirapróf  
kaup á hjálpartækjum vegna lestrar- eða ritörðugleika

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 131316

Átt þú rétt á

Félagsmenn Sjómenntar sem unnið hafa í að minnsta kosti sex mánuði 
á síðastliðnum tólf mánuðum geta sótt um styrk til félagsins:

SJÓMANNASAMBAND ÍSLANDS LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA 

sjomennt.is • sjomennt@sjomennt.is • sími: 514 9601
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Kæru sjómenn 
og fjölskyldur ykkar!

Til hamingju með sjómannadaginn

Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur
Hafnargötu 9  Sími 426 8400 • Fax 426 8405 • Netfang: svgrindavik@gmail.com • www.svg.is

Skrifstofan er opin alla virka daga frá klukkan 9.00-12.00.



Sjómannadagurinn 2012

1948 hafði dugmikið fólk hér í 
Grindavík staðið fyrir því að stofna 
björgunarsveit og íþróttafélag. Þetta ár 
tók þessi öflugi hópur höndum saman 
með sjómönnum í Grindavík og héldu 
sjómannadag hátíðlegan  í fyrsta sinn. 
Ekki hefur fallið niður eitt einasta ár 
allar götur síðan, ef undanskilin eru 
árin 1952 og 1989 vegna sjóslysa. Þann 

21. október 1956 var Sjómannafélagið 
stofnað sem síðar varð að Sjómanna- 
og vélstjórafélagi Grindavíkur. Frá 
stofnun þess hefur það ávallt verið 
hlutverk félagsins að halda utan um 
hátíðarhöldin.  Sjómannadagurinn 
hefur ávallt skipað stóran sess í hjörtum 
Grindvíkinga, vaxið og dafnað með 
hverri kynslóð, frá því að vera fyrsti 

sunnudagur í júní, fyrstu helgi í júní, í 
það að vera fjögurra daga bæjarhátíð. 
Sjómanndagshelgin ,,Sjóarinn Síkáti“ 
er að festa sig í sessi sem ein stærsta 
bæjarhátíð á landinu og verður vonandi 
svo um ókomna framtíð.

Nú birtum við að vanda myndir frá 
hátíðarhöldunum á síðasta ári sem fóru 
fram í einmuna blíðu.

Ljósmyndirnar tóku að þessu sinni þeir 
Olgeir Andrésson og Hermann Magnús 
Sigríðarson.

Hátíðarhöldin tókust í alla staði vel, 
mikil mannmergð lagði leið sína á 
hátíðarsvæðið og fullt var út úr dyrum á 
alla viðburði, ungviðið naut sín í sumar-
blíðunni og lék við hvurn sinn fingur. 
Hefðbundin atriði sjómannadagsins 
tókust einkar vel í tuttugu stiga hita og 
sólskini.

Mikill fjöldi aðkomumanna kom í 
heimsókn þessa daga og gamlir og góðir 
brottfluttir Grindvíkingar nutu þess að 
heilsa vinum og vandamönnum.

Til hamingju með daginn sjómenn

Skrúðgangan var virðuleg að vanda.
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Ræðumenn dagsins voru þeir Ólafur Jón Arnbjörnsson skólastjóri Fisktækniskóla Íslands í Grindavík og Guðni Ágústsson.

Karlakór Keflavíkur.

Séra Elínborg Gísladóttir sóknarprestur Grindvíkinga blessar Árna í Tungu.
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Heiðrun á sjómannadaginn 2012
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Pétur Vilbergsson fyrrum 
stýrimaður og vélstjóri 

Pétur Vilbergsson  fyrrum stýrimaður 
og vélstjóri er Grindvíkingur í húð 
og hár, fæddur 1944, sonur hjónanna 
Eileenar Breiðfjörð og Vilbergs Aðal-
geirssonar.

Pétur fór ungur til sjós, 15 ára gamall 
með Sigurpáli Aðalgeirssyni föðurbróður 
sínum á Hafrenningi GK  og náði rétt í 
endirinn á síldarrekneta tímabilinu sem 
var að líða undir lok. Pétur hafði unnið í 
frystihúsinu með skólanum og eins verið 
að beita eitt og eitt bjóð í beitningaskúr-
unum eins þá var vani grindvískra stráka. 
Pétur minnist karlanna sem hann var 
með á Hafrenning GK sem sómamanna 
eins og Demus Jóhannsson,Thorbergur 
Sverrisson og Gunnar Símonarson(Gunni 
í Múla) en hann mun hafa bjargað lífi 
Péturs í orðsins fyllstu merkingu. Allt 
yndislegir karlar sem pössuðu upp á að 
unglingurinn um borð færi sér ekki að 
voða. Haustið 1962 fór hann á Faxa-
borgina GK sem Pétur í Höfn var að taka 

fyrir Jón Gíslason í Hafnarfirði. Byrjað var 
á síldveiðum í nót og síðan tók við hefð-
bundin vetravertíð. Pétur var þrjú ár með 
nafna sínum og var það mikill þroskatími 
því hann lærði allt sem hann kann í sjó-
mennsku í dag á þessum tíma í orðsins 

fyllstu merkingu ef hægt er að segja svo.
Eftir þessi þrjú ár lá leiðin á mótornám-
skeið í Fiskifélagshúsinu í Reykjavík og 
síðan í Stýrimannaskólann en þá tók 1og 
1/2 ár að klára fiskimanninn .Árið  1967 
giftust Pétur og Bjarnfríður Jónsdóttir 

Bjarnfríður Jónsdóttir og Pétur Vilbergsson.

Heiðurskarlar og konur.
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sem hann kynntist er hann var í Stýri-
mannaskólanum og hún var í Kennara-
skólanum. Þau eiga 4 börn; Fanneyju f. 67 
Elías þór f. 71 og tvíburana Huld og Eygló 
f. 77. Eftir skólann réði Pétur sig á Hrafn 
Sveinbjarnarson þriðja GK skipstjóri  
Sigurður Rúnar Steingrímsson, en árið 
eftir var Pétur Sæmundsson úr Keflavík 
skipstjóri tekinn við en það ár var farið 
til Þýskalands að sækja nýjan Hrafn 
Sveinbjarnarson GK. Mikil ævintýraferð. 
Næstu ár er Pétur hjá Þorbirni hf, ýmist  
stýrimaður eða vélstjóri á bátum fyrir-
tækisins eftir því hvar vantaði mann.
Svona afleysinga fyrirkomulag hentaði 
honum vel. Árið1979 ræður hann sig 
á Vörð ÞH og er með Guðmundi Guð-
mundssyni skipstjóra í 2 ár en þá ræður 
hann sig til Hitaveitu Suðurnesja og er þar 
næstu fjögur árin. Eftir það fer hann aftur 
á Hrafn 3ja GK til Péturs í höfn og er nú  
með honum í fjögur ár . 

Árið 1990 lá leiðin í veiðieftirlitið hjá 
sjávarútvegsráðuneytinu í fjögur ár og 
síðan aftur til Hitaveitu Suðurnesja og 
nú í 8 ár. Hann endaði svo sjómennsku 
sína með Hjálmari heitnum Haraldssyni 

á Oddgeir ÞH sem vantaði vélstjóra í 2 
og 1/2 ár vegna veikinda sem komu upp 
hjá öðrum vélstjóranum hans. Síðustu tvö 
árin hefur Pétur séð um að halda Oddi 
V.Gíslasyni útkallsklárum fyrir Björg-
unarsveitina Þorbjörn og farnast það 
vel. Pétur var ritstjóri Sjómannadagsblað 
Grindavíkur í fjögur ár en hann hefur alla 
tíð verið mjög áhugasamur um útgáfuna. 
Pétur Vilbergsson, Sjómanna og vélstjór-
afélagi Grindavíkur er það mikill heiður 
að veita þér viðurkenningu fyrir áratuga 
starf þitt á sjónum Sjómanna og vélstjór-
afélag Grindavíkur óskar þér og fjölskyldu 
þinni allra heilla, Guðs blessunar og 
farsældar  um ókomin ár. Megir þú njóta 
heiðursins.

Sigmar Björnsson, fyrrum 
vélstjóri og útgerðarmaður

Sigmar Björnsson  fyrrum vélstjóri og  
útgerðamaður fæddist  í Neskaupstað 
1940, sonur hjónanna Bjarnýar Sigurð-
ardóttur og Björns  Steindórssonar.   

Eftir hefðbundinn barnaskóla fór hann, 
um fermingu, á síld en síðan fór hann að 
læra rafvirkjun fyrir  austan, en sjórinn 
dró hann samt meira og meira til sín. 

Árið 1961 kemur hann á vertíð í 
Grindavík, 21 árs gamall. Í Grindavík er 
hann fyrst á Sæfaxa GK sem lagði upp 
hjá Þorbirni hf en tveimur árum seinna 
kynnist hann stúlku í Grindavík, Elsu 
Benediktsdóttur og fóru þau að búa 

Viðar Geirsson gjaldkeri SVG. Ásamt Bjarnýju Sigmarsdóttur og Sigmari Björnssyni.



Jón og Margeir
óska sjómönnum 

til hamingju með daginn

Jón og Margeir ehf.
Seljabót 12 • Grindavík • Sími 840 1330 • jon@jonogmargeir.is
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fljótlega. Þau eignuðust  tvö börn, stúlku 
og dreng, Bjarnýu   og Bjarka  en fyrir átti 
Elsa dóttur, Þórkötlu Pétursdóttur  sem 
Sigmar ól upp með hinum börnunum.
Sigmar byrjaði fljótlega eftir að hann kom 
suður að afla sér mótorréttinda. Hann 
sótti þau á námskeið hjá Fiskifélaginu sem 
á þessum árum bauð upp á námskeið í 
Fiskifélagshúsinu við Skúlagötu í Reykja-
vík. Árið1964 til 1966 réði Sigmar sig á 
Þórkötlu GK sem 2 vélstjóra hjá Erlingi 
Kristjánssyni, skipstjóra, og síðan sóttu 
þeir saman út nýja Þórkötlu 2  GK. Á Þór-
kötlu var með þeim Ásmundur Jóhanns-
son, stýrimaður  og árið 1971 stofnuðu 
þeir félagar, Sigmar, Erling og Ásmundur, 
útgerðarfélagið Festi hf og keyptu Ársæl 
Sigurðsson  sem þeir áttu í tíu ár og gerðu 
út á hefðbundinn veiðiskap. Árið 1974 
kom svarta skýrslan  út frá Hafró sem 
leiddi til meiri loðnuveiða og í framhaldi 
af því kaupa þeir Þórshamar GK. Um 1985 
draga félagar Sigmars sig út úr félaginu 
en Sigmar ákveður að reka það einn og 
var hann viðriðinn  það til 2009 er því var 
slitið.

Sigmar Björnsson,  Sjómanna og vél-
stjórafélagi 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 bless-
unar og farsældar um ókomin ár. Megir 
þú njóta heiðursins.

Sverrir Vilbergsson,
fyrrum hafnarstjóri

Sverrir Vilbergsson fæddist á Eskifirði 
1942 en ólst upp í Grindavík frá 
barnsaldri, sonur hjónanna Eileenar 
Breiðfjörð og Vilbergs Aðalgeirssonar, 
elstur sex systkina.

Sverrir fór að fara á sjóinn 12 ára 
gamall með frænda sínum, Sigurpáli 
Aðalgeirssyni sem þá var með Auði GK 
frá Njarðvík. Hann byrjaði svo hluta-
ráðinn um 16 ára gamall er hann fór á 
síldarreknet á Júlíu VE. Haustið 1959 
byrjar hann sína fyrstu vertíð á Guðjóni 
Einarssyni GK undir skipstjórn Guðjóns 
Sigurgeirssonar. Hann var á 17 ári þegar 
hér er komið við sögu. Næstu vertíð er 
hann með Helga Aðalgeirssyni, sem var 
með Faxaborgina GK. Um haustið lá 
leiðin á mótornámskeið hjá Fiskifélaginu. 
Aftur er hann með Helga um veturinn og 
um sumarið er farið á síld, en um haustið 
fer hann í Stýrimannaskólann og klárar 
fiskimanninn um veturinn. Árið 1961 eða 
um það leyti kynnist hann fyrri konunni 
sinni, Dagnýju Jóhannsdóttur og eiga þau 
þrjú börn saman, Helgu Þórey f. 1962, Jó-

hann Dalberg f. 1964, og Vilberg f. 1967.
Eftir Stýrimannaskólann 1962 til 1964 er 
hann með Erling Kristjánssyni, skipstjóra 
á Þórkötlu GK. Árið 1964 hóf hann útgerð 
með Ólafi Sigurðssyni skipstjóra, er þeir 
keyptu Hrafn Sveinbjarnarson GK og 
skýrðu hann Hrungnir GK og var Sverrir 
ýmist vélstjóri eða stýrimaður.

Árið 1967 er hann hættur í útgerð og 
ræður sig á Albert GK til Þórarins Ólafs-
sonar, skipstjóra. Hann byrjar sem annar 
vélstjóri og er síðan stýrimaður. Árin 1968 
til 1969 er hann formaður Sjómanna og 
vélstjórafélags Grindavíkur en um þetta 
leyti fer hann aftur út í útgerð er hann, 
Sigurpáll Aðalgeirsson og Ólafur Sigur-
pálsson kaupa bát og skýra Vörðunes 
GK. Árið 1976 selja þeir Hraðfrystihúsi 
Grindavíkur bátinn og tók þá Sverrir við 
skipstjórninni þar til árið 1985 er hann 
tekur við Reyni GK í tvö ár. Þá kemur 

hann í land og fer að starfa við höfnina 
sem vigtarmaður og vaktstjóri.

Árið 2000 er hann svo ráðinn hafnar-
stjóri sem hann vinnur við allt til síðasta 
árs er hann lét af störfum sakir aldurs.

Svo skemmtilega vil til að Sverrir á 
39 ára brúðkaupsafmæli en 3. júní 1973 
giftist hann seinni konunni sinni Elínu 
Þorsteindóttir og hefur hjónabandið 
farnast mjög vel. Þau eiga 2 börn saman 
þau Heiðar Örn f. 72 og Önnu Dóru f. 78 
fyrir átti Elín dæturnar Þorbjörgu Önnu f. 
66 og Stefaníu f. 67. Sverrir Vilbergsson; 
Sjómanna og vélstjórafélagi Grindavíkur 
er það mikill heiður að veita þér viður-
kenningu fyrir áratuga starf þitt á sjónum.
Sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur 
óskar þér og fjölskyldu þinni  allra heilla, 
Guðs blessunar og farsældar um ókomin 
ár. Megir þú njóta heiðursins.

Elín Þorsteinsdóttir og Sverrir Vilbergsson.
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Útgerðin í Grindavíkurhreppi 1754 - 1845

Jón Haukur Aðalsteinsson

Reikningsskil yfir fiskhluti 
Kaldaðarnesspítala árið 
1754 með hendi Guðmundar 
Runólfssonar sýslumanns 
Gullbringu og Kjósarsýslu.   



Spítalafiskur
Um miðja sautjándu öld var komið á fót á Íslandi svonefndum ,, 
hospitölum” en það voru stofnanir sem síðar gengu undir nafn-
inu holdsveikraspítalar. Spítalarnir voru fjórir, einn í hverjum 
landsfjórðungi, og var í Sunnlendingafjórðungi  staðsettur á 
Klausturhólum í Grímsnesi fram um miðja átjándu öld, en frá 
1752 var spítalinn  í Kaldaðarnesi í Flóa. Konungur lagði til 
jarðnæði til stofnunarinnar en til að standa undir kostnaði við 
reksturinn var m.a. tekinn upp sérstakur skattur af útgerðinni, 
svonefndur spítalafiskur. Í fyrstu var um að ræða skatttöku með 
samþykki útvegsbænda, en síðar með auglýsingu eða tilskipun 
frá árinu 1746. Í tenglsum við töku skattsins eru því til nokkrar 
heimildir um útgerðina s.s. um skipa og bátafjölda, hluti og afla 
og formannanöfn. Tölulegar heimildir um spítalafiskinn liggja að 
mestu fyrir tímabilið 1754-1844 eða um 90 ár. Samkvæmt reglum 
um töku skattsins átti að skipta einum aukahlut af hverju skipi 
eða bát til spítalans fyrsta róðrardag eftir páska. Hluturinn varð 
að lágmarki að vera 5 fiskar og var miðað við þorsk, ef 5 fiska 
hlutur næðist ekki þann róður átti að skipta til spítalans þann 
næsta róður sem 5 fiska hlutur fengist. Spítalafiskurinn endur-
speglar því hver aflabrögð þá voru en ekki er fráleitt að ætla að 
fylgni hafi verið á milli hlut spítalans og aflabragða almennt á 
vertíðinni og að hann dragi því fram raunsanna mynd af afkomu 
á hverjum tíma.                                      

 Árið 1845 var skatturinn afnuminn í kjölfar óánægju, en 
útvegsbændur höfðu um nokkurt skeið lýst andstöðu  við skatt-
tökuna. Skatturinn hafði þá verið við lýði með þessu sniði í 
tæpar tvær aldir.

Spítalagjald var aftur tekið upp árið 1868, en þá sem sér-
stakur skattur á afla og skyldi gjaldið ganga til Læknasjóðs. Mikil 
óánægja varð strax með þennan skatt á meðal útgerðarinnar, 
sjómanna og útvegsbænda sem fannst skatturinn óréttlátur og 
virtist sem að útgerðin ætti ein að standa undir spítalarekstri í 
landinu. Spítalagjaldið var að lokum endanlega aflagt, en tekið 
var upp útflutningsgjald af sjávarafla árið 1881.

Kaldaðarnes var fyrrum stórbýli og kirkjustaður, þar var 
einnig ferjustaður yfir Ölfusá. Um aldamótin 1800 voru fjórir 
einstaklingar vistaðir á spítalanum og virðist það hafa verið sá 
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fjöldi sem oftast var til vistar árlega hjá stofnuninni tímabilið 
1800 -1840. Í reikningshaldi spítalans er talinn til kostnaður 
vegna uppihalds vistmanna og kemur fram að hann er mishár 
eftir kynjum. Framfærla karls er þannig ætluð nál.virði 1200 
fiska, en framfærsla konu 900 fiska. Með auknum afla á þriðja 
áratug 19. aldar vænkaðist hagur spítalans en varð þó ekki til 
að auka starfsemina. Hann var þess í stað farinn að safna upp 
sjóðum, og átti undir lokin fé sem samsvaraði 10 ára rekstri með 
sama sniði.

Talið er að á Kaldaðarnesspítala hafi verið holdsveikisjúklingar 
til ársins 1846. 

Heimildir um spítalafisk liggja í nokkrum söfnum í Þjóð-
skjalasafni s.s. Biskupsskjalasafni en þar eru reikningar Kaldað-
arnesspítala.

a. Skálholtsbiskupssafn    c.v111  1754-1789.
b. Biskupsdæmi Íslands   c.v111  1801-1850.
Sýslusafn Gullbr.og Kjósars. xxx1v
G.K. umboðið  v111. 6.
Landfógetasafn  xx1v. 4.

Efni úr heimildum um spítalafisk er hér tekið saman sem yfirlit 
um útgerðina í Grindavík, hvernig staða hennar var við upphaf 
tímabilsins og hver þróunin síðan varð. Þar sem stuðst er við aðrar 
heimildir verður sérstaklega til þeirra vitnað hverju sinni. 

Helstu forsendur útreikninga  
Samantekt um stærðarskiptingu og fjölda skipa og báta ásamt 
fjölda skipverja og aflahluta er unnin úr skýrslum um spítalafisk.

Gert er ráð fyrir að stærðir skipa og báta séu samkvæmt hefð-
inni skilgreindar eins og áratal þeirra gefur til kynna, einnig er 
gert ráð fyrir að skip séu þau sem stærri eru en feræringar en að 
þeir séu bátar. Gert er ráð fyrir að á skipum sexrónum og stærri 
sé í áhöfn einum fleiri en áratal segir til um þ.e. formaður eða 
stjórnandi skips, en á bátum sé áhöfn eins og áratal eða mönnun 
segir til um. Hafa verður í huga að skýrsluhald vísar frekar til 
mönnunar skipa en stærða. Nokkuð óljós skil geta því verið á 
milli skipastærða og á það sérstaklega við um stærri skipin, þ.e. 
átta og tíæringa. Þekkt er að áttæringar voru oft tírónir og skýrir 
það í sjálfu sér að ósamræmi getur komið fram þegar skýrslur 
eru bornar saman á milli ára. Um hlutaskipti er gert ráð fyrir 
að tveir hlutir umfram mönnun fari til skipa og feræringa, en á 
minni bátum einn hlutur umfram mönnun. Tölur um aflahluti 
hafa verið umreiknaðar úr tólfræðu hundraði yfir í tugatölu.

Hver var þá staða útgerðarinnar í Grindavíkurhreppi um 
miðja átjándu öld? Í hreppnum voru 8 lögbýlisjarðir í tveimur 
kirkjusóknum, jörðin Krísuvík í Krísuvíkursókn og í Staðarsókn  
voru jarðirnar Ísólfsskáli, Hraun, Þórkötlustaðir, Hóp, Járngerð-
arstaðir, Húsatóttir og kirkjujörðin Staður. Þegar Jarðarbókin 
er gerð um 1703 kemur fram að útræði er frá öllum jörðunum. 
Flestar þeirra eða 6 jarðanna voru í eigu Skálholtsstóls sem hélt 
úti skipum frá þeim á vetrarvertíð. Húsatóttir var konungsjörð 
og þaðan gekk eitt kóngsskip en frá kirkjujörðinni Stað gengu 
svo skip prestsins og kirkjunnar eftir hentugleikum. Á öllum 
jörðunum  nema á Stað er getið um verbúðir fyrir sjómenn. 
Sérstaka athygli vekur þó umsögn um Járngerðarstaði, því að 
auk Stólskipa  sem þá eru talin ganga þaðan 3 eða 4 gangi þaðan 
þau inntökuskip  sem til fiskafla ráðast og segir að auki, hafa 
hjér fyrrum mörg inntökuskip verið um vertíðirnar, og mega 
enn vera ef menn vilja. Járngerðarstaðir hafa því á þessum tíma 
verið helsta útgerðarstöðin í hreppnum og tekið við mestu af 
aðkomuútgerðinni þegar þurfti. Jarðabókin getur þannig um 
Stóls og Konungs útgerðina en skilur eftir að skýra frá umfangi 
heimaútgerðarinnar. Um þetta leiti eða um aldamótin 1700 var 
hnignunarskeið og er talið að útgerð hafi þá verið mun minni en 
áður var. 

Vertíðin 1754
 Í reikningsskilunum kemur ýmislegt forvitnislegt fram hvað 
varðar útgerðina á svæðinu og á það  m.a. við fjölda skipa og 
báta sem leggja  hluti til spítalans. Reikningurinn sýnir einnig 
þann fiskafjölda sem komið hefur í hlut spítalans á árinu 
að meðtöldum hlutum af Kjalarnesi frá árinu áður, samtals 
30.hndr.83.1/2 fiskur.(3683,5stk) Eftir verkun er fiskurinn svo 
veginn og verðmetinn og útkoman færð í þann þunga sem gildur 
fiskur var eða 1.kg. og fiskatölunni breytt í samræmi við það. 
Var þá verðmæti aflans fengið 20 hndr 92 fiskar (2492 kg.) eða 
um 2 ½ tonn af skreið og hefur þá hver verkaður fiskur vegið 
að meðaltali 0,68 kg. Í því sambandi er fróðlegt að skoða þann 
þyngdarmun sem er á fiski milli staða á umsýslusvæðinu þ.e. frá 
Kjalarnesi til Krísuvíkur. Þyngstur er fiskurinn úr Grindavíkur-
hreppi 0,87 kg. En léttastur fiskur kemur frá innnesjum Faxaflóa, 
Álftanesi og Seltjarnarnesi þar sem tvo fiska þarf á móti hverjum 
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Skýrsla um hluti, manntalsmenn og spítalafisk árið 1790.
Sérstakur skattur var lagður á menn utan sýslunnar (mann-
talmenn) sem komu í verstöð til útróðra.
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einum þaðan sem hann er þyngstur.  Frá Grindavíkurhreppi 
gengu 59 skip á vertíðinni sem lögðu til spítala 416 fiska. Af 
þeim voru 22 skip sem gengu frá Selatöngum, Ísólfsskála, 
Hrauni, og Tóttum ( Húsatóttum ), 9 skip frá Þórkötlustöðum, 21 
skip frá Járngerðarstöðum og 7 skip frá Stað. Stærðir skipanna 
koma ekki fram utan skipa sem gengu frá Stað, en þaðan gengu 
á vertíðinni 2 áttæringar og 5 sexæringar. Þannig er ekki  með 
nákvæmni hægt að segja til um hvað margir menn hafi verið 
á skipunum þegar skipt var til spítalans. Ef gert er ráð fyrir að 
hlutfallsleg skipting á stærðum skipa hafi verið með svipuðum 
hætti  og kemur fram hjá Skúla Magnússyni um 1780, þá hafa 
liðlega 500 menn sótt sjó frá Grindavíkurhreppi þessa vertíð. Þar 
hefur því verið mikil útgerð á þessum tíma. Því miður hafa ekki 
fundist aðrar heimildir um skipafjölda í spítalaskjölum um þetta 
leiti en rétt er að vekja athygli á að í nágrannahreppnum Höfnum 
voru gerð út á þessari vertíð 31 skip. Til eru heimildir um skipa-
fjölda frá árinu 1767 en þá voru gerð út frá Járngerðarstaðaþingi 
75 skip, en ráðandi voru sex og áttæringar, 35 af hvorri stærð. 
Ekki er í þeim tölum skilið á milli hreppa í þingsókninni en hún 
náði yfir Grindavíkur og Hafnahrepp eins og þekkt er.

Í skýrslu Landsnefndarinnar 1770-1771 fer Ólafur Stephensen 
yfir útgerðina í Sýslunni og segir um Grindavík að árið 1700 hafi 
skipafjöldinn sem þaðan var gerður út ekki náð 25 en aðkomu-
menn verið 185. Á árinu 1770 hafi hinsvegar gengið þaðan  51 
skip og bátar og á þeim hafi verið 419 aðkomumenn. 

Skiptaskýrsla frá Þórkötlustöðum staðfestir  þann fjölda skipa 
sem þaðan réru á  vertíðinni 1754, þegar skipt var til spítalans 
fyrsta róðrardag eftir páska og hlutur náðist.

Árið 1754 þann 18. apríl gengu 9 skip í Þórkötlustaðarsundi og af 
þeim skiptu formennirnir til spítalans venjulegum hlut eftir því 
sem hverjum gafst.

Erlendur lagði til  5 fiska, 2 keilur og eina lúðu.
Jón Ásbjörnsson 5 þorska og eina skötu.
Otto Jakopsson 4 þorska, eina keilu og flak?
Eyjólfur Ísólfsson 5 þorska.
Jón Bergsteinsson 5 þorska
Jón Sumarliðason 5 þorska.
Sveinbjörn Jónsson 4 þorska, 2 keilur og tvö flök ?
Halldór Gíslason 2 þorska, 3 keilur og skötubarð.
Ólafur Gíslason 7 fiska og eina keilu.
Samtals er hlutur spítala því 42 fiskar 9 keilur og 6 ?.
Var þessum fiski mér tilsagt af áðurgreindum formönnum en ég tók 

síðan í mína forverirngu (eða geymslu) og er hér til marks mitt undir-
setta nafn.

Þórkötlustöðum Jón Ásbjörnsson.

Þannig gengu þá skiptin fyrir, formaður skipti af sínu skipi og 
gaf upp hlut spítalans til umsjónarmanns sem hefur væntanlega 
verið bóndi á Þórkötlustöðum á þeim tíma. Eins og fram kemur 
hefur naumlega tekist að uppfylla skilyrði reglna um spítala-
fiskinn en lágmarkshlutur varð að vera 5 fiskar og var miðað 
við þorsk. Aðrar fisktegundir gátu þó fyllt upp í töluna eins og 
sést á skiptunum og má því segja að þar hafi verið um að ræða 
þorskígildi þar sem aðrar fisktegundir voru verðlagðar út frá 
þorskverði. Að öðru leiti má segja að skýrslan sé heimild um for-
mannatal frá Þórkötlustöðum þessa vertíð.

Fiskur,  fjöldi og þyngd
Eins og áður hefur komið fram eru til tölulegar upplýsingar 
um spítalafiskinn og á þessu tímabili á það við bæði um fjölda 
og þyngd, þ.e. sá fiskur sem seldur var sem kaupstaðarvara. 
Spítalafiskurinn gefur því upp nokkuð góða mynd af umfangi 
útgerðarinnar eða þeim afla  sem fékkst á skiptadaginn hverju 
sinni. Fiskurinn var þá allur verkaður sem harðfiskur eða öðru 
nafni skreið. Viðmið eða heiti mælieininga s.s. um mál og vog 
voru þá önnur en nú, skippund, lýsispund og pund og einnig 
vætt voru þyngdareiningar og var skippund þar höfuðeining sem 
samsvaraði 160 kg. Hlutafiskur er gefinn upp í stykkjatali upp að 
120 eða tólfræðu hundraði en er þá sett sem hundrað.

Í listanum hér á eftir hafa mælieiningar verið umreiknaðar og 
færðar að nútímanum.

Ár 1754 1758 1762 1767 1770 1772 1775   
Stk 416 545 442 988 1020 453 281
Kg. 361 410 420 620 605 300 170
Kg/ fisk 0,87 o,75 0,95 0,63  0,59 0,66 0,60

Á besta árinu er spítalinn að fá úr Grindavíkurhreppi í sinn hlut 
rúmlega 600 kg. af verkaðri skreið.

Það sem kemur helst á óvart þegar þessar tölur eru skoðaðar 
er hvað lítil þyngd er á fullverkuðum fiski flest árin. Aðeins eitt 
ár nálgast þá þyngd sem gildur fiskur var, eða 1 kg. Það er þó í 
samræmi við það sem fram kemur í ritgerð Skúla Magnússonar 
frá 1780 (lýsing Gull.og Kjós ) að á árunum 1764-1775 hafi mestur 
hluti þorsks yfirleitt verið minni en venjulega eða eins og stór 
milliþorskur. Til að lýsa verkunaraðferðum í aðalatriðum þá var 
fiskurinn eftir veiðiferð hausaður og slægður, þá flattur og hryggur 
tekinn úr. Síðan var hann lagður í hlaða eða kös og voru 4-6 lög 
í kösinni. Þannig var hann látinn liggja oftast til páska eða fram 
í miðjan apríl. Þá var tekið til við að þurrka og var fiskurinn 
breiddur á grjótgarða sem til þess voru gerðir, fiskigarða um 1 
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meter á hæð eða á túngarða úr grjóti þar sem þeir voru til staðar. 
Hvernig síðan til tókst með verkunina réðst oftast af tíðarfari, ef 
votviðrasamt var meðan fiskurinn var í kösinni vildi hann skemm-
ast, en betur tókst til ef veðrátta var þurr eða köld. Gera má ráð 
fyrir að fiskur fullþurrkaður hafi verið um 13% af upphaflegum 
þunga, þannig að málfiskur um 1 kg. hefur verið 7,7 kg. úr sjó.

Seinni hluti átjándu aldar
Í lýsingu Gullbringu og Kjósarsýslu eftir Skúla Magnússon Land-
fógeta greinir hann m.a. frá útgerðinni og það sem að henni 
snýr. Um aflabrögð  vertíðarinnar 1780 telur Skúli að heildarafli 
í sýslunni hafi verið naumlega helmingur þess sem að meðaltali 
hafi fengist undanfarin ár ( 360 fiskar í hlut ) en útfærir það ekki 
sérstaklega á einstök svæði.

Í töflunni hér á eftir eru samantektir úr Grindavíkurhreppi frá 
1780 úr Lýsing Gullbr. og Kjósasýslu. En tölur áranna 1790 og 
1801 eru úr skýrslum um spítalafisk. 

Útgerðin í Grindavíkurhreppi árin 1780 -1801

 10.r 8.r 6.r 5.m 4.r 2.r fjöldi skiprúm hlutafj fiskafj m.hl m.áhöfn
1780 1 20 14  8  43 372 468 109860 235 8.7
1790 7 2 6 2 10  27 193 255 32428 127 7,1
1801 2 1 4 1 8 1 17 100 133 24760 186 5,9

     
Þegar litið er yfir tímabilið sem hér hefur verið skoðað, þ.e. 

seinni helming átjándu aldar, er ljóst að miklar breytingar 
hafa orðið á útgerðinni í Grindavíkurhreppi og að henni hefur 

Grindavíkurskip. Skipið sem hér er sýnd teikning af var mælt sumarið 1945 og var þá talið vera elsta varðveitta skipið í Grindavík 
og var löngu hætt að nota það. Ekki var vitað um aldur þess eða uppruna. Skipið var sagt sýna vel lag hinna gömlu vertíðarskipa 
í Grindavík. Seglabúnaður var teiknaður samkvæmt fyrirsögn gamalla Grindvíkinga. Aðalmál; lengd 11.m. breidd 2,92 m. dýpt 
1,o2 m. Flatarmál allra segla 26,37 fm. (Lúðvík Kristjánsson / Íslenskir sjávarhættir 2.)

Áttæringur var algengastur stærri áraskipa í Grindavík,en 
í mörgum tilvikum voru þessi skip tíróin og var þá áhafna-
fjöldi í samræmi við það.Á átjándu öld var áttæringur á 
Suðurnesjum um 9 metrar að lengd og var skipið talið hafa 
burðarþol nál.6150 kg. Þar af var þungi áhafnar 9.manna 
og búnaður um borð ætlaður vera um 750.kg.Var þá hægt 
að hlaða í skipið afla nál.5400.kg. ( 5,4 tonn )Hleðsla var 
þá miðuð við að eftir stæði eitt og hálft borð fyrir báru.
Siglingin var en gamla skautaseglið ( þversegl) eins og verið 
hafði frá fornu fari.

Með breittri siglingu og seglabúnaði á átjándu öld hafa 
orðið breitingar á gerð eða lögun skipanna og skipslagið þá 
mótast og þróast af reynslu manna við notkun þeirra  við 
nýar aðstæður. Við samanburð sést að Grindavíkurskipið er 
mun stærra  en átjándualdar áttæringur og hefur burðar-
þol þess út frá sömu formerkjum verið um 8,5 – 9.tonn.
Þá hefur einnig orðið mikil breiting á siglingu frá gamla 
skautaseglinu yfir í þann seglabúnað sem áraskip voru 
búin á fyrri hluta tuttugustu aldar.Þróunin á siglingu sem 
hefur orðið á tímabilinu hefur aukið að mun möguleika til 
notkunar segla.
Áraskip Grindvíkinga voru því orðin allt önnur bæði að 
lögun og búnaði en forverarnir höfðu búið við.
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Víðtæk reynsla og þekking  
á sjávarútvegi
Meirihluti íslenskra sjómanna er slysa-
tryggður hjá TM. Í yfir 55 ár hefur TM 
sérhæft sig í þjónustu við íslenskan 
sjávarútveg og er leiðandi meðal 
íslenskra vátryggingafélaga á því sviði. 
Hjá TM starfar sérstakt sjávarútvegs-
teymi sem hefur það að markmiði að 
veita íslenskum sjávarútvegi heildar-
lausnir hvað tryggingavernd varðar. 
Teymið skipa starfsmenn sem hafa 
áratugareynslu í vátryggingum og 
sjávarútvegi – hópur sem er til þjón-
ustu reiðubúinn fyrir þig.    

Áhafnatrygging TM er víðtæk 
slysatrygging sem tekur mið af fjár-
hagslegri afkomu sjómanna vegna 
vinnu þeirra og dvalar um borð í skipi. 
Þannig veitir áhafnatryggingin vernd 
gegn fjárhagslegu tjóni sem sjómenn 
kunna að verða fyrir af völdum slysa 
um borð í skipi. Áhafnatrygging 
TM tekur ekki til slysa sem sjómenn 
kunna að verða fyrir í frítíma sínum.

Frítímatrygging TM
Til þess að mæta tryggingaþörf sjó-
manna í frítíma býður TM sérstaka 
lausn fyrir sjómenn. Frítímatrygg-
ing TM er sniðin að þeirri vátrygg-
ingavernd sem er innifalin  í áhafna-
tryggingunni. Þannig ákvarðast t.d. 
tjónabætur af skaðabótalögum en 
slíkt ákvæði er mjög til hagsbóta 
fyrir sjómenn vegna þess hve sveiflu-
kenndar tekjur þeirra geta verið.   

Með áhafnatryggingu TM eru sjó-
menn vel tryggðir við störf á hafi úti. 
Hins vegar einskorðast líf sjómanna 
ekki eingöngu við hafið og störf um 
borð í skipi, því sjómenn eiga eins 
og aðrir sinn frítíma og hafa ekki 
síður þörf á því að vera tryggðir við 
þær aðstæður.
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Á síðustu 14 árum hefur TM verið 12 sinnum  
með ánægðustu viðskiptavini tryggingafélaga.



verulega hnignað. Um miðja öldina er rekin þaðan mikil útgerð, 
um vetrarvertíðina ganga 59 skip til veiða en um aldamót eru 
þar 17 skip og bátar. Áður voru sex og áttæringar aðal fiskiskipin  
en nú eru minni skip eða bátar orðin  mun fleiri og tala fjögurra 
og fimm mannafara drjúgur hluti þeirra sem haldið er út um 
vertíðina. Sjómenn sem voru liðlega 500 við upphaf tímabilsins 
eru um 100 við lok þess.

Ástæðurnar hafa í sjálfu sér verið margþættar, seinni hluti 
aldarinnar var erfiður landsmönnum bæði til lands og sjávar. 
Eldsumbrot og jarðskjálftar settu svip á tímabilið, þá hófust 
Skaftáreldar einhver mestu eldgos sem orðið hafa á jörðinni 
síðustu árþúsundin, en gosinu fylgdu síðan kuldar og harð-
indi-Móðuharðindin. Hafís og kuldaár voru mörg og má segja 
að kuldatíð hafi verið viðvarandi allt fram á miðjan síðasta 
áratug aldarinnar. Þá má  nefna  þær miklu breytingar sem þá 
voru að verða í útgerðarháttum, bæði á veiðum og í verkun 
fisks. Helsta veiðiáhaldið hafði þá um aldir verið haldfærið 
og verkunaraðferðin var að þurrka fiskinn. Við sunnanverðan 
Faxaflóa var farið að veiða þorsk í net og má vera að það hafi 
verið áhugaverðari kostur fyrir aðkomuútgerðina. Þá hafði 
upphaf saltfisksverkunar greinilega mikil áhrif eins og kemur 
fram í bréfi útvegsbænda í Grindavík og Höfnum þar sem þeir 
kvarta yfir því að fá ekki salt og verði því að halda sig eingöngu 
við skreiðarverkunina. Út af  þessu sé erfitt að manna skipin því 
sjómenn sæki á þá staði þar sem fiskur er verkaður í salt. Þess 
vegna sé það nú æ oftar að þeirra skip standi uppi um vertíðina. 
Verslunin stjórnaði þá bæði aðföngum og úflutningi, hún hafði 
einnig vald á allri tilhögun verkunar og réði þar af leiðandi 
hvernig og hvar hún fór fram. Saltfiskverkun á þessum tíma fór 
þannig fram í kringum verslunina í Keflavík og netaveiðarnar 
sem eingöngu voru stundaðar í Faxaflóa voru einnig mestar á 
þessu sama svæði, og var aðalnetasvæðið með strandlengjunni 
frá Leiru og inn fyrir Vogastapa.

Á tímabilinu lauk einnig útgerð Skálholtsstóls og hjó það 
einnig talsvert í útgerðina í Grindavíkurhreppi.

Útgerð Skálholtsstóls
 Eigandi flestra jarða í Grindavíkurhreppi á þessum tíma var 
biskupsstóllinn í Skálholti. Talsverð útgerð var á vegum biskups-
stóls og  á 25 ára tímabili þ.e. árin 1751 – 1777 kemur fram að 
biskupsstóllinn í Skálholti gerði 14 skip út árlega í Árnes og 
Gullbringusýslum og gengu  að jafnaði 9 þeirra frá Grindavíkur-
hreppi. Einn tíæringur gekk frá Járngerðarstöðum árin 1751 
-1768, en annars voru þessi skip að öllu jöfnu áttæringar. Flest 
gengu skipin frá Járngerðarstöðum en skiptust annars lengst 
af að auki niður á jarðirnar Þórkötlustaði, Hóp, og Stað. Fram 
kemur í heimild frá þessum tíma ( 1773 ) að áður hafi frá 
Járngerðarstöðum gengið 3 tíæringar, en undanfarið hafi þaðan 
gengið 4 áttæringar frá Stólnum á vetrarvertíð. Venjulega voru 
10 ræðarar á áttæringum Stólsins eða 2 yfirskipsmenn og því 11 
manna áhöfn, en á tíæringi var yfirleitt 12-15 manna áhöfn. Á 
skipum Stólsins í Grindavík á þessu tímabili hafa því árlega verið 
um 135 sjómenn.

Skiptareikningur af einu skipi Skálholtsstóls
Járngerðarstaðir vertíðina 1751. Skiptareikningur af áttæring 
Eyjólfs Ísólfssonar.

Skipsábati og mannahlutir.

Ellefu manna áhöfn, skipt er í 12 staði. Heildarafli 48 hndr .   = 5760 fiskar
Skipshlutur og formanns 8. 960         
Tveggja staðarmanna hlutur  8. 960             
Tveggja háseta skipsleigur 1.-40f 160              
Annara tveggja skipsleigur 1.- 40f 160
Þriðju tveggja  skipsleigur 1.-40f 160
Yfirskipsmanna tveggja skipsleigur 1. -34f 154
Samtals 21 hndr.34.f.  = 2554 fiskar 

Skiptareikningur sem hér er sýndur er í rauninni hlutaskipta-
aðferð sem Stóllinn notaði og sýnir þann hlut eða fiskafjölda sem 
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gekk til útgerðarinnar af hverju skipi. Venjulega voru hlutaskipti 
á þessum tíma þannig að tveir hlutir fóru til skips umfram 
mönnun, þ.e. að á skipi með 11 manna áhöfn var skipt í 13 staði. 
Hlutaskiptum á skipum Skálholtsstóls var þó öðruvísi háttað og 
er því lýst í ritgerð Skúla Magnússonar, Lýsing Gullbringu og 
Kjósarsýslu, hvernig þau voru. Þar segir m.a.: Báturinn eða eig-
andi hans fær einn hlut og að auki 20 fiska hausaða og slægða af 
um 120 sem hinum féllu í hlut eða sjötta hluta. Nú er þessi venja 
ekki framar almenn nema á skipum biskupsstólsins. Annars er 
hún um helmingi ábatasamari, einkum þegar yfirskipsmenn 
eru tveir eða fleiri. Þarna er Skúli að lýsa eldri skiptareglum 
sem hafa almennt verið aflagðar, en þó ekki á skipum Stólsins. 
Að öðru leiti sýnir skiptareikningurinn einnig hvernig Stóllinn 
mannaði hluta áhafnar með svokölluðum staðarmönnum sem 
var í raun vinnuskylda sem lögð var á ábúendur jarða samkvæmt 
ábúðarsamningi um að leggja til menn á skip til sjóróðra. Og 
samkvæmt skiptareikningi hefur sá hlutur að öllu verið lagður til 
útgerðarinnar. Hluturinn á vertíðinni var 4 hndr eða 480 fiskar 
en af því tók Stóllinn til sín 80 fiska eins og kemur fram í skipt-
unum. Þá kemur einnig fram að skipt er í 6 köst og eru 2 hlutir 

í hverju kasti. Heildarafli af átta skipum Stólsins þessa vertíð er 
samkvæmt útreikningi hlutaskipta 35280 fiskar og sé miðað við 
6,5 kg. þunga fisks upp úr sjó hefur aflinn verið nál. 227 tonn. 
Mannahlutir og ábati sem gekk til Skálholtsstóls af útgerðinni í 
Grindavík þessa vertíð var 13670 fiskar eða 39% af afla og  um 
89 tonn.

(biskupsskjalasafn/ reikningar Skálholts v11)

Á árinu 1785 var tekin ákvörðun um sölu stólsjarða og Skál-
holtsstóll lagður niður, fækkaði þá skipum á vertíð í Grindavík 
í kjölfarið og bera skýrslur það með sér næstu ár á eftir. Hluta 
útgerðarinnar var þó haldið gangandi áfram, fyrst á vegum 
biskups en síðar ekkjunnar eftir hans daga og voru gerð út skip 
frá Skálholti sem gengu frá Stað og Járngerðarstöðum fram yfir 
aldamótin 1800. 

Á tímabilinu 1792 – 1804 gengu að jafnaði á vegum biskups-
ekkju Valgerðar Jónsdóttur 3 skip árlega frá Grindavík  og voru 
skipin í flestum tilfellum tíæringar eða teinæringar, og áhöfn á 
hverju skipi frá 12-14 menn. Útgerð skipanna frá Járngerðar-
stöðum var við Staðarhúsið en það bendir til að þau hafi haft að-
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stöðu þar sem Skálholtsstóll hafi áður haft sína aðstöðu en húsin 
eða búðirnar hafi dregið nafn sitt af. Útgerð skipa sem héldu til 
við Staðarhúsið var viðhaldið allt til 1844 og  gengu þaðan um 
tíma 3 skip og hafa því áhafnirnar þá nýtt þessar gömlu verbúðir 
Stólsins.

Nítjánda öldin
Um aldamótin 1800 er sjósókn frá Grindavíkurhreppi í lágmarki, 
en þegar skoðuð er þróun útgerðar á fyrstu áratugum nítjándu 
aldar, þá sést að sjósókn þar hefur aukist að mun og á vertíðinni 
1810 hefur orðið tvöföldun á sókninni frá aldamótum bæði hvað 
varðar skip og mannafla. Áður hafði útgerð verið rekin frá  öllum 
8 lögbýlisjörðum hreppsins, en  nú hefur útgerð nánast lagst af 
frá Ísólfsskála, þó gengur þaðan sexæringur vertíðina 1809 og 
minni bátur árið eftir. Skip og bátar á vertíðinni 1810  eru 33 
og á þeim  220 menn, á þessu tímabili eru greinilega góð aflaár 
sem virðist draga að aðkomuútgerð en hún hverfur síðan aftur á 
aflaleysisárum. Sexæringur er á þessum tíma aðal fiskiskipið þó 
að nokkuð sjáist af  fjögurra og fimmmanna forum, en áttæring-
um fjölgar stöðugt. 

Útgerðin í Grindavíkurhreppi tímabilið 1804-1817.
Unnið úr skýrslum um spítalafisk

Ár 10r   8r    6r    5m    4r    3m   fjöldi  skiprúm.  hlutafj. fiskafj.   meðalhl.  meðaláh.

1804. 1  13 4 5 1 24 145 192 70880 369 6.05
1810. 3 3 17 3 6 1 33 221 286 82470 288 6,7
1817.  7 14 3 2  26 184 236 36580 155 7,1

Segja má að þróunin næstu ár og áratugi hafi orðið í þá átt að  
skipum hafi heldur fækkað en að sama skapi voru höfð stærri 
skip til veiða. Á tímabilinu 1830 -1845 eða til loka þess tímabils 
sem hér er fjallað um voru yfirleitt um 15 -20 skip auk báta  sem 
tekinn var spítalafiskur af árlega í hreppnum. Sjómenn voru því 
um 150 til 200 á vertíðinni. Á þessu tímabili breytist skýrsluhald 
vegna spítalafisks og tölur um stærð skipa og aflahluti koma 
sjaldan fram en í staðinn koma nákvæmar skrár um formenn. Í 
samantekt hér á eftir er tekin upp skýrsla frá 1832 um formenn, 
útgerðarstað og stærðir skipa ásamt spítalafiski en bætt hefur 
verið við aflahlutum frá vertíðinni 1836. Þar sem breytingar hafa 
orðið á formannaskipan á milli ára koma aflatölur ekki alltaf 
fram á  rétta formenn og á það við þar sem formannaskipti hafa 
orðið. Þær hinsvegar gefa upp fyllri mynd af stöðu útgerðarinnar 
eða aflabrögðum á þessum tíma.

Skýrsla um spítalafisk í Grindavíkurhreppi árið 1832    

Nöfn formanna útgerðarstaður skip eða bátur sp.hl fiskar. aflahlutir stk 

Jón Jónsson Krísuvík sexróið  310
Jón Nicolásson Krísuvík áttróið 12 (af báðum) 260
Jón Jónsson Hraun tíróið 26 480
Guðmundur Jónsson Hraun bátur 25 330 
Árni Einarsson Þórkötlustaðir áttróið 18 420
Jón Jónsson Þórkötlustaðir  áttróið 25 240
Hafliði Sigurðsson Hóp áttróið 7 290
Þorvaldur Guðmunds. Staðarhúsið tíróið 7 350
Jón Helgason Staðarhúsið tíróið 25 340
Þorsteinn Tómasson Staðarhúsið áttróið 20 270
Einar Jónsson Járngerðarstaðir tíróið 9 420
Hannes Þorleifsson Járngerðarstaðir áttróið 9 350
Þorkell Pétursson Járngerðarstaðir tíróið  360
Guðmundur Jónsson Járngerðarstaðir áttróið 36 (af báðum) 330
Jón Jónsson Garðhús áttróið 20 330
Jón Sæmundsson Húsatóptum bátur 37 440
Þorvaldur Jónsson Húsatóptum áttróið 33 410
Gunnar Einarsson Sta áttróið 39 260
Þorsteinn Pétursson Móakoti  áttróið 6 500

Samtals af 17 skipum og 2 bátum   354 fiskar
Hraun Grindavíkurhreppi þann 17 maí 1832  Jón Jónsson.

Ár 10r 8r 6r 4r fjöldi skiprúm hlutafj fiskafj. meðalhl. meðaláh.
1832 5 11 1 2 19 169 207 65430 316 8,9

Á vertíðinni eru gerð út 17 skip og 2 bátar með 169 menn í 
áhöfn, en meðaláhöfn er 9 menn. Töluverð breyting hefur átt sér 
stað frá aldamótum varðandi sóknina og er nú áttróið skip orðið 
aðal fiskiskipið. Útgerð er stunduð frá öllum lögbýlisjörðum 
nema Ísólfsskála, og að jafnaði ganga tvö skip frá hverju býli en 
þó er eitt skip frá Hópi. Frá Járngerðarstaðahverfi ganga 8 skip, 
þar af 4 frá heimajörðinni, eitt frá Garðhúsum og 3 frá Staðar-
húsum. Meðalaflahlutur er 316 fiskar, en heildarafli er 65430 
fiskar. Hlutahæsta skipið er áttróið skip frá Móakoti með 500 
fiska í hlut en aflahæsta skipið er tíróið skip frá Hrauni með 6240 
fiska. Ef miðað er við að fiskur sé 6,5 kg. upp úr sjó hefur afli á 
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vertíðinni verið um 425 tonn en aflahæstu 
skip verið að fá um 35-40 tonn.

Þegar litið er yfir tímabilið sem hér er 
til umfjöllunar ( 1754-1845) þá sést að 
fyrstu áratugina hefur verið mikil útgerð 
á svæðinu, en þó sýnu mest við upphafs-
tímann. Í þingsókninni allri þ.e. Hafna og 
Grindavíkurhreppum var vertíðina 1754 
tekinn spítalafiskur af 90 skipum og voru 
59 þeirra í Grindavíkurhreppi. Ljóst er af 
þessum fjölda að það hafa mörg aðkomu-
skip stundað þar sjóróðra á vetrarvertíð, 
heimaútgerðin og útgerð Skálholtsstóls 
hefur þar trúlega vart verið helmingur 

þannig að fjöldi annara skipa hefur verið 
verulegur.

Það má síðan segja að smá saman dragi 
úr sókninni þegar líður á öldina og að á 
síðasta áratugnum hafi útgerðin staðið 
lægst. Hér hefur áður verið getið í hverjar 
ástæður hafa verið en líklegt er að þær 
hafi verið samverkandi, slæmt árferði 
og breytingar á útgerðarháttum, veiðum 
og vinnslu. Það segir ef til vill sögu að á 
tímabili voru gerðir út bátar frá Krísuvík 
undir Vogastapa en vertíðina 1790 gengu 
4 bátar frá Krísuvíkurbúð við Stapann.

Við upphaf nýrrar aldar voru komnir 

nýir tímar, ábúendur jarða í Grindavíkur-
hreppi voru orðnir sjálfseignabændur 
eftir sölu Skálholtsjarða. Eftir erfiðleika-
tímabil styrktist útgerðin á ný á fyrstu 
áratugum aldarinnar en náði ekki 
aftur fyrri hæðum. Skipin stækkuðu og 
mannafli á sjó náði fljótlega þeim fjölda 
sem síðan hélst í aðalatriðum út tímabilið.
Um 150-200 menn sóttu sjó á vetrarvertíð 
frá hreppnum og við lok tímabilsins fór 
sjósóknin aðallega fram á átt og tírónum 
vertíðarskipum Grindvíkinga.

Útgerðin í Grindavíkurhreppi 1754 - 1845 - Jón Haukur Aðalsteinsson

Í fullum sjóklæðum.
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varð skyndilega lygasögu líkust

Þórarinn Ingi Ingason er borinn og 
barnfæddur Njarðvíkingur og býr þar 
enn, að afloknum grunnskóla fór hann á 
sjóinn og byrjaði hjá Magga Ingimundar 
heitnum á Bolla KE 46, 12 tonna 
vertíðarbát, og var þar í nokkur ár, fór 
á net og síld á Arney KE 50, var 1 vertíð 
á Gunnari Hámundarsyni GK 357 og 
aðra á Happasæl KE 94. Á þessum árum 
er hann að læra til 2. stigs í vélstjórn frá 
Fjölbrautarskóla Suðurnesja.

Þú varst sjómaður dáðadrengur og  
nú ertu þyrluflugmaður, orðinn 
flugstjóri hjá Gæslunni?
,,Mér líkaði mjög vel á sjónum og í raun 
stóð ekkert annað til, sá mig samt ekki 
eldast í þessu starfi, orðinn 28 ára og 
þessa dagana aðeins að velta fyrir mér 
hvað ég ætti að taka stefnuna á í lífinu, 

Atburðarásin
- það hafði alltaf blundað í mér smá flugáhugi, rætt við 
Þórarinn Inga Ingason flugstjóra hjá Gæslunni



atburðarásin varð skyndilega lygasögu 
líkust. Það hafði alltaf blundað í mér 
smá flugáhugi, ég var staddur á planinu 
á Aðalstöðinni með bróður mínum sem 
var ný byrjaður að læra að fljúga þegar 
þyrlurnar frá Kananum flugu yfir og ég 
hugsaði með mér; þetta langar mig til að 
gera, hringdi strax í 118 og spurði einfald-
lega hvort það væri eitthvað þyrlufyrir-
tæki á Íslandi?“

,,Þetta var ´99, ég byrjaði strax að læra 
og bætti svo við flugumsjónarréttindum 
árið 2001. Strax  um leið og ég fékk 
atvinnuflugmanns skírteinið í hendurnar 
fór ég Evrópureisu í atvinnuleit og var 
á fullu í að finna mér starf,  2004 verða 
breytingar hjá Gæslunni þar sem einn 
flugmaður hættir vegna aldurs og ég 
tek þátt í umsóknarferli ásamt mörgum 
öðrum. Skemmst er frá því að segja að 
ég fæ vinnuna í janúar, er strax sendur 

til Frakklands í þjálfun til Eurocopter 
sem er framleiðandi Super Puma og 
Dauphin.   Þá voru í notkun hjá Gæslunni 
TF Líf – super Puma keypt 1995, TF Sif - 
Dauphin og gamli fokkerinn TF-SYN. Á 
næstu árum verða miklar breytingar hjá 
Gæslunni í kjölfar þess að herinn fer 2006. 
Þegar að herinn var hér voru ávallt tvær 
til þrjár þyrlur í útkallsstöðu hjá hernum 
og tvær hjá Gæslunni, vendipunkturinn er 
þegar herinn fer með sínar þyrlur af landi 
brott. Það þurfti að skilgreina hlutina 
uppá nýtt og bæta vélakost og búnað. Í 
dag erum við með þrjár þyrlur TF-LIF, 
TF-GNA og TF-SYN, allar af Super Puma 
tegund, og nýja flugvél Gæslunnar, Dash 
8 sem leysti fokkerinn af hólmi árið 2009. 
Það eru ávallt tvær vaktir í gangi, A- vakt 
í útkallsstöðu og B-vakt sem er þá seinni 
vakt í loftið ef eitthvað gerist. Í áhöfn eru 
flugstjóri, flugmaður, flugvirki/spilmaður, 
stýrimaður/sigmaður og læknir,,

Árið 1986 þegar ég var í Stýri-
mannaskólanum (ritstj.) hófu nem-
endur söfnun til þess að kaupa 
björgunarþyrlu, landssöfnun fór 
af stað með tilheyrandi þrýstingi á 
stjórnvöld, 10 árum síðar var TF Líf 
keypt og er enn í dag eina þyrlan í 
eigu Gæslunnar?
,,Já það er rétt, stjórnvöld hafa sniðið 
Gæslunni þann stakk að leysa þyrlu 
þörfina eftir að herinn fór og með þeim 

ráðum að leigja þyrlur til skamms tíma í 
senn, sem er ágæt lausn svo langt sem hún 
nær en hefur vissulega annmarka, t.d. er 
erfitt að vinna t.d. að framtíðaráformum 
um búnað vélanna og uppbyggingu á 
þyrluflota Íslendinga. Við erum að festast 
upp að vissu marki í þessu leigja/skila 
stöðugt, unnið hefur verið í útboðsferli 
um kaup á vélum um nokkurt skeið og 
eins og það lítur út í dag er það árangurs-
laust. Horft var til þess að Norðmenn eru 
með áætlun í gangi um algera endurnýjun 
á sínum þyrluflota. Tekið var þátt í þeirri 
vinnu þar til fyrir skömmu að fallið var 
frá því samstarfi.“

Hvernig sérðu þetta fyrir þér?
„Mín langtíma sýn er sú að hafa og eiga 
4 þyrlur, bæði ,,All weather“  leitar og 
björgunarþyrlur, þörfin segir til um það, 
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Áhöfnin á TF Gná.

Tóti ræðir við britann á Þór.
Selatangar á miðri mynd.



Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur

Reykjanesbær
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og einnig þær aðstæður sem við búum 
við hér á landi. Við þurfum 2 vaktir allan 
ársins hring, þá ætti að vera nokkuð 
tryggt að hægt sé að veita sjóbjörgun, 
út fyrir 20 sjómílur, allan sólarhringinn, 
árið um kring, eins og í raun er ætlast til í 
lögum af Gæslunni.  Við stöndum frammi 
fyrir þeirri erfiðri stöðu á næstunni þar 
sem einni af þyrlum Gæslunnar verður 
skilað til eigenda í haust og hinni vorið 
2014, þar sem þær hafa þegar fengið ný 
hlutverk.  Eins og staðan er núna þá þurfa 
ráðamenn að finna lausn á þessu erfiða 
máli því svona vélar liggja ekki á lausu til 
leigu, og allra síst með skömmum fyrir-
vara.“

Með það sprettur ,,Tóti“ uppúr 
stólnum og tilkynnir mér að okkur 
sé ekki til setunnar boðið, það er 
æfing kl. 11.00.
Við höldum sem leið liggur út í Nauthóls-
vík að flugskýli Landhelgisgæslunnar 
við Reykjavíkurflugvöll, þar eru saman 
komnir aðrir áhafnarmeðlimir.

Æfingar eru stærsti liðurinn í flugþjálf-
un áhafna, á slaginu 11:00 er TF-GNA 
dregin út úr flugskýlinu. Athygli vekur 
að heldur þröngt er um vélarnar, reyndar 
svo þröngt að púsla þarf vélunum inn ef 
allar eiga að komast þar fyrir í einu og að 
sama skapi þarf að vanda sig þegar vélar 
eru teknar út.  Þrátt fyrir að aðstæður 
séu um margt nokkuð góðar í flugskýli 
Gæslunnar á Reykjavíkurflugvelli er alveg 
ljóst að við þetta ástand verður ekki búið 
til framtíðar?

Þær þyrluferðir sem undirritaður hefur 
farið um ævina eru teljandi á fingrum 
annarrar handar, líkt og á við um flesta 
Íslendinga. Í hugum fólks eru þyrlur fyrst 
og fremst björgunartæki eða þá leiktæki 
,,útrásarvíkinga“ 

Flugferðin var stórkostleg upplifun, 
flogið var á móti sól vestur eftir Reykja-
nesskaganum í lágflugi meðfram strönd-
inni út að Reykjanesvita, haldið var inn 
yfir Grindavík og staðnæmst yfir fjallinu 
Þorbirni þar sem fram fór sigæfing yfir 

Skjónabrekkum. Með augum athugandans 
var athyglisvert að fylgjast með fum-
lausum og þrautþjálfuðum vinnubrögðum 
áhafnar framkvæma æfinguna í ,,bestu 
aðstæðum við erfiðar aðstæður“.

Æfingin tók mið af því að áhöfn og 
vél áttu að taka þátt í leit sem fram fór í 
Reykjavík að týndri manneskju eftir há-
degi, eftir um klukkustundarflug var lent 
við flugskýlið og strax var hafist handa við 
að undirbúa vélina fyrir leitarútkall.

Þegar ég hélt til fundar við ,,Tóta“ 
leitaði á hugann sú spurning hvort ís-
lenskir sjómenn fengju á tilfinninguna 
eftir að hafa lesið þessa pistla um öryggis, 
forvarnar og björgunarmál, að þessum 

málum sé þannig ástatt að  sjómenn búi 
við öryggi í sínum störfum. Ritstjóri er 
nokkuð sáttur, en betur má ef duga skal. 

Það er í raun alveg stórmerkilegt nú í 
aðdraganda alþingiskosninga vorið 2013 
að ekki er minnst einu orði í kosninga 
loforðaflaumi frambjóðenda á þennan 
málflokk? Það kemur ítrekað í ljós í skoð-
anakönnunum sem gerðar eru varðandi 
traust og trú til stofnana og embætta 
ríkisins, að Gæslan, lögreglan og þau sam-
tök sem vinna að forvarnar og öryggis-
málum eru þar efst á blaði.

Íslenskir sjómenn og allur almenningur 
gerir þá kröfu að þessi mál séu í lagi!
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Sigæfing yfir Skjónabrekku.

Séð yfir Grindavík.
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Sendum sjómönnum, 
fiskvinnslufólki og öðrum Grindvíkingum 
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Á sjómannadaginn 2012 var björgunar-
sveitinni Þorbirni í Grindavík afhentur 
við hátíðlega athöfn fullkominn 
björgunarbátur af gerðinni Atlantic -75 
sem fékk nafnið Árni Í Tungu skn. 7706.

Það var Sjómanna og Vélstjórafélag 
Grindavíkur ásamt fyrirtækjunum 
Þorbirni hf, Vísi hf, Einhamri ehf og 
Stakkavík ehf sem stóðu að fjármögnun 
á kaupum bátsins. Fyrir var í eigu 
sveitarinnar eldri gerð af Atlantic ,, Árni 
Í Tungu,“ frumgerð þessara báta, Atlan-
tic-21, en þeir eru framleiddir í Englandi 
1995 fyrir R.N.L.I. sem stendur fyrir hinar 
konunglegu bresku sjóbjörgunarsveitir.

R.N.L.I. eru sjálfboðaliðasamtök og 
fyrirmynd Slysavarnafélags Íslands, nú 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar í mál-
efnum er lúta að björgunarmálum á sjó. 
Á heimasíðu félagsins kemur fram að árið 
2010 fóru Atlantic bátar R.N.L.I. sam-
tals 2995 ferðir á sjó, veittu 2942 manns 
aðstoð og björguðu 101 mannslífi.

Eldri bátur björgunarsveitarinnar kom 
frá Englandi 2002 og hafði þá verið í 
notkun hjá R.N.L.I. Fljótlega kom í ljós að 
þar var kominn öflugur björgunarbátur 
sem brúaði bilið milli Odds V Gíslasonar 
og slöngubáta sveitarinnar.

Þessir bátar hafa fyrir löngu sannað 
gildi sitt og er þá nú að finna víða um 
land í eigu björgunarsveita. Það var því 
ljóst að þegar að kom að því að endurnýja 
bátinn að ekki  kom annað til greina en 
sams konar bátur nýrri gerðar af Atlantic. 
Í upphafi árs 2011 komu formaður björg-
unarsveitar, Bogi Adolfsson, og formaður 
sjóflokks, Hafþór Helgason, að máli við 
formann Sjómanna og Vélstjórafélags 
Grindavíkur, Hermann Magnús Sigríðar-

son, og óskuðu eftir liðsinni félagsins. 
Erindið fékk jákvæða afgreiðslu stjórnar 
og þeir félagar einhentu sér í verkefnið. 
Fjármögnun var að mestu á höndum 
félagsins en er leið að komu bátsins til 
Íslands lögðust ofangreind fyrirtæki á 
árarnar.

Búnaðarlýsing: 
Skrokkur- Atlantic-75 –b727, harðbotna 
með slöngu. Tveir utanborðsmótorar 
af gerðinni Evenrude e-tec 90 hö, tvær 
gerðir Reymarine siglingartæki með 
innbyggðum dýptarmæli, Sailor VHF 
stöð, EM-track AES staðsetningartæki, 
Intercom samskiptatæki með fjórum 
útgöngum fyrir hjálma, vatnsheld Mot-
orola VHF Tetra talstöð og kerra fyrir bát 
SBS-trailer.

Báturinn er 7,53 metrar á lengd, 2,60 
metrar á breidd og er um 3,5 brúttó tonn 
að þyngd. Hann er útbúinn sjótank í 
stefni sem gerir það að verkum að hægt er 
að halda mun meiri hraða.

Ganghraði: 
35 sjómílur

Útkallshraði: 
5 mínútur

Áhöfn: 
3 

Notkunargildi: 
Brúar bil milli 
björgunarskips og 
slöngubáts, hentar 
vel til sjúkraflutn-
inga, koma búnaði 

til skipa og hentar einkar vel í að koma 
taug á milli skipa, hann er útbúinn í 
alhliða verkefni.

Á sólríkum sjómannadegi síðast liðins 
árs blessaði sóknarprestur Grindvíkinga 
sr. Elínborg Gísladóttir bátinn og áhöfn 
hans og gaf honum nafnið ,,Árni í Tungu“ 
eftir einum af stofnendum, helstu skyttu 
og velunnara björgunarsveitarinnar. Það 
var vel við hæfi að helsti hvatamaður 
framtaksins, þá formaður Sjómanna og 
Vélstjórafélags Grindavíkur, Hermann 
Magnús Sigríðarson, afhenti bátinn.

Björgunarsveitin Þorbjörn í Grindavík 
vill nota tækifærið (með leyfi ritstjóra) og 
koma á framfæri þökkum til Sjómanna og 
Vélstjórafélags Grindavíkur fyrir sterkan 
stuðning í gegnum tíðina, góðar móttökur 
og fjárframlög til stuðnings verkefna og 
uppbyggingar sveitarinnar. Félagið hefur 
reynst sterkur bakhjarl og hefur sýnt 
mikinn og góðan skilning á mikilvægi 
þess að í Grindavík sé öflug og vel búin 
björgunarsveit.

Sérstakar þakkir fá þau fyrirtæki sem 
lögðust á árarnar, Þorbjörn hf, Vísir hf, 
Einhamar ehf og Stakkavík ehf.

Sjúkrabíll sjómanna
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Á sólríkum þriðjudegi í apríl hélt ég til 
fundar við Hilmar Snorrason skipstjóra 
og skólastjóra Slysavarnaskóla sjómanna.

Við áttum stefnumót um tvö leytið og 
eftir smá erfiðleika við að finna bílastæði 
legg ég af stað gangandi frá Miðbakka 
áleiðis að legustað skólaskipsins Sæbjarg-
ar við Austurbakka, við hlið tónlistar-
hússins Hörpu. Hvort tveggja tók sig vel 
út í blíðunni.

Á leiðinni gekk ég fram hjá hliði með 
símanúmerinu um borð sem hægt er 
hringja í og láta opna þannig að hægt er 
að aka að skipshlið, greinilega allangt liðið 
síðan ég kíkti í kaffi. Það er víst ekki leyfi-
legt að nemendur leggi á bryggjunni sem 
er orðin göngubraut að og frá Hörpunni.

Þegar gengið er upp landganginn fær 
maður fljótt á tilfinninguna hversu vel til 
fundið það er að hafa skólann á floti eða 
réttara sagt í skipi, hollingin á skipinu alltaf 
góð, vel málað og snyrtilegt, tveir menn 
standa og halla sér fram á rekkverkið og 
smóka sig, innan úr setustofu berst kliður 
það er kaffipása, það er  námskeið í gangi.

Á skrifstofu skólastjórans hitti ég á 
þá félaga Hilmar og Þráinn, eftir góðar 
kveðjur sitjum við einir. Hilmar hallar 
sér aftur í stólnum, tilbúinn í viðtal, alltaf 
tilbúinn ,,réttur maður á réttum stað“

,Er Sæbjörgin að koma 
til Grindavíkur í sumar?
Nei við siglum ekki í sumar, dagskrá 
ársins er fullmótuð. Námskeiðshaldið er 

komið í nokkuð fastar skorður eftir mikla 
törn síðustu árin, frá 2008 hafa um 2500 
manns sótt hér námskeið og var síðastlið-
ið ár það þriðja fjölmennasta frá upphafi, 
það er hins vegar á dagskránni að sigla en 
það verður ekki á þessu ári.

Fram til ársins 2008 voru um 14-1700 
manns að sækja hér námskeið en þá byrjar 
strandveiðikerfið og allar trillur sem til 
voru á landinu skráðar til veiða, allir sót-
raftar dregnir á flot. Það ástand sem menn 
sáu fyrir sér þegar hundruðir smábáta 
mundu streyma á miðin, gekk sem betur 
fer ekki eftir, ástand og öryggismál eru 
að mestu leyti í lagi og má segja að kerfið 

okkar sé að virka, menn fara ekki á sjó 
öðruvísi en að haffæri og öryggismál séu í 
lagi. Það var tekið á því strax.

Það verða eitthvað færri sem sækja nám 
á þessu ári og eru helstu skýringar eflaust 
sá samdráttur sem orðið hefur í skipa-
kosti, lítil sem engin nýsmíði, útgerðir eru 
að sameina aflaheimildir á færri skip og 
fækkað er í áhöfnum.

Teinið er að virka, þetta er Dip-
lóma sem gengur hvar sem er?
Já það þrælvirkar, ég tek fram að hér er 
enginn útskrifaður heldur fær viðkom-
andi afhent skírteini um að hafa  lokið 
hér námi í öryggismálum og forvörnum, 
já það sýnir sig vel þegar leitað er starfa 
erlendis. Það hefur aukist að íslenskir sjó-
menn sækja til starfa til dæmis til Noregs, 
þar er námið tekið gott og gilt. Þetta er 
alveg sambærilegt við það sem best gerist 
í nágrannalöndunum. Skírteinið gildir í 
5 ár, því eru endurmenntunarnámskeið 
orðin stór hluti af skólahaldi

Olían, er það málið?
Olían er stórmál. Ég veit hvað þú átt við, 
eru íslenskir sjómenn klárir í olíuna? 
Það er alveg klárt að íslensk stjórnvöld 
verða að vera á verði strax, eða réttara 
sagt áður en ævintýrið hefst. Setja þarf 
skýra stefnu í atvinnu og öryggismálum, 
ef hlutirnir verða ekki á hreinu þá er alveg 
klárt að Íslendingar eru ekki að fara í 
þessa vinnu. T.d. er olíuiðnaðurinn sem 

Sæbjörg
- viðtal við Hilmar Snorrason skólastjóra

Hilmar Snorrason skólastjóri Slysa-
varnaskóla sjómanna.

Skólaskipið Sæbjörg á siglingu við Göltinn. Ljósm. Gunnar Örn Arnarson. 
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kominn er af stað á Grænlandi þjónu-
staður frá Aberdeen í Skotlandi. Þeir 
upplifa ,,Kárahnjúkadæmið“ í botn með 
erlendum atvinnuleigum og öllu sem 
því fylgir. Í Noregi eru mál með öðrum 
hætti; þeir gera kröfu um norskt vinnuafl 
og eru atvinnuþjálfun og öryggismál 
hluti af rekstrargrundvelli iðnaðarins. 
Ég  skora á íslenska sjómenn að sækja í 
þennan reynslubanka Norðmanna. Stóru 
áhyggjurnar eru hins vegar í sambandi við 
hafnlægi þess flota af skipum sem tengjast 
þessum iðnaði. Við erum að tala um fleiri 
þúsund tonna skip sem þurfa alvöru höfn. 
Það kemur í raun ekkert annað til greina 
annað en góð höfn í botni fjarðar.

Þegar kemur að öryggismálum þá er 
ég klár með nám fyrir íslenska sjómenn 
við þær aðstæður sem ríkja í dag. Ég er 
ekki klár með nám á ,,pallana“, hér er í 
boði grunnnám. Það sem aðallega vantar 
er svokallað ,,HUET-nám“ sérsniðið að 
þjálfun til að ferðast út á olíuborpalla. Það 
tengist þjálfun sem tengist þyrlunotkun 
sem er jú algengasti ferðamáti þeirra sem 
vinna á pöllunum, þjálfunin fer fram í 
sundlaug í þyrluhermi og einnig þjálfun í 
notkun lokaðra björgunarbáta.

Þegar ég reri á vetrarvertíð frá 
Grindavík hér á árum áður var ekki 
spurning hvort það yrði banaslys 
við Íslandsstrendur, heldur hversu 
mörg? Hvar Ægishrammur myndi 
reiða til höggs,í hvaða verstöð?

Við sem munum þessa tíma og erum 
brennd af þessari reynslu nýttum okkur 
tækifærið þegar það gafst til þess að reyna 
að snúa þessari þróun við. Slysavarna-
skóli sjómanna var stofnaður 1985 af 
Slysavarnafélagi Íslands, sem keypti gamla 
Þór af ríkinu og hóf skólastarf, 1998 
gaf ríkisstjórn Íslands félaginu ferjuna 
Akraborg sem þá sigldi milli Akraness og 
Reykjavíkur, Hvalfjarðargöngin voru tekin 
í notkun og siglingar lögðust af. Umtals-
verðar breytingar fóru fram á skipinu og 
þjónar það enn hlutverki sínu með sóma. 
Það er því með miklu stolti og auðmýkt 
þegar ég skrifa í ársskýrslu ársins 2008 að 
ekkert banaslys varð meðal atvinnusjó-
manna, árin 2009 og 2010 er 1 hvort árið, 
2011 er annað ár án banaslyss en á síðasta 
ári urðu þau 4, þrír menn létust þegar 
togarinn Hallgrímur fórst við Noregs-
strendur og háseti lést í vinnuslysi um 

borð í Sigurbjörgu ÓF.
Þegar ég kom hér til starfa 1991 voru 

að jafnaði 14 banaslys og 850 slys skráð ár 
hvert, í dag eru skráð samkvæmt skrám 
Sjúkraskrár Íslands 250. Þetta er vissulega 
stórkostlegur árangur, með samstilltu 
átaki allra þeirra sem vinna að forvarnar 
og öryggismálum höfum við náð árangri 
í okkar störfum, en það þýðir ekki það að 
nú sé hægt að slaka á og fækka á vaktinni, 
þvert á móti á þessum góða grunni 
byggjum við til framtíðar og spýtum í 
lófana og gerum enn betur, eitt slys er 
einu of mikið.

Þá komum við að framtíðinni
Ég er með skýra sýn á framtíðina, vona 
bara að hún fari saman með áherslum 
ráðamanna þjóðarinnar. Skólaskipið Sæ-
björg verður 40 ára á næsta ári og skólinn 
sjálfur 30 ára. Skipið er gott en komið til 

Á árinu voru haldin 177 námskeið sem 2503 nemendur sóttu. Samanlagðir námskeiðs-
dagar urðu 431 sem er 2% fækkun frá árinu á undan. Sundurliðun námskeiða má sjá á 
meðfylgjandi töflu:

Námskeið Fjöldi Námskeið
Áhafnir björgunarskipa 13 2
Eldvarnir fyrirtækja 19 2
Endurmenntun öryggisfræðslu 993 67
Endurmenntun öryggisfræðslu smábáta 89 4
Endurmenntunfr.eldv. og líf- og léttbáta 38 3
Framhaldsnámskeið eldvarna STCW95 A-VI/3 122 10
Harðbotnaslöngubátar 20 4
Hóp- og neyðarstjórnun A-V/2 & A-V/3 165 7
Léttbátar 8 1
Líf og léttbátar aðrir en hraðskreiðir léttbátar 121 9
Mannauðsstjórnun (MRM) 34 3
Meðferð slysa og lyfjakistu skipa 63 5
Sérnámskeið Jarðborana 16 2
Slöngubátur 1 16 3
Slöngubátur 2 17 3
Smábátanámskeið 129 9
Stjórnendur björgunarskipa 8 1
Öryggisfræðsla flugliða 14 2
Öryggisfræðsla STCW95  A-VI/1-1, 1-2, 1-3 & 1-4 427 26
Öryggisnámskeið siglingaklúbba 18 2
Öryggisstjórnun farþegaskipa 18 1
Wet drill 114 7

Samtals árið 2012 2503 177

Samtals 2011 3112 213
Breyting milli ára -20% -17%

Frá stofnun Slysavarnaskóla sjómanna hafa verið haldin 2204 námskeið sem 37.026 
manns hafa sótt. 
Starfsmenn skólans eru 10 en að auki koma fjölmargir stundakennarar að náminu.
Einnig komu læknar og hjúkrunarfólk frá LHS, starfsmenn LHG fluggæslu og slökkvi-
liðsmenn SHS að kennslu við skólann.
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ára sinna, það er kominn tími til að huga 
að framtíðarmálum skólans er varðar að-
stöðu, ég get alveg séð fyrir mér tækifæri 
við endurnýjun Vestmannaeyjaferjunnar 
Herjólfs að sagan endurtaki sig; sá gamli 
fengi hlutverk skólaskips og þá myndi öll 
starfsemi skólans rúmast um borð. Hinn 
kosturinn er að flytja starfsemina að fullu 
upp á land í sérútbúið húsnæði.

Það sem þú sérð hér um borð er ekki 
öll starfsemi skólans. Við erum í góðu 
samstarfi við Landhelgisgæslu Íslands og 
björgunarbáta Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar, og vil ég nota tækifærið og koma 
á framfæri sérstökum þökkum til þeirra. 
Einnig höfum við verið í samstarfi við 
tryggingafélögin VÍS og Sjóvá sem snýr að 
öryggishagsmunum, þar sem unnið er að 
áhættumati og atvikaskráningu í tengslum 
við forvarnir og slys íslenskra sjómanna.

Ertu alltaf á vaktinni?
Það er þessi eftirfylgni sem þarf að 
skipuleggja betur, hér fá íslenskir sjómenn 
,,Skírteini“ það er enginn útskrifaður 
eða fullnuma í þessum fræðum, og þar 
kemur kannski að þeim atriðum sem snúa 
að búnaði  skipa og báta, vissulega eru 
menn á tánum, fylgjast með nýjungum 
og endurbótum á öryggisbúnaði og öllu 
því sem tryggir öryggi áhafnarmeðlima. 
Ég fer reglulega um landið og nota hvert 
tækifæri til að fara um borð í skip og 
skoða. Ef ég sé eitthvað athugavert þá hef 
ég gjarnan samband við skipstjóra eða 
útgerðarmenn báta og skipa og bendi 
þeim á hvað betur má fara, einnig erum 
við að bjóða námskeið um borð í skipum 
og mætum á staðinn ef óskað er.

Viltu lesa mönnum pistilinn?
Já ég geri það kinnroðalaust, útgerðar-
menn gera miklar kröfur um að skipin séu 
sem best búin til að afla fiskjar. Þeir eiga 
að gera jafnmiklar kröfur til skipstjóra 
um að þeir sinni skyldum sínum hvað 
áhrærir öryggismálin um borð. Þetta á að 
fara saman. Skipstjórar eru ekki allir að 
standa sig í því að halda æfingar og fara 
yfir öryggisbúnað með sinni áhöfn, það 
er þó rétt að hrósa þeim sem það gera og 
eru Grindvíkingar að standa sig þar. Ég 
er að vinna að könnun meðal sjómanna 
um þessi atriði  t.d. nýliðafræðslu um 
borð, einungis 38% þeirra sem koma hér í 
endurmenntun segjast hafa fengið nýliða-
fræðslu eða æfingu á öryggisbúnaði síns 
skips. Þetta er alltof lágt hlutfall og undir-
strikar það sem ég er að segja. Tölum um 
hvíldartímann, menn verða að átta sig á 
nauðsyn hvíldar. 12-14 tímar er hámark 
án hvíldar á vertíðarbátum, allt umfram 
það er rugl. Finna má dæmi í skýrslu 
Rannsóknarnefndar sjóslysa þar sem 

kemur fram að menn hafa staðið vaktina 
í allt að 45 tíma! Þetta getur aðeins endað 
með ósköpum. ,,Vökustaurinn „ já hann 
virkaði þar til menn fundu leiðir til þess 
að sniðganga hann. Hver hefur ekki heyrt 
talað um ,,teskeiðina“ sem menn notuðu 
til þess að blekkja skynjara sem eiga að 
nema hreyfingar vakthafandi. Þetta er 
með ólíkindum og er í raun allt komið 
undir viðkomandi útgerðarmanni, skip-
stjóra og áhöfn. ,,Að vaka eina vorvertíð“ 
er löngu úreltur frasi.

Hilmar þú ert ekkert 
að fara að hætta?
Ég er búinn að vera hér skólastjóri í 22 
ár og hlakka til þess að mæta til vinnu 
hvern einasta dag , margir starfsmenn 
hafa verið hér með mér í mörg ár, t.d. er 
Þráinn Skúlason búinn að vera í 19 ár, 
mórallinn er góður og reksturinn gengur 
vel, við reynum að reka þetta á núllinu. 
Ég er þeirrar skoðunar að öryggisfræðsla 
hverskonar eigi ekki að kalla á mikinn 
kostnað, banaslys er hins vegar mikill 
kostnaður. Þegar ég byrjaði hér voru að 
jafnaði 14 banslys og um 800 önnur slys 
á ári. Sá árangur sem áunnist hefur er 
að mínu mati ekki reiknaður í kostnaði 
heldur árangri, í því sambandi er hægt að 
nefna aðkomu tryggingafélaga í sambandi 
við rétt til atvinnuskaðabóta, hækkun 
greiðslna og framlag til forvarnarmála.

Rétt í þessu rekur 
,,Jói“ inn hausinn
Jói Andrésar er að klára námskeið, Hilmar 
og Jói þekkjast frá fornu fari, voru saman 
á Esjunni 1969 þar sem feður þeirra voru 
skipsfélagar, Hilmar sem stráklingur í túr 

með pabba sínum og hinn þá að byrja 
til sjós sem messagutti. Þeir rifjuðu upp 
í glettni góðar stundir en líka þegar þeir 
urðu vitni að slysi á bátaæfingu á Húsavík, 
en sem betur fer slasaðist enginn, þegar 
björgunarbátur slitnaði niður og féll í sjó-
inn með þremur mönnum um borð. Menn 
notuðu á þessum tíma engan persónu-
legan öryggisbúnað eins og t.d. hjálma eða 
björgunarvesti.

,,Svona var þetta 69, karl faðir minn, 
Snorri Júlíusson, var háseti á skipum 
Ríkisskips, en meðan verið var að smíða 
Heklu árið 1970 fór hann í fraktsiglingar 
til Bandaríkjanna. Þar fann hann hjálm 
sem skilinn hafði verið eftir í lestinni af 
bandarískum hafnarverkamanni og bar 
hann ávallt upp frá því. Það var gert at í 
kallinum en honum var slétt sama, hann 
gaf sig ekki, ég setti svo upp hjálm 1979 
að fyrirmynd pabba og var með hjálm alla 
mína skipstjórnartíð við störf við losun 
og lestun skipanna sem ég sigldi á eftir 
það. Ég setti svo hjálmaskyldu á mitt skip 
þegar ég varð skipstjóri 1984. Árið 1979 
var enginn með hjálm við sjómanns-
störf á Íslandi, í dag er öldin önnur, það 
fer enginn á dekk án þess að hafa hjálm. 
Öryggisvitund íslenskra sjómanna hefur 
sem betur fer breyst mikið á undan-
förnum árum.

Við gerð fjárhagsáætlunar 2014 
veit ég að þú setur fram óskir um 
búnað sem þú vilt sjá í framtíðinni 
hér í skólanum, ef þú fengir 3, 
hverjar yrðu þær?
Fullkomið slökkvigámakerfi með ga-
seldum, frífallandi björgunarbát og HUET 
þyrluæfingahermi.

Sæbjörg - viðtal við Hilmar Snorrason skólastjóra

Sæbjörgin í Grindavík. Ljósm. Guðmundur Birkir Agnarsson.



Til hamingju  með daginn sjómenn
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Sími 420 4400
Fax 420 4401

Sendum sjómönnum, 
fiskvinnslufólki og öðrum 
Grindvíkingum 
hamingju- og heillaóskir 
á sjómannadaginn
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Fáanlegur sem X-band og S-band radar.

Ný TEF tækni bætir virkni á styttri skölum og
aðgreiningu endurvarpa.

Kortaoverlay á radarmynd og sýnir AIS skip.

Öllum aðgerðum stjórnað með mús eða lyklaborði.

Nýlegur radar sem hefur hlotið mikið lof notenda.

Ný fjarskiptalína sem er einföld í notkun.

Allar talstöðvar með upptöku á 
kölluðum skilaboðum.

Sónar er eini viðurkenndi sölu- 
og þjónustuaðili SAILOR á Íslandi.

FREMSTIR Í FJARSKIPTUM

LEITARKASTARAR OG VINNULJÓS

JMA-5300 MK2 RADAR

WASSP FJÖLGEISLA DÝPTARMÆLIR

Alger bylting í dýptarmælatækni.

Fáanlegur í 80 kHz — meira langdrægi.

Sýnir 120° þversnið í rauntíma undir skipinu.

Safnar botnhörku og sýnir í mismunandi lit.

Einfaldur í notkun — valmyndir á íslensku.

Tranberg er rótgróið fyrirtæki sem hefur framleitt 
siglingaljós og leitarkastara í yfir 90 ár.

Vönduð hágæða vara — byggð til að endast
við erfiðustu aðstæður.

Leitarkastarar fyrir allar stærðir skipa.

Siglinga- og vinnuljós í miklu úrvali.

w
w

w
.godverk.is

– ekki sætta þig við annað!
gæðatæki

Fáðu rétta
heildarmynd

– af botni og
fiskitorfum!

Láttu ljós þitt

skína!

FRÁBÆR VIÐ

MAKRÍLLEIT!

HEILDARLAUSN
           í siglingatækjum

Sónar ehf
Hvaleyrarbraut 2
220 Hafnarfjörður
Sími 512 8500
sonar@sonar.is
www.sonar.is
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Nú er að ljúka umtalsverðum endur-
bótum á höfninni í Grindavík. Eftir þær 
verður svigrúm fyrir stærri skip eins og 
togara og flutningaskip meira en áður.
 „Við erum búnir að vera að breikka innri 
rennuna okkar um 25%, úr 35 metrum 
í 45 sem er svipað eins og að fara af 
einbreiðri brú yfir á tvíbreiða. Það er 
gríðarlegur munur að fá þessa breikkun, 
sérstaklega þegar vindur stendur á hliðina 
á stóru skipunum. Þá hafa þau meira svig-
rúm. Snúningssvæðin hérna innan hafnar 
þar sem við snúum stóru frökturunum 
voru rýmkuð líka og loks svæðið í austur-
höfninni þar sem togararnir leggjast að. 
Við sjáum því að í framtíðinni geti þeir 
komið að bryggju einir og óstuddir en til 

þess höfum við notað lóðsbátinn til að 
koma þeim að bryggju. Nú verður það 
rúmt um þá að þeir eiga ekki að þurfa 
aðstoð, þegar þeir leggjast að og taka frá 
bryggju,” segir Sigurður A. Kristmunds-
son, hafnarstjóri í Grindavík, í samtali við 
Útvegsblaðið.

Kostnaður um 180 milljónir
„Við erum að leggja um 180 milljónir 
króna í þessi verkefni. Höfnin stendur 
ekki ein undir þessum framkvæmdum þó 
hún standi vel. Hluti af þessu er því lán frá 
bæjarsjóði, hluti afgangur sem við áttum 
í samgönguáætlun og loks okkar eigið 
ráðstöfunarfé. Við teljum hverri krónu vel 
varið í þessar endurbætur. Það hefur alltaf 

verið okkar Akilesarhæll að vera með 
frekar þröngt rými og því hafa menn ekki 
verið alveg öruggir með sig, en þessar 
breytingar ættu að ríða baggamuninn. Nú 
er höfnin mun betri og greiðfærari fyrir 
stærri skipin,” segir Sigurður.

En er eitthvað meira 
að gerast hjá ykkur?
„Já, við erum svo að búa okkur undir að 
stækka athafnasvæðið við Suðurgarð, 
sem er nýleg bryggja. Þar ætlum við að 
stækka athafnasvæðið um 7.000 fermetra. 
Þá fæst rými til að taka á móti varningi, 
bæði gámum og salti svo dæmi sé tekið. 
Við sjáum það í kringum okkur að þær 
bryggjur sem bjóða upp á mikið athafna-
rými eru eftirsóknarverðar og menn vilja 
helst leggja skipum sínum þar og fá gott 
rými til að vinna við þau. Allt sem er í 
kringum þetta er stórt í sniðum eins og 
bílar með tengivagna, kranar og lyftarar. 
Við erum líka að skipta út gömlum tré-
flotbryggjum sem eru farnar að gefa eftir 
svo við verðum færari um að taka á móti 
flotanum þegar hann kemur.

Vilja gjarnan fleiri fiskibáta
Með þessu erum við að bjóða upp á 
betri aðstöðu fyrir frystitogara og vöru-
flutningaskip. Í því felast tækifæri fyrir 
okkur og viðskiptavini okkar til að skoða 
það betur. Við viljum líka gjarnan fá 
fleiri fiskibáta til að landa hjá okkur. Við 
sjáum það þegar bátarnir frá stóru fyrir-
tækjunum okkar, Þorbirni og Vísi, eru 
að veiðum til dæmis fyrir austan, landa 
þeir auðvitað fiskinum þar til að spara 
sér siglingu heim. Á sama hátt sjáum við 
tækifæri í því að aðrir bátar komi til okkar 

Grindavíkurhöfn:

Greiðfærari og betri höfn
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þegar veiðarnar eru hér fyrir utan eins og 
á vetrarvertíð. Þá er styst fyrir bátana að 
koma hingað og það er þá gagnkvæmur 
hagnaður að því bæði fyrir okkur og þá.
Stóru útgerðirnar hérna hafa séð alveg 
sjálfar um löndun úr eigin skipum og því 
hefur ekki verið grundvöllur fyrir aðra 
til að stofna löndunarþjónustu. Ég hef 
rætt þetta við stjórnendur Þorbjarnar og 
Vísis og þeir eru tilbúnir að opna á það 
að löndunarþjónusta þeirra standi öllum 
opin. Því er skortur á löndunarþjónustu 
ekki lengur í vegi fyrir því að bátar frá 
öðrum stöðum komi hingað til löndunar,” 
segir Sigurður.
Hafnir landsins voru fyrir nokkru teknar 
út af samgönguáætlun sem þýðir að þeim 

stendur ekki til boða lengur fé frá hinu 
opinbera til betrumbóta og lagfæringa. 
Sigurður segir að mjög mikilvægt sé að 
hafnirnar komist þangað inn aftur því 
hafnir eins og Grindavík sem þar sem 
ekki sé mikið um vöruflutninga og hafi 
nánast eingöngu tekjur vegna aflagjalda, 
standi hreinlega ekki undir viðhalds-
kostnaði. „Við erum til dæmis með 
bryggju hér sem heitir Miðgarður. Hann 
er kominn til ára sinna og komið að því 
að gera hann upp. Það kostar okkur um 
600 milljónir króna með þeim dýpk-
unum, sem óhjákvæmilega verða að fylgja 
endurbótunum. Við stöndum ekki undir 

því nema við fáum eitthvað af þessum 
sérstöku veiðigjöldum til baka, eða 
komumst inn á samgönguáætlun á ný,” 
segir Sigurður.

Mikil breyting fyrir okkur
Hilmar Helgason er skipstjóri á Hrafni 
Sveinbjarnarsyni og hefur verið með 
hann í tæp 23 ár. „Rennan fyrir þessar 
breytingar var frekar þröng og grunn 
þannig að við þurftum að sæta sjávar-
föllum, þegar við vorum að koma inn. Við 
á togurunum höfum verið að berjast fyrir 
því lengi að fá hana breikkaða, sérstaklega 
inni við Eyjabakka. Nú verður mun betra 
fyrir togarana að koma að og alls staðar 
verður 7 metra dýpi þannig að við þurfum 
ekki lengur að sæta sjávarföllum eftir að 
þessi framkvæmd verður búin nú í haust. 
Þetta verður mikil breyting fyrir okkur. 
Þegar við erum að fara út í vindi er ekki 
eins þröngt um okkur, en þessi stóru 
skip drifta dálítið í austan og suðaustan 
áttunum og eftir þetta erum við ekki eins 
aðþrengdir og áður og aðgengi alls staðar 
orðið betra í höfninni,” segir Hilmar.

Sigurður A. Kristmundsson, 
hafnarstjóri í Grindavík
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Fiskmarkaður Suðurnesja, Grinda-
víkurútibú, er til húsa að Seljabót 2-4. 
Hluti hússins er upphaflega byggður 
af félagi útgerðarmanna  í Grindavík 
árið 1987 sem ,,Matið“, á þeim tíma  var 
tekin prufa af afla og lagt mat á gæði og 
stærð.

Fiskmarkaður Suðurnesja var stofnaður 
1988 og tekur þá til starfa í þessum hluta 
húsnæðisins og er þar til ársins 1992, 
þegar félag útgerðarmanna byggir nýtt 
húsnæði og flytur markaðurinn þá á Mið-
garð við Grindavíkurhöfn, Vísir hf. kaupir 
af þeim húsnæðið.

Það er svo árið 2006 sem sömu aðilar 
hrókera fasteignum aftur og  fiskmark-
aður Suðurnesja kemur aftur heim að 
Seljabót og strax er hafist handa við að 
reisa viðbyggingu á lóð ESSO, eða N1 eins 
og það heitir í dag. Núverandi húsnæði er 
samtals 1470 fermetrar að stærð og rúmar 
starfsemina vel.

Víðtæk þjónusta er í boði hjá fiskmark-
aði Suðurnesja, m.a. bryggjuþjónusta og 
eru 3 ,,útilyftarar“ á ferðinni við löndun, 
vigtun og útvega ís til báta, 3 ,,innilyft-
arar“ þjónusta við að taka á móti afla í 
tengslum við endurvigtun og frágang 
fyrir uppboð, ásamt því að ferma ökutæki 
kaupenda.

Sjö starfsmenn eru í fullu starfi , og 
er Styrmir Jóhannsson stöðvarstjóri í 
Grindavík.

Styrmir er giftur Magneu Ósk Böðvars-
dóttur og eiga þau tvö börn, hann hóf 
störf ári eftir að markaðurinn tók til starfa 
eða 1988, og er því búinn að starfa að fisk-
markaðs málum í 25 ár samfleytt. Hann 
man tímana tvenna og því gráupplagt að 
heyra í honum hljóðið.

Hvað er að frétta?
Við erum nýbúnir að taka upp nýtt 

tölvukerfi eða umsjónarkerfi uppboðs, 
mun skilvirkara og notenda vænna, þó er 
enn notast við sama kerfið í sambandi við 
innhringinu seljanda, þ.e.a.s. skipstjóri 
hringir inn að morgni fyrir uppboð og 
tilynnir um áætlað magn.

Helsta nýjungin við kerfið er sú að not-
endur, seljandi/kaupandi, loggar sig inn á 
sitt svæði og getur fylgst með uppboðinu í 
raun hvar sem er. Þar hefur hann svo allar 
upplýsingar um sín mál og viðskipti.

Er aukning á umfangi?
Stöðin hér í Grindavík er stærsta ein-
staka stöðin á landinu í aflamagni og er í 
raun aukning á hverju ári. Ef við berum 
saman 2012 og það sem af er ári kemur í 
ljós að magnið í kg hefur aukist úr 3.200 
tonnum í 5.200, allt árið í fyrra er magnið 
8.500 tonn. Aflaverðmæti brúttó eykst  úr 

900 milljónum í 1.250. Helstu skýringar 
á auknu aflamagni eru meiri veiði, það 
er staðreynd, afli trollbáta er að aukast 
og einnig eykst það magn sem kemur frá 
fiskverkendum óunnið hér inn á gólf.

Hefur FMS áhrif á verðmyndun?
Þegar að fiskmarkaðir voru að byrja var í 
raun rennt blint í sjóinn. Þá var einungis 
í gangi til viðmiðunar verð frá verðlags-
stofu fiskverðs eða beinir samningar sjó-
manna við einstaka útgerðamenn. Ég man 
eftir því að fyrstu tvö árin var verðið þetta 
20-26 krónur á kílóið fyrir þorskinn,  það 
var svo allt vitlaust þegar að Skarfur GK 
seldi fyrir 30 krónur 1989 og í ljós kom 
að það var að verða til ,,önnur“ eftirspurn 
eftir fiski en verið hafði fram að því. 
Fljótlega kom svo í ljós að það var hægt að 
finna markaði fyrir nánast hvaða tegund 

Fiskmarkaður Suðurnesja

Styrmir Jóhannsson stöðvarstjóri.
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Safnið hefur í fjölda ára boðið útgerðarfyrirtækjum að fá 
lánaðar bækur  um borð í báta sína. Safnið lánar allt að 30 
bókum í einu í bókakössum, sem skipverjar sækja og skila. 
Bækurnar er hægt að hafa um borð í 60 daga. 

Ef bækur skemmast eða týnast gildir það sama og um aðra 
lánþega, að greiða þarf fyrir nýtt eintak. Það er von okkar 
starfsmanna safnsins að þetta nýtist sem flestum og sjómenn-
irnir setji fram óskir sínar um ákveðið lesefni ef þær eru til 
staðar – það hjálpar okkur að velja í kassana. 

Um þessar mundir eru aðeins tvö skip sem taka bækur og 
hafa gert í langan tíma – fyrir um 10-12 árum síðan, voru 
þetta 5-7 skip og bátar sem tóku bækur nokkrum sinnum yfir 
árið, vonandi á þeim eftir að fjölga aftur.

Við hvetjum svo auðvitað alla bæjarbúa til að nota bóka-
safnið sitt  –  til þess er það

   

Orðsending frá Bókasafni Grindavíkur! 

fisks sem úr sjó kom, markaðarnir urðu 
klárlega til þess að fisktegundum sem 
gengu kaupum og sölum jukust úr því að 
vera 5-6  í 25-30 tegundir sem nú er að 
finna í uppboðsgögnum FMS í dag. Sama 
má segja um fjölda kaupenda, þeir voru 
ekki margir til að byrja með nú skifta þeir 
hundruðum.

Varðandi fiskverðið síðustu árin þá 
er það heildarhagfræðin sem spilar þar 
mestu. T.d. ef við berum saman meðal-
verðið á þorski 2012 sem var 344 kr. og í 
ár sem er 274 kr. það sem komið er, þá er 
þarna 70 króna mismunur sem gæti lagt 
sig á 360 milljónir króna? Þarna erum við 
að tala um bein áhrif afurðaverðs á mörk-
uðum erlendis á saltfiski t.d. og einnig 
er ákveðin skýring tímabundin áhrif af 
strandveiðum svo eitthvað sé nefnt.

Eiga sjómenn enga aðkomu að 
uppboðsferlinu?
Það var nú þannig þegar þetta byrjaði, 
að fulltrúi frá bátunum var alltaf að 
fylgjast með, ég man eftir strákunum af 
Skarfinum og fleiri bátum hér inná gólfi 
að fylgjast með þegar teknar voru ís og 
vigtarprufur úr aflanum, nú sést ekki 
nokkur maður í dag. Kannski má segja að 
helstu núningsfletir hafið verið slípaðir 
til, og nú  verður enn betra fyrir sjómenn 

að fylgjast með í gegnum nýja tölvukerfið. 
Ég sé ekkert því til fyrirstöðu að sjómenn 
af þeim bátum sem selja hér komi og 
fylgist með, er raunar töluvert hissa á 
því hve áhuginn er lítill. Í dag eru samt 
nokkrir skipstjórar sem koma og skoða 
málin og gera þá athugasemdir, t.d. við 
sölu úr síðasta túr eftir samanburð við sín 
gögn.Við erum með svokallað endur-
vigtunarleyfi eða vigtun fyrir þriðja aðila. 
Það er kannski helst þar sem ágreiningur 
getur komið, þ.e.a.s. í sambandi við 
ísprósentuna, þar eru stanslausar pælingar 
um ís eða ískrapa. Það sér það hver maður 
að það skiptir verulegu máli hvort kör 
með ískrapa í fiski eru tappalaus eða með 
tappa þegar þau koma í hús, og einnig 
hvort þau eru vigtuð eftir einn klukku-
tíma eða þrjá.

Hvernig sérðu fyrir þér komandi ár?
Ég tel að framtíðin verði á þann veg að 
fjarskiptum seljanda á sjó verði hætt, 
menn sjá þetta kannski ekki fyrir sér í dag 
en lausnin er í raun einföld; hún byggist 
á því að á mörkuðum verði tekið upp 
vaktakerfi sniðið að sjósókn og uppboð 
fari fram snemma að morgni hvers dags. 
Það er alveg augljóst hvað breyting af 
þessu tagi hefur í för með sér, mun meiri 
nákvæmni í viðskiptum myndast milli 
seljenda og kaupenda og öll vafaatriði 
heyra sögunni til. Bein afleiðing verður 
svo betri meðferð á afla. Það verður að 
haldast í hendur þær umbætur í raf-
rænum upplýsingum sem markaðskerfið 
býður nú, og meðferð á afla.



Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

Sjómannasamband Íslands

Farmanna- og 
fiskimannasambandið
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Landsbankinn  
er öflugur 
samstarfsaðili

Það er stefna okkar að vera hreyfiafl í íslensku samfélagi. 
Landsbankinn tekur virkan þátt í uppbyggingu í sjávarút-
vegi og er traustur bakhjarl og samstarfsaðili.
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K ári eldri var keyptur til Grindavík-
ur vorið 1963, af Sigurði Magn-
ússyni frá Nýjalandi í Garði, fyrir 

900.000 kr. Útborgaðar voru kr. 300.000. 
Báturinn lá í Keflavíkurhöfn, tilbúinn á 
humarveiðar sem þá voru nýlega hafnar 
hérlendis. Um borð voru hlerar, tvö 
troll og vírar á trollspili sem stóð milli 
masturs og lestarlúku, önnur veiðarfæri 
fylgdu ekki. Í bátnum var 160 ha GM 
díselvél, föst skrúfa og tvívirk Twin Disc 
kúpling með langt handfang í stýrishús-
inu, áfram, hlutlaust og aftur á bak. 

Sævar Óskarsson og Hjalti 
Þórhannesson frá Litla 

Gimli. Myndina tók Ólafur 
Rúnar Þorvarðarson á sjó-

mannadegi í  Festi 1983.

Kastað á Hælsvík
Sævar Óskarsson, útgerðarmaður og skipstjóri 
lýsir upphafi togveiða  frá Grindavík



Eftir að til Grindavíkur var komið, 
var hafist handa við að útbúa bátinn 
til humarveiða og kynnast betur bát og 
búnaði. Tekinn ís o.fl. og farið í fyrsta 
róður á svokallaða Bergsbleyðu um 8 sml 
undan Krýsuvíkurbergi. Þar voru nokkrir 
bátar að veiðum, litlir og gamlir flestir. 

Látið var reka meðan 
trollinu var komið út
Báturinn hafði síðutog sem þá var algeng-
ast, það er gálgi var á hádekkinu stjórn-
borðsmegin og annar í ganginum móts 
við aftan vert stýrishúsið. Dálítið bil var 
milli gálga og lunningar, þar í var hlerum 
rennt svo þeir skorðuðust. Látið var reka 
meðan trollinu var komið út, pokinn og 
belgurinn fyrst, síðan vængirnir og loks 
restin af fótreipinu, miðjan eða bússið, þá 
héngu væng endarnir í sitt hvorum gálga, 
róparnir, en svo hétu tveir spottar sem 
voru festir við vængendana með snur-
voðarlásum, sterturinn, það er spotti úr 
pokagjörðinni, var bundinn í höfuðlínuna 
á trollinu og allt klárt til að kasta. Þá var 
kúplað að, sett á hæga ferð áfram og snúið 
á stjórnborða, sást þá vel hvort trollið var 
klárt, tveir karlar komu sér fyrir við spilið, 
valin togstefnan og gröndurunum slakað 
rólega. Grandararnir voru vírleggir þeir 
sem tengdu troll og hlera, nokkru sverari 
en togvírinn, 15-20 faðma langir. Áður 
höfðu hlerarnir verið hífðir útbyrðis og 
héngu í gálgunum í grönnum keðjum, 
kallaðar brækur. 

Brækurnar losaðar
Þegar grandararnir voru á enda runnir 
stöðvuðust þeir við það að lás á endanum 

Ekki var mikill tækjabúnaður í stýrishúsinu, enda lítið pláss og þröngt. Uppi í 
stýrishúss þakinu var áttavitinn í  ramböldum sínum og nátthús yfir. Sjálfstýring 
var komin, virðist stefnan norðlæg. Hverfiljóri, mesti forngripur, hátalari fyrir 
útvarp Reykjavík, handfang ljóskastara, mælar vegna aðalvélar, sjónarauki, WHF 
talstöð og dýptarmælirinn sem enn er til. Radar var kominn um borð, annað var 
ekki tækja.



rann í sylgju sem var í bakstroffunni, en 
svo hétu grannar keðjur á bakhlið hlerans 
aftanverðum. Gröndurunum tengdist vír-
leggur með nægum slaka til að liggja laus 
yfir hlerana, kallaður dauðileggur. Hinn 
endinn tengdist G hlekk eða vargakjöft-
unum sem endi togvírsins tengdist. Nú 
var lásað í hlerana og þeim lyft lítið eitt, 
brækurnar losaðar og nú héngu hler-
arnir í togvírunum og þess gætt að ekki 
slaknaði á bremsunum á spilinu fyrr 
en „lagó“ kom úr stýrishúsinu. Venja 
var að festa dauðalegginn við efri brún 
hlerans og kasta slakanum yfir og aftur 
fyrir, annars var hætta á að leggurinn 
færi undir neðri brún hlerans, „skóinn“, 
og nuddaðist í sífellu við botninn. Nú 
var allt klárt, stefnan valin endanlega, 
fulla ferð áfram og lagó. Spilmenninrnir 
slökuðu á bremsunum varlega, fljótlega 
hvarf afturhlerinn niður og aftur með 
skutnum, en forhlerinn, þ.e. hlerinn að 
framan, seig rólega í sjó og tók að rífa sig 
út. Miklu skipti að út væri slakað jafnt 
báðum megin. Sást hvernig til tókst þegar 
merkin runnu út eitt af öðru. Togvírarnir 
voru merktir með 25 faðma millibili eftir 
ákveðinni formúlu. Fyrst var eitt merki 
á 25 fm, þó var sett merki ca. 10 fm frá 
hlera, svokallað hleramerki. Næst voru 
50 fm, tvö merki með stuttu bili á milli, 
þá 75 fm og þrjú merki. Næst voru 100 

Við spilið standa Guðjón Sigurgeirsson og Sævar Óskarsson, félagar til margra ára. Eru þeir að slaka út vírunum í köstum. Miklu 
varðaði að jafnt væri slakað. 
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fm og tvö merki með lengra bili á milli 
og svo áfram eftir sömu reglu. Vírarnir 
voru 250-400 faðma langir, ½ tomma að 
gildleika, stærri og öflugri bátar notuðu 
gildari víra. Þegar út voru komnir 250 
fm af vír var slegið af ferðinni, brems-
urnar festar og svokallaður „messenger“ 
tekinn og kastað yfir báða víra, brugðið 
á spilkoppinn og vírarnir hífðir saman, 
togblökkinni lokað yfir þá og togið hófst. 
Tog blökkin var furðutól með liðamótum 
svo ná mætti utan um báða vírana, henni 
var fest við borðstokkinn með keðju á 
móts við klussið að aftan. Eftir litla stund 
sást hvernig til hafði tekist við köstunina. 
Bilið milli víranna jókst frá togblökk-
inni  eins og séð varð niður í sjóinn og 
allt virtist klárt. Búnaður til staðsetningar 
var nánast enginn í þessum gömlu bátum, 
nema áttavitinn og dýptarmælir, oft hinir 
mestu forngripir. Menn urðu að treysta 
á landsýn og fylgjast með hvernig þetta 
eða hitt kennileitið bar um annað, fjöll og 
hólar. Gerðist þetta smám saman, enda 
miðluðu menn upplýsingum sín á milli. 
Nokkrir nýrri bátar höfðu radar, sem var 
til mikilla bóta með staðsetninguna.

Johnny Walker, 
Smirnoff og Sénever
Þessi bleyða var stór og voru oft margir 
bátar þarna að veiðum og austar í Selvogs-
fórum og enn austar. Nokkur skipsflök 
voru þarna og harðir blettir hingað og 



þangað. Afli var oft góður af humri en 
lítið um annan fisk, aðallega kolategundir 
sem lítill markaður var fyrir. Oft komu 
ýmsir hlutir úr pokanum, svo sem gamlir 
tré og járn bobbingar frá fyrri tíð svo og 
ýmislegt fleira. Þarna um lá siglingaleið 
farmskipa og fóru menn nú að fá í pokann 
með öðru heilu og hálfu kassana af 
víntegundum þeim sem vinsælastar voru 
á þeim tíma og fengu sumir kimar bleyðu 
þessarar nafn af því, svo sem Johnny 
Walker, Smirnoff og Sénever. Nú er þetta 
svæði kallað Gordon. 

Fljótlega voru önnur svæði könnuð 
vestar og var svæði sunnan við Eldey 
stærst auk smærri bleyða. Bátar frá 
Keflavík og Reykjavík voru á geysistóru 
svæði norðan við Eldey, þar var góður 
humarafli. 

Þetta sumar, þ.e. ´63, var humarinn ekki 
slitinn úti á sjó. Hann var þveginn vand-
lega og ísaður í stíur í lestinni og landað 
í línubölum. Kom fyrir að elsti humarinn 
var farinn að láta á sjá þegar honum var 
landað. Næsta sumar fóru menn að slíta 
humarinn úti á sjó og geyma í sjó og ís-
fylltum tunnum, vandlega máluðum. Við 
það jókst vinnan úti á sjó mikið og varð 
stundum lítið um svefn ef mikið aflaðist. 
Um sumarið ´64 var trollinu stundum 
kastað í Hælsvík eða Syðri Sandvík. Togað 
stutt 15-20 mínútur og brást ekki afli, ýsa, 
þorskur og koli. Var gert að þessum fiski á 
leið út á humarbleyðuna og var ágæt við-
bót við humaraflann. Eftir slaka línuvertíð 
veturinn ´65 var farið á handfæri. Oft 
var hann tregur á færin. Rúllur, snúnar 
með höndum, voru festar á borðstokkinn, 
2 mm girnislína áundin og slóði með 
nokkrum gúmmíklæddum krókum, sakka 
um 2 kg á enda slóðans, sami búnaður 
er notaður enn í dag nema rúllurnar raf-
drifnar og keyra sjálfar. Einn maður getur 
annast margar rúllur. 

Þennan vetur var ein færeysk skúta á 
Selvogsbanka þar sem menn stunduðu 
stórkarlalegar þorskveiðar í nót, sumir 

Komið úr róðri. Í glugganum er Óskar 
Gíslason. Hann var fæddur 26/9 1914, 
d. 14/1 2004. Lengst af skipstjóri á Kára 
GK 146, áður skipstjóri á ýmsum bátum 
í Grindavík. Hann tók þá ákvörðun að 
stunda togveiðar á gömlu snurvoðar-
bleyðunum við Grindavík. Margir fleiri 
fylgdu fast á eftir. Eins og sjá má á mynd-
inni höfðu menn tekið upp skuttog þarna. 
Gálgarnir sitt hvoru megin stýrishússins, 
varatroll í bakborðsgangi og það þriðja 
aftur á hekki.

Fiskilínu hleðsla.
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voru á netum líka. Einn sást kasta nótinni 
kringum lítinn færabát frá Eyjum. Þar 
um borð urðu menn að vonum æfir yfir 
tiltektinni, þeim var hleypt út úr nótinni 
með samkomulagi og beðnir að koma að 
síðunni bakborðsmegin. Litlu síðar sást 
færabáturinn halda til Eyja, hlaðinn á 
skammdekk. Er nú ekki að orðlengja það 
að mönnum tók að leiðast færaskakið og 
aflaleysið og ákveðið að gera bragarbót 
á og keyrt í Hraunsvík. Aftur á var lítið 
fiskitroll, því var komið í sjó og kastað 
utarlega á víkinni og togað 20-30 mínútur 
inn víkina og híft. Pokinn kom upp um 
leið og hlerarnir og fengust þar 4-5 tonn 
af þorski og ýsu, einnig rauðsprettu. 
Þar með var augljóst að halda áfram 
þessum veiðum eða hætta ella. Fljótt 
flaug fiskisagan og fjölgaði brátt bátum 
sem stunduðu þessar veiðar. Borist höfðu 
fregnir af því að bátar í öðrum sóknum 
kæmust upp með álíka veiðsiskap og var 
því látið skeika að sköpuðu. Voru nú fleiri 
bleyður rannsakaðar og kortlagðar að 
þeirrar tíðar hætti, með miðum í landi 
og dýpi. Nokkrir af elstu mönnunum á 
þessum bátum höfðu reynslu af veiðum 
með snurvoð á árum áður og þekktu því 
nokkuð til miða á bleyðunum, en með 
tímanum lærðist mönnum betur að stað-
setja festur og kanta sem umlykja bleyð-
urnar svo að hægt var að toga hringinn 
1 til 1 ½ tíma án áfalla. Mörgum skall þó 
harkalega við þessar tilraunir. Rifu menn 
og slitu af sér troll og hlera og stundum 
hvort tveggja. 

Hlerabúrið
Lágu veiðarfærin eftir í verstu festunum 
sem fengu nafn af því hve mörgum 
hlerum báti tókst að slæða úr þeim uns 
hann náði sínum eigin. Mjög vandasamt 
var að staðsetja sig nákvæmlega og not-
uðu menn ýmis kennileiti í landi og höfðu 
hverjir sín eigin mið. Þetta átti þó eftir að 
breytast með tilkomu betri dýptarmæla 
og „Plotter“, eða ferilrita, þá varð leikur 
einn að toga eða kasta dragnót á þessum 
bleyðum, þótt menn tækju stundum 
áhættu í tilraunaskyni. Mikill fjöldi báta 
stunduðu veiðar þessar, sumir tímabundið 
og frá öðrum byggðarlögum og var afli 
oft góður. Sáu menn fljótt að stærri og 
betur búnir bátar náðu meiri árangri og 
komust sumir í álnir og lögðu grunn að 
meiri umsvifum í útgerð. Þessum veiðum 
var að mestu lokið eftir um 30 ár en þá 
hafði reglum um togveiðar á grunnslóð 
verið breytt. Fyrir kom að 10-15 bátar 
voru samtímis á tveimur bleyðum undir 
Krýsuvíkurberginu, eina vertíðina voru 
fleiri bátar á trolli en netum frá Grinda-
vík. Menn náðu góðum tökum á veiðar-
færinu og ýmsar breytingar voru gerðar til 

Óskar Gíslason skipstjóri.
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

VAGNHÖFÐA 12, REYKJAVÍK  |  S. 567 2800  |  mdvelar@mdvelar.is  |  mdvelar.is

Vetrarvertíð í Grindavík, ljósmyndir Haraldur Hjálmarsson

Valdi á Verði                                                         Elli á Farsæl                                                             Meyvi á Askinum 
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hagræðis, t.d. tekið upp skuttog og trollin 
betrumbætt. Varla kunni nokkur maður 
til verka við togveiðar í Grindavík þegar 
humarveiðarnar hófust og slíkur veiði-
skapur jafnvel litinn hornauga af mörgum, 
en tímarnir breyttust, betri hafnarskilyrði 
urðu að veruleika, en við Grindvíkingar 
liðum mikla önn fyrir hafnleysið lengi 
framan af öldinni sem leið. Margir af 
þeim höfðingjum sem þraukuðu þetta 
tímabil hafa nú burt kallast og kannski 
einn eða tveir eftir sem gætu dregið trollið 
klakklaust eftir gömlu landmiðunum sem 
notuð voru. Gömlu trébátarnir entust 
furðu skammt margir. Eftir 20-25 ár voru 
þeir margir orðnir ónýtir vegna fúa og 
vanhirðu og voru brenndir eða fargað 
með öðrum hætti umvörpum. Kári GK 
146, sá sem vitnað er til í upphafi, var 
smíðaður í Keflavík 1942 og hét hann þá 
Anna. Hann var 26 rúml. Hann var um 
tíma í eigu Hraðfrystihúss Þórkötlustaða 
og hét þá Þórkatla. Hann kom svo aftur til 
Grindavíkur vorið ´63 og mætti örlögum 
sínum ásamt Guðjóni Einarssyni GK 161 
og nafna sínum úr Vestmannaeyjum í 
nóvember 1965 í mikilli bálför á Fitjum í 
Njarðvík.

Ljósmyndir: Óskar Sævarsson.

Morgunblaðið teikning eftir Sigmund 1967.Morgunblaðið 24. maí 1967.

Vikulega birtust fréttir í dagblöðum landsins 

á þessum árum þegar bátar voru teknir í landhelgi

Það var ekki bara fisk að 
fá í Hælsvík, þegar færi 
gafst var farið í Fugla-
steininn í eggjaleit. Frá 
vinstri:  ritstjórinn og 
Gunnar Jóhannesson
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Vélstjóri á fjöllum...
Vélstjórar eiga það margir sameigin-
legt, merkilegt nokk, þeim líður best 
með vélarnið í hjarta og gildir þá einu 
hvort þeir eru á sjó eða í landi.

Jóhann Þröstur Þórisson, vélstjóri á 
Valdimar GK 195, sýnir hér í myndum 
hvað honum finnst skemmtilegast að 
gera þegar hann er ekki á sjó.

Jóhann sem er ´62 módel, kom á 
vertíð til Grindavíkur 1980 og hefur 
ekkert farið aftur, hann er giftur 
Birnu Kristbjörgu Björnsdóttur og 
eiga þau þrjú börn og fimm barna-
börn.

Hann nam bifvélavirkjun ´82 og 
lauk vélstjórnarbraut FS ´89. Lengi 
var Jóhann á Gauknum, síðan Höfr-
ungi ll og nú um alllangt skeið vél-
stjóri á Valdimar.

Um borð í Valdimar keyrir hann 
800 hestafla Callesen en ökutækið 
á fjöllum er Pajeró ´96 módel, gjör-
breyttur á 44 tommu dekkjum með 
milligír og öllum pakkanum.
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Starfsfólk Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja sendir sjómönnum, 

fiskvinnslufólki og öðrum 

Grindvíkingum hamingju- og 

heillaóskir á sjómannadaginn. 

Minnum á að innritun í skólann 

fyrir næstu önn lýkur 10. júní, 

fyrir nemendur fædda 1997.

Nánari upplýsingar má fá á 

heimasíðu skólans www.fss.is. 

Fjölbrautaskóli 
Suðurnesja
www.fss.is

Sendum sjómönnum,

fiskvinnslufólki og öðrum

Grindvíkingum hamingju- og

heillaóskir á sjómannadaginn
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Í Sjómannadagsblaði Grindavíkur 
2012, síðu  71 – 73 er að finna greinina; 
„Rukkarinn“, fyrsti hluti, sem lauk 
svona:

„Ég linnti ekki hlaupunum, en hélt 
fast um töskuna. Ég hljóp nú á útopnu 
alla leið út að fótboltavelli. Þar stoppaði 
ég loksins til að íhuga málið. Maðurinn 
sást hvergi og ég setti mig á stein við 
götuna til að kasta mæðinni. Ég leit nú 
niður í töskuna til að athuga hvort ekki 
allt sé í lagi með ávísunina“. 

Hér fylgir annar hluti, framhald.

En ávísunin var ekki þar? Hvað í ósköp-
unum hafði skeð? Ég fékk hjartslátt og 
var hálf máttlaus í hnjánum. Rólega nú, 
nú er að taka því rólega. Ég hafði fengið 
ávísunina af Þóra og hvað svo? Á meðan 
ég sat þarna og íhugaði málið kom vöru-
bíll með fisk á leið austur í hverfi. Strax 
og ég heyrði í vörubílnum, þaut ég upp 
og lagði af stað upp í hraun. Þar settist ég 
aftur á stein, alveg uppgefinn og lagðist út 
af. Hvernig í ósköpunum færi nú þetta? 
Yrði ég að borga þetta? Ég yrði nú allt lífið 
að því. Svo sofnaði ég þarna í hrauninu 
ofan við fótboltavöllinn í Grindavík, sem 
þá var grófur malarvöllur. 

Ég vaknaði ekki fyrr en komið var fram 
yfir kvöldmatartíma og orðið hálf dimmt. 
Það hafði þykknað í lofti og sennilega færi 
að rigna. Ég yrði nú að koma mér heim 

svo fólk yrði ekki hrætt um mig og svo 
láta Herbert vita hvernig komið var. 

Ég hugleiddi hvernig ég skyldi fara að, 
við að setja fram þetta hræðilega mál. 
Herbert yrði örugglega mjög leiður og 
fengi kannski taugaáfall og færi örugglega 
á hausinn. Mamma yrði alveg viti sínu 
fjær og myndi skamma mig fyrir að geta 
aldrei verið eins og maður og dæma mig 
norður og niður, gjörsamlega framtíðar-
lausan. 

Ég drattaðist nú af stað og út á fótbolta-
völl og stefndi heim, framhjá Eyvindar-
stöðum. Ég var að velta því fyrir mér 
hvílíkt reiðarslag þetta yrði heima, þegar 
einhver hrópaði til mín. 

„Ertu að rukka, ræfillinn. Það borgar 
þér enginn neitt“. 

Ég kom út á aðalgötuna við Brú og var 
orðinn löðrandi sveittur og var hálf kalt 
jakkalaus, en jakkinn varð eftir á túninu 
hjá Teigi austur í hverfi. Mig klæjaði í 

„Rukkarinn“

Sveinn Torfi Þórólfsson:Annar
hluti: 

Rauða bárujárnshúsið til hægi var Vélsmiðja Grindavíkur. Bjarg er hvíta húsið, 
en yfir sést í risið á Hæðarenda.  Garðar, Hafnargata 6 ómálað með grænu þaki og 
Steinar er gult.

Að vinna 
í vélsmiðju 
Grindavíkur
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„Rukkarinn“ annar hluti

bringuna svo ég lyfti hendinni til að klóra 
mér en gríp í eitthvað pappírslegt. 

Ég snögg stoppa. Hvað var þetta? 
Svo rann upp fyrir mér, að ég hefði sett 
ávísunina í brjóstvasann á skyrtunni. Í 
stað þess að verða glaður, lá mér við yfir-
liði. Ég settist á stein við götu og reyndi að 
jafna mig. Ég sat þarna lengi á steininum 
við götuna hjá Brú og reyndi að ná mér. Á 
meðan keyrðu margir bílar framhjá, mest 
vörubílar. Ég heyrði ýmsa hrópa eitthvað 
út um gluggann til mín og ég man að ein-
hver í drossíu hrópaði: 

„Sjáið. Þarna situr rukkararæfillinn“. 
En ég fékk á tilfinninguna að samt fengi 

ég aukna virðingu á meðal fólks vegna 
þessa innheimtustarfs.

Ég stend nú loksins upp og legg af 
stað niður götuna og í áttina heim, en ég 
ætlaði fyrst til Herberts með ávísunina. 
Herbert og Ólafía bjuggu í Brautarholti, 
rétt hjá Móholti. 

Ég geng hægt upp stigann upp í risið 
þar sem Herbert og Ólafía bjuggu. Ég ber 
að dyrum og Ólafía opnar. 

Hún starir fyrst á mig eins og ég sé ein-
hver afturganga. 

Hún segir svo. “ Hvað er að sjá þig 
drengur“? 

Ég er að koma með ávísunina til Her-
berts, segi ég og rétti henni rennandi 
blauta ávísunina. Ávísunin varð blaut af 
því að ég hafði haldið utan um ávísunina 
frá því ég fann hana og ég var mjög 
sveittur í lófanum. 

„En hvað kom fyrir“? segir hún þá. 
„Nei, ég gleymdi jakkanum og varð því 

að hlaupa til að halda á mér hita, svo ég 
svitnaði“, laug ég. 

„Já, en klukkan er að verða níu og 
koldimmt úti“, segir hún og réttir Herbert, 
sem kom, ávísunina. Herbert horfir á mig 
stórum augum, en segir ekki neitt, en lítur 
svo á ávísunina. Svo færðist stórt bros yfir 
andlitið og svo ljómaði hann allur. 

„Okkur er bjargað“, nánast hrópar Her-
bert og grípur utan um Ólafíu, sem skilur 
ekkert í þessu öllu saman. 

„Viltu ekki koma inn og fá þér eitthvað 
til að hlýja þér á“? segir nú Ólafía. 

„Nei, nei ég þarf að flýta mér heim“, 
sagði ég og þaut niður stigann. 

Þegar ég kom út á stéttina fyrir utan 
Brautarholt var hann að blása upp að 
austan og að byrja að rigna, enda lægð að 
ganga yfir. Mér varð hálf kalt og sá eftir 
að hafa ekki þáð boð Ólafíu um eitthvað 
að hlýja mér á, og kannski segja henni alla 
söguna. Ég hélt nú á ská yfir götuna og 
heim að Móholti. 

Ég gekk hægt upp stigann og hálf lædd-
ist inn á gang. Þar rakst ég á pabba, sem 
spurði með þjósti hvar ég hefði eiginlega 
verið? Það væri komið langt fram á kvöld. 

Ég sagði að ég hefði tafist mikið og að Jón 
Dan hefði ekki verið heima og erfitt að ná 
í Þóra. 

„Þetta stemmir nú ekki alveg“, sagði 
pabbi, því Helgi í Stafholti sagði, að þú 
hefðir komið hlaupandi yfir girðinguna 
í Teigi og rifið buxurnar þínar og svo 
hlaupið út veginn og buxurnar þínar eru 
rifnar. 

Við þessu átti ég ekkert svar. Mamma 
kom líka og hundskammaði mig, svo 
ég sökk alveg saman og fór inn í kvist-
herbergið og lagðist upp í rúm í öllum 
fötunum og sofnaði eiginlega alveg strax. 
Þá hafði ég ekki borðað síðan í hádeginu. 

Morguninn eftir vaknaði ég snemma, 
líklega um klukkan sex, en ég hafði ekki 
klukku, svo ég vissi ekki hvað klukkan var. 
Næst þegar ég færi í Reykjavík ætlaði ég 
að kaupa mér klukku. Svo vantaði okkur 
klukku í íbúðina svo allir gætu fylgst með 
tímanum.

Mér leið illa og hefði þurft að komast í 
bað, en bað eða baðaðstöðu höfðum við 
ekki. Við létum bað einu sinni í viku eftir 
leikfimi duga. Svo var ég svangur, mjög 
svangur.  Mamma og pabbi sváfu í eld-
húsinu, svo þangað var ekki farandi. Svo 
hvernig leysti maður nú þetta mál?

Mér datt strax í hug að fara snemma út 

Fyrir utan Borgargarð. Ljósm. Gunnar Vilbergsson.

Maðurinn til hægri á myndinni, sá með húfuna, er Þorkell Árnason frá Teigi.
Liklega um borð i Guðjóni GK?
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í skóla og fara í bað í leikfimisalnum. Ef  
var læst gæti ég talað við Villa, sem var 
húsvörður, eða Stebbu konuna hans. Þau 
voru ágætis fólk, sem mér líkaði vel við. 

Verra var með mat. Ég hugsaði málið 
lengi og datt niður á ágætis lausn. Ég 
hafði kynnst konu norðan úr Skagafirði, 
sem var ráðskona í bragga. Ég fer bara 
þangað og spyr hvort ég geti ekki borðað 
morgunmat með körlunum? Ég læðist 
fram úr og klæði mig og fer svo út og 
niður í bragga. 

Ráðskonan var komin á fætur og búin 
að kveikja upp í eldavélinni, svo það var 
orðið hlýtt inni. Ég geng inn og þegar hún 
sér mig spyr hún strangt. 

„Hvað kom fyrir“?
 Jæja, þú þarft ekkert að svara því, en 

sestu og fáðu þér eitthvað að borða. Ég er 
að búa til morgunmat handa körlunum. 
Ég sest nú varlega við endann á stóra 
matarborðinu í matsalnum, en hún grípur 
disk og eys hann fullan með hafragraut og 
slengir síðan stóru stykki af súrsuðu slátri 
upp í grautinn. Mér líkaði ekki súrt slátur, 
en sagði ekkert. 

Svo slengir hún disknum og stórri 
mjólkurkönnu á borðið og skipar. 

„Borðaðu nú vel. Þarna er sykur ef þú 
vilt“ og bendir á stóran bauk fullan af 
sykri. 

Ég hafði aldrei séð svona mikinn sykur 
á borði, sem hægt væri bara að gæða sér 
á, svo ég tek varlega hálfa skeið af sykri og 
dreifi á slátrið. 

Þá segir hún. Buxurnar þínar eru rifnar. 

Farðu úr þeim svo ég geti rimpað þær 
saman á meðan þú borðar. 

 Ég stend nú upp og fer úr buxunum og 
stend þarna skömmustulegur á gólfinu 
buxnalaus. 

„Allt í lagi góði, ég hef séð annað eins 
áður“, segir hún. Borðaðu grautinn þinn.  

Ég sest nú og gríp stóra skeið og hrein-
lega moka grautnum og slátrinu í mig. 
Viltu meira segir hún. Nei, nei þetta er 
alveg nóg. Þakka þér fyrir, segi ég. Hérna 
eru buxurnar þínar segir hún og réttir 
mér buxurnar. 

Svo fer hún að spyrja mig út úr. Hverra 
manna ég væri og hvað ég gerði? 

„Jæja, svo þú ert frá Skagaströnd. Ég 
þekki nokkra Skagstrendinga“, segir hún 

og nefnir nokkur nöfn, sem ég kann-
aðist við. Þeir eru alveg ágætis fólk og 
gáfaðir. 

Ha, hvað, slíkt hafði ég aldrei heyrt hér. 
Svo þú ert sonarsonur Sveins í Höfða-

túni segir hún. Það er duglegur maður 
og réttlátur, enda alþýðumaður, sem mér 
líkar. Ég þekki vel Ástu systur hans í Vík á 
Skagaströnd. 

Hún sagðist vera búin að vera sex 
vertíðar í Grindavík, en á sumrin væri 
hún ráðskona í vegavinnu uppi á Holta-
vörðuheiði. 

Annars væri hún að hætta þessu. Hún 
væri orðin of gömul í þetta starf. 

Ég sagði að ég væri í sveit norður á 
Höskuldsstöðum á sumrin og líkaði bara 
vel. 

Þá sagðist hún þekkja marga í Vind-

hælishreppi og bað fyrir kveðju til margra 
þar.

Svo allt í einu þýtur hún upp og lítur á 
klukkuna  á veggnum, sem er tíu mínútur 
yfir sjö. 

Guð almáttugur, hvað er ég að hugsa. 
Ég á að vera búin að vekja karlana fyrir 
löngu. Svo þýtur hún með hrópum fram 
á gang, en þar voru tvö herbergi með sex 
og átta kojum. Þar sváfu fjórtán karl-
menn. Þú verður nú að fara segir hún, því 
varla er pláss fyrir alla við borðið eða í 
matsalnum. 

Þegar ég fékk fyrst útborgað hjá 
Herbert, fékk ég í hendur stærri upp-
hæð peninga en ég nokkurn tíma hafði 
fengið sjálfur. Peningarnir voru í brúnum 
bréfpoka. Ég var mjög ánægður að fá 
alvöru peninga og ekki ávísun, sem þurfti 
að fara með inn í Reykjavík til að skipta 
í banka. Ég hafði líka annað vandamál, 
að ég átti ekki fyrir fari með rútunni til 
Reykjavíkur. 

Það fyrsta sem ég gerði var að taka 
rútuna inn í Reykjavík og kaupa flottan 
jakka, sem ég hafði séð í fataversluninni 
Geysi. Þegar ég kom heim og sýndi 
mömmu jakkann, sagði hún beint fram 
að hann væri ljótur, og að sér líkaði ekki 
brúnt og að betra hefði verið að nota 
peningana í eitthvað annað. Mér snögg 
brá og sýndi henni aldrei síðar það sem 
ég keypti. Gleðin yfir jakkanum var líka 
horfin og ég notaði hann lítið. 

Okkur Herbert samdi svo sem ágætlega, 
en hann var bara svo helv.. latur, kom oft 
seint úr matarhléi, og þegar ég kom til 
vinnu, varð ég oft að bíða eftir honum. 
Menn komu þá af bátunum og rifust í mér 
yfir að ekki væri opið verkstæðið. Mér 
líkaði það illa. 

Seinna urðum við ásáttir um, að ég 
fengi lykil, svo ég gæti komist inn og 
byrjað að vinna, mest við að taka til og 
gera eitthvað smotterí. Menn, oftast vél-
stjórarnir á bátunum, gátu þá komist inn 
og gert sjálfir eitt og annað sem þurfti 
að gera, til dæmis að fara í rennibekkinn 
eða sjóða eitthvað. Okkur samdi vel og 
voru menn farnir að bíða eftir að ég kæmi 
og opnaði. Þetta var eiginlega ágætur 
tími. Menn kenndu mér eitt og annað 
í vélsmíði, ég tók í logsuðu og prófaði 
rennibekkinn. 

„Sjáið strákinn, hann getur þetta alveg“, 
hrópuðu menn. 

Ég hafði komið á vélaverkstæði fyrr, því 
pabbi hans Halla(boss), hann Bjössi frá 
Mánaskál á Skagaströnd, vann á verkstæð-
inu hjá síldarverksmiðjunum og fórum 
við stundum að heimasækja hann þar.

Svo fékk Herbert stórt verkefni fyrir 
Kanann uppi í Heiði, nefnilega að búa 
til 1000 stykki úr 8 mm járni, 8 x 20 cm 

Sjóbúðin Bakki.
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á kant, sem bora átti tvö göt í og vinna á 
vissan hátt.  

Herbert sóttist þetta verkefni seint, svo 
hann spurði mig einu sinni hvort ég vildi 
prófa.

Mér leist bara vel á það og byrjaði að 
læra hvernig unnið var með járnplötur, 
skera út 8x20 cm stykki og bora á þær 
tiltekin göt. Það tókst bara vel og fór ég í 
verkið af krafti. Þetta var haustið 1957 og 
ég nýlega orðinn 12 ára. 

Ég var stoltur af að ráða við þetta verk-
efni og færðist allur í kapp. 

Herbert hafði keypt stóra borvél til að 
vinna þetta verk. Hún var svo stór, að 
ég varð að standa á kassa til að ná upp á 
vinnuborð borvélarinnar. 

Mér sóttist verkið vel og vann við þetta 
frá kl. 13:00 til 19:00. Ég fann út hvað ég 
afkastaði á dag og einn daginn spurði ég 
Herbert að því hvort ég gæti fengið að gera 
þetta í akkorði. 

Herbert varð mjög ráðvilltur og velti 
mikið vöngum. Ég sagði þá að ég byggi 
til 10 stykki á klukkutíma og spurði  ef ég 
gerði fleiri hvort ég  fengi þá aukaborgun. 
Þetta féllst Herbert á tafarlaust.

Einu sinni sagði Herbert allt í einu, 
þegar ég var að vinna við borvélina: „Ég er 
frá Dresden“. 

Jáhá, svaraði ég bara og hafði ekki hug-
mynd um hvað eða hvar Dresden var.

„Bandamenn lögðu borgina í rúst“, 
sagði hann og horfði þungbúinn út í loftið. 
Húsið við hliðina fór að brenna og við 
hlupum burtu, en ég skildi ekkert í hvert 
hann var að fara? 

Svo segir hann. Eiginlega er mér illa við 
Ameríkana, en þeir borga vel og greiða 
örugglega. Svo gekk hann burt og kom ekki 
aftur þann daginn. 

Hjá Herbert á vélaverkstæðinu var aldrei 
minnst á það að ég var Skagstrendingur, 
enda var Herbert Þjóðverji. Herbert hafði 
tekið þátt í stríðinu og bar ýmsar menjar 
þess, var taugaóstyrkur og oft utan við sig. 

Einu sinni byrjaði Gvendur Gralli að 
vinna hjá okkur. Hann átti að gera við 
vörubílinn, Chervolettinn, hans Sverris í 
Brimnesi. Sverrir gerði út einn bát, Hafdísi 
GK, og var í braski með saltfiskverkun.

Gvendur byrjaði með látum og reif allt 
stýrissettið undan vörubílnum. Svo kom 
Gvendur  einu sinni ekki í vinnuna, svo ég 
var sendur heim til hans að athuga málið. 
Ég hitti konuna hans, sem sagði Gvend 
ekki fara í vinnuna í dag. 

Mér fannst þetta skrítið, en fór 
niður eftir og tilkynnti hvað sagt var. Nú 
vandaðist málið. Sverri vantaði bílinn í 
saltfiskútskipun og án útskipunar var ekki 
borgað fyrir saltfiskinn, svo gera varð við 
bílinn. 

Grallinn var lagstur í þunglyndi svo 

spurningin var; hvernig koma skyldi 
Grallanum á fætur aftur? Menn ræddu 
málið fram og aftur en engin niður-
staða fékkst og Sverrir var alveg að fara á 
taugum og líka Herbert. 

„Hvað, er ekki hægt að rífa mannfjand-
ann úr rúminu og koma honum í vinnu, 
eða hvað“, hugsaði ég? Svo skunda ég 
heim til Gvendar og beint inn. Gvendur 
liggur í rúminu og hreyfir sig ekki. 

„Þeir eru að bíða eftir þér niðri á verk-
stæði“, segi ég. 

„Hypjaðu þig út, strák skratti“, hreytir 
Gvendur út úr sér. 

„Kemurðu þá niður eftir?“, spyr ég. 
Gvendur verður nú reiður og þýtur upp 

úr rúminu og á harða hlaupum á eftir 

mér, sem stefni út á aðalgötu og niður á 
verkstæði. Ég varð að hafa Gvend svona 
2-3 metra á eftir mér svo hann væri alltaf 
að ná mér en samt ekki alveg. Nú kom 
hlaupaæfingin frá hestatamningunum 
norður á Höskuldsstöðum að góðum 
notum. 

Fyrir utan Vorhús, á leiðinni niður 
aðalgötuna, nú Víkurbraut, stendur Guð-
jón skipstjóri og eigandi á Guðjóni GK, 
kallaður Gaui Gagg, fyrir utan hús sitt. 

Gaui kallar. „Hvað er eiginlega um að 
vera?“

Vertu bara ekki fyrir, kalla ég. Við 
Gvendur erum að fara niður á verkstæði, 
og hleyp framhjá Gauja.

„Það er naumast“, hreytir Gaui út úr 

islandsbanki.is/farsiminn 

Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Millifærðu með 
hraðfærslum í Appinu

Skannaðu kóðann 
til að sækja Appið.

Vantar unglinginn á heimilinu smá bíópening? 

Við einföldum millifærslur í snjallsímanum margfalt. 
Með nýja Íslandsbanka Appinu má nálgast stöðuna 
á reikningum og færa smærri fjárhæðir á vini og 
vandamenn með fáeinum smellum.

  einn   ...    tveir   og    þrír!

1.000 kr.
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sér, og ætlar að grípa í Gvend, sem skýst 
framhjá, og eltir mig. Gaui fer nú að 
hlaupa á eftir okkur líka, en gefst fljótlega 
upp, og þegar við fórum fyrir hornið á 
Sjólyst á harða hlaupum, var Gaui hættur 
hlaupunum.

Við komum nú á harða hlaupum niður 
á verkstæði þar sem Gvendi var tekið 
eins og hann hefði aldrei verið í burtu 
og aldrei minnst á þetta seinna, en gert 
var við bíllinn hans Sverris, sem tókst að 
skipa út saltfiskinum sínum á réttum tíma 
og fá borgað fyrir hann. 

Einu sinni var ég sendur með lítinn 
reikning upp í nýju Einarsbúð, líka kölluð 
Hlöllabúð, að tala við Jón verslunarstjóra í 
Bræðraborg, seinna í Ártúni. 

„Jón er ekki við. Hann er inni í Reykja-
vík á Chevrolettinum að sækja vörur, en 
hann kemur fyrir lokun, klukkan sex“, var 
sagt í búðinni. 

Klukkan var að verða fjögur, svo ég var 
á báðum áttum  hvort ég ætti að bíða eftir 
Jóni, eða fara aftur niður á verkstæði.

Ég valdi að bíða og settist á ölkassa við 
dyrnar.

Fólk kom og fór allan tímann og ég 
fylgdist nákvæmlega með hvað hver verslaði 
og varð nokkuð kunnur um hagi fólks. Það 
var mest kvenfólk, sem kom að versla í 
matinn, en líka einn og einn karlmaðar kom 
að versla eitthvað í bát eða bíl.

Fólk keypti mest matvörur til heimilisins, 
mest mjólk og aðrar mjólkurvörur. Skyr var 
vinsælt, enda ódýrt. Það kom í álbökkum 
ca. 15 – 20 kílógrömm í hverjum bakka, sem 
var klæddur innan með smjörpappír. Sumir 
sögðu að skyr væri búið til úr úrganginum 
úr mjólkinni, og þess vegna ódýrt, en það 
var vinsælt til matar. Flestir keyptu hálft 
kíló og upp í eitt kíló, sem var pakkað inn í 
smjörpappír, og hvítan umbúða pappír.

Mjólkin kom í stórum 50 lítra brúsum, 
sem henni var ausið upp úr með stórri ausu 
í blikkbrúsa, sem fólk kom með. 

Fáir keyptu sælgæti, og þá helst unglingar, 
sem voru í vinnu.

Myndin til hægri sýnir Svein Torfa á hjóli 
að tala við Pétur Vilbergsson í Borgargarði 
vorið 1959. Á bak við frá vinstri er Karls-
skáli, Litli Lundur, Lundur á bak við Svein 
Torfa, og svo Einarsbúð fyrir miðri mynd.

Ég gafst svo upp á að bíða og drattaðist 
niður á verkstæði aftur, enda Herbert að 
loka verkstæðinu, þegar ég kom, úr enn 
einni árangurslausri rukkaraferð.

Svo fór ég með reikning til Óla og Mar-
grétar á Gimli. Ég geng að dyrunum á bak 
við búðina, þar sem þau bjuggu, og ber að 
dyrum. Eftir dágóða stund opnar Óli og 
spyr:

„Hvaða erindi átt þú?“, en bíður ekki 
eftir svari en bara skóflar mér inn um leið 
og hann segir: 

„Þú kemur alveg mátulega. Margrét er 
að búa til pönnukökur, og það lyktar svo 
dásamlega“.

Síðan nánast ýtir hann mér inn í eld-
húsið, og niður á stól.

Margrét er á fullu að búa til pönnukök-
ur, og raular við það starf. Svo sækir hún 
rjóma á pelaflösku og setur á borðið, með 
skál og þeytara, og segir.

„Nú þeytir þú rjómann“.
Mér hálfbrá, því það hafði ég aldrei gert 

áður.
Ég fór nú að paufast við verkefnið, en 

Óli segir:
„Hvað er þetta. Hefur þú aldrei þeytt 

rjóma? Þá er kominn tími til þess“.
Svo þrífur hann allt af mér og setur á 

fulla ferð að þeyta rjómann, sem varð 
stífur og flottur.

Svo kemur Margrét með fullan disk af 
ilmandi pönnukökum, og skellir á borðið 
með smelli og segir:

„Gjörið svo vel“.
Við setjumst nú öll að pönnukökunum, 

og tölum um veðrið.
Svo segi ég:
„Ég er nú eiginlega kominn til að 

rukka“.
Það dimmir yfir andlitum þeirra, og 

þeim næstum svelgist á kaffinu.
„Rukka?“, segja þau í kór, „og fyrir 

hvern ef má spyrja“?
Herbert, segi ég.
Og er reikningurinn stór?
Nei, nei, flýtti ég mér að segja, bara tólf 

krónur og ellefu aurar, 12,11.
„Hvers vegna ellefu aurar“, spyr Óli.

Því gat ég ekki svarað.
„Jæja, það er víst bara að borga“, segir 

Margrét og stendur upp og gengur fram 
í búð.

Svo kallar hún: „Óli hvar er veskið 
mitt“?

„Hér inni“, hrópar Óli á móti.
Margrét kemur nú, grípur veskið og fer 

að róta í því og fer að tína upp peninga, 
mest smáa mynt, og setja á borðið.

Þegar kominn er dágóður haugur 
á borðið fer hún að telja allt frá eins, 
tveggja, fimm, tíu og tuttugu og fimm 
aura mynt.

Hún hafði einn fimm krónu seðil, og 
rétti mér, og segir svo: „Þetta eru alls tólf 
og ellefu“.

„Hvað í ósköpunum á ég að gera við 
þetta smælki?“ spyr ég.

En spyr svo: „Hefurðu ekki ávísun“?
Ávísun, þann fjanda notum við ekki 

hér, og horfir skarpt á mig.
„Ég veit nú bara ekkert í hvað ég á að 

láta þetta“, segi ég.
„Deyjum ekki ráðalaus“, segir Margrét 

og sækir þrjá brúna bréfpoka, sem hún 
setur upp í hvern annan og byrjar svo að 
setja peningana í.

Ég þarf að telja þetta, segi ég, en þá 
segir Óli:

„Margrét telur aldrei vitlaust“.
Svo réttir Margrét mér pokann með 

peningunum, og segir:
„Ungi maður. Hér er borgunin“, og 

tekur reikninginn.
„Ætlarðu ekki að athuga reikninginn?“, 

spyr Óli.

Lagt að bryggju.
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„Hann Herbert gerir aldrei vitleysu“, 
sagði Margrét.

Ég hraða mér nú út, en uppgötva úti á 
götu, að ég hafi gleymt töskunni, og sný 
við.

Óli kemur til dyra og segir hlæjandi:
„Kemur þú svo fljótt aftur með 

reikning“?
Hér er taskan þín, og réttir mér 

töskuna.
Þannig lauk rukkunarferð í Gimli til 

Óla og Margrétar.
Gott að fá pönnukökur.
Öðru sinni fór ég upp að Gnúpi með 

reikning til Todda, Tómasar Þorvaldsson-
ar, forstjóra Þorbjarnar hf, vegna viðgerða 
um borð í mb Hrafni Sveinbjarnarsyni 
GK255, og öðrum bátum, sem voru í við-
skiptum við Þorbjörn hf.

Ég ber að dyrum og Hulda kemur til 
dyra.

„Er Toddi heima?“ spyr ég.
„Nei, hann er inni í Reykjavík í redd-

ingum, og kemur með rútunni í kvöld“.
Ég ætla að snúa frá, en þá spyr Hulda:
„Hvert er erindi þitt?“
„Ég er að rukka fyrir Herbert“, segi ég.
„Mér datt það í hug“, segir hún.
„Má ég fá að sjá reikninginn?“
Þetta var stór og umfangsmikill reikn-

ingur, sem Hulda skoðar, en segir svo:
„Hér er eitthvað, sem ekki stemmir“.
„Komdu inn úr kuldanum, og við lítum 

á þetta saman“.
Hún fer svo inn í eldhús og við setjumst 

við eldhúsborðið.
„Viltu kaffi?“, spyr hún og ég játa fegins 

hendi.
Svo breiðir hún úr reikningunum á 

borðið og byrjar að leggja saman.
„Leggðu saman þessa röð“, segir hún 

við mig og réttir mér blýant og blað.
Nú líkaði mér lífið. Byrjaður að reikna.
Eftir dágóða stund, kveðum við upp úr 

að þessi reikningur sé 3.213,14.
Sem var annað en stóð á reikningnum.
Ég yrði að fara til Herberts og fá nýjan 

reikning.
Þegar ég kem niður í vélsmiðju, segi 

ég við Herbert, að reikningurinn stemmi 
ekki. Ég og Hulda höfum farið yfir hann 
og eitthvað vanti.

„Jæja“, segir Herbert bara, og horfir út 
í loftið og tekur við reikningnum, og fer 
inn á skrifstofu, með hann.

Litlu seinna kallar hann á mig og spyr:
„Varst þú að líta á reikninginn með 

Huldu?“
Já, segi ég hróðugur, og þykist góður að 

hafa verið í reikningi.
„Svo þú kannt reikning?“, spyr Herbert. 

Það getur komið að notum.
En nú er komið kvöld og dimmt úti og 

við skulum ljúka degi og fara heim.
Þegar ég kem niður á verkstæði næsta 

dag eftir skóla, mæti ég Herbert í góðu 
skapi og hálf raulandi, sem var sjaldgæft.

Hann segir, að gott hafi verið að fá 
reikninginn athugaðan, því margt hafi 
gleymst, og nú stemmi tölurnar okkar, og 
þakkar hann innilega fyrir.

„Hér eftir verður þú að athuga reikn-
ingana“, segir hann.

Ég fór nokkrum sinnum með reikninga 
til Todda og Huldu og gekk það alltaf 
eins og í sögu, og alltaf eitthvað góðgæti á 
boðstólnum, mest kökur og jafnvel tertur, 
en sælgæti var sjaldséð.

Ég var svo frakkur að segja að mér 
líkaði að fá kakó, og næst þegar ég kom 
var kakó á boðstólnum.

Þetta haust veiddist mikil síld í reknet í 
Grindavík og var höfnin oft full af síldar-
bátum víða 

að, líka frá Vestmannaeyjum. Síld var 
söltuð látlaust á meðan fólk gat staðið á 
fótunum, og svo var fólk sent heim til að 
hvíla sig á milli. 

Mér fannst ófært að vera að dútla á 
verkstæðinu á meðan aðrir voru á kafi í 
síld, svo ég fór til Ingibergs Karls á Karls-
skála, sem var fyrir síldarsöltuninni  hjá 
Hraðfrystihúsi Grindavíkur og spurðist 
fyrir um vinnu. 

„Jú, komdu bara í fyrramálið“, sagði 
Ingibergur. 

Ég fór nú til Herberts og sagðist vera að 
fara í síld. 

Herbert var mjög leiður, en ég fór bara. 
Svo byrjaði ég að vinna við síldar-

söltunina, fyrst að blanda sykri og 
kryddi í saltið og setja það í salthólfið hjá 
söltunarstelpunum, en svo var ég settur 
í að keyra tunnum frá, telja þær og láta 
smá koparmynt í stígvélin hjá dömunum 
fyrir hverja saltaða tunnu, og svo rulla 
tómri tunnu að. Sækja tunnu, vantar tóma 
tunnu, kvað við allan tímann. Þetta var 
mikið fjör, en talsvert strembið starf.

En af Herbert er það að segja,  að 
nokkrum dögum seinna kom Ólafía 
hjúkrunarkona, kona Herberts, til 
mömmu, og sagði að Herbert vildi að ég 
kæmi til baka. Hann vildi líka borga mér 
meira kaup, en ekki bara krakkakaup og 
hækka akkorðið. 

Ég var nú kallaður fram  í eldhús til 
þeirra og talaður til þangað til að ég 
gekkst inn á að fara aftur á vélaverk-
stæðið. 

Ég man ekki hvort mér líkaði það betur 
eða verr. Vinnan í síldinni var strembin 
fyrir svona lítinn strák og margir krakkar 
gáfust fljótt upp, en þar var líf og fjör og 
margt manna. 

Á verkstæðinu var allt miklu rólegra og 
í föstum skorðum, hlýtt og ekkert vatns-
sull, en það gat verið tilbreytingarlaust.

Grindavíkurhöfn 1958. Ljósm. Sævar Óskarsson.
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Mótífin eru öll flóran 
- en þó er það íslensk náttúra í allri 
sinni dýrð sem heillar mest

Arnfinnur Antonsson (Addi)

Hefð hefur skapast fyrir því að Sjó-
mannadagsblað Grindavíkur leiti í 
ljósmyndasafn Grindvíkinga og að 
þessu sinni er það Arnfinnur Antonsson 
(Addi) hafnarvörður við Grindavíkur-
höfn sem leggur blaðinu til ljósmyndir.

Arnfinnur Antonsson er fæddur 
Reykvíkingur og ól þar manninn, þar til 
að hann flytur búferlum með eiginkonu 
sinni, Sigurbjörgu Guðmundsdóttur, til 
Grindavíkur árið 2004. Þau eiga saman 
tvö börn en Arnfinnur á eitt barn frá 
fyrra sambandi.

Addi var um skeið í siglingum bæði 
hjá Hafskip hf og Nesskip hf, hann vann 
lengi hjá Eimskip hf í landi eða til ársins 
2007 þegar hann hóf störf sem hafnar-
vöður í Grindavík, Sigurbjörg eiginkona 
Adda hóf störf sem dagmamma  en 
stýrir nú skólaseli Hópsskóla.

Addi sem er ´62 módel, fékk snemma 

ljósmyndadelluna, strax sem polli og 
byrjaði í sv/hv filmum og svo í lit og 
nýtti sér það þegar hann var í siglingum 
að láta framkalla og kópíera erlendis, 
aðspurður kvaðst hann eiga mikinn 
fjölda af myndum í möppum en eftir 
að digital vélar  komu til sögunnar eru 
myndirnar að nálgast 70 þúsund í því 
formi.

Í dag notast Addi við Canon 50D EOS, 
linsurnar sem hann notar mest eru 70-
200 mm linsa með ljósop f.4.0 og 17-70 
mm með ljósopi f.2,8-7,0. Gæðavél sem 
hentar við alhliða myndatökur.

Mótífin eru öll flóran en þó er það 
íslensk náttúra í allri sinni dýrð sem 
heillar mest, þegar að Addi sér mynda-
vélina sína kallar hún á útiveru ,,ég gæti 
staðið úti í á en ekki með veiðistöng“.

Addi hefur tekið þátt í samsýningu í 
Kvikunni með þeim Eyjólfi Vilbergssyni, 

Haraldi Hjálmarssyni og Valgerði Val-
mundsdóttur, en þau halda hópinn og 
mynda óformlegan félagsskap áhugaljós-
myndara og hafa gott samstarf um sitt 
áhugamál.

Hér líkar honum lífið, látum hann 
eiga lokaorðin; ,,Þegar að við hjónin 
ákváðum að flytja stóð valið á milli 
Eskifjarðar og Grindavíkur. Í dag sjáum 
við ekki eftir þeirri ákvörðun sem við 
tókum, okkur hefur verið ákaflega vel 
tekið, hér er gott mannlíf og vinnustaðir 
eru góðir. Það er nú orðið þannig hjá 
mér að þegar ég þarf að skreppa í bæinn 
þá kvíður mér fyrir.“

Gallerí sjó...
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Til hamingju  
með daginn sjómenn

Hákon EA 148
Vörður EA 748
Áskell EA 749

Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki 

og öðrum Grindvíkingum hamingju- 

og heillaóskir á sjómannadaginn



Gallerí sjó...
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Sjóveiki 8 (nauseum mares) er ástand, 
þar sem fram koma sjúkdómseinkenni 
við það að líkami manns er á ferð eða 
hreyfingu á sjó, svo sem við ferðalög eða 
vinnu á skipum og bátum. Mikilvægt 
er að átta sig á að einkenni sjóveiki 
geta ekki síður komið upp þegar dvalið 
er í gúmmíbjörgunarbát eða við sund 
í sjó eða úfnu stöðuvatni. Fyrrnefnd 
sjúkdómseinkenni eru margvísleg en 
best þekktu einkennin og þau sem 
flestir tengja við sjóveiki, eru ógleði og 
uppköst enda eru þau mest truflandi 
um leið og þau undirstrika veikleika 
og vanmátt þeirra sem í hlut eiga. Ekki 
síður truflandi eru einkenni eins og 
fölvi og syfja, kaldsviti, svimi, höfgi 
og höfuðverkur, minnkað vökuskyn, 
minnisleysi og rugl en allt eru þetta 
einkenni sem draga verulega úr starfs-
hæfni einstaklinga og gera þá ófæra til 
verka og jafnvel ósjálfbjarga. Þrátt fyrir 
að eiga von á þessum einkennum hefur 
ferðalögum mannsins og störfum hans á 
sjó ekki fækkað. Læknavísindin hafa allt 
frá tímum Hippokretesar haft áhuga á 
vandamálinu enda einkennin óþægileg 
á hæsta máta eins og orð Ciceros bera 
með sér: „... heldur léti ég drepa mig en 
að verða sjóveikur einu sinni enn.“

Hverjir verða sjóveikir?

Allir heilbrigðis menn verða sjóveikir ef 
hreyfingin sem þeir upplifa er nógu kröftug 
og / eða varir nógu lengi. Mikilvægt er að 
átta sig á að ekki er um eiginleg veikindi að 
ræða heldur er réttara að segja að sjóveiki 
sé eðlileg svörun heilbrigðs einstaklings 
við óeðlilegu umhverfi eins og gerist þegar 
veður er verst á hafi úti. 

Talið er að 95% þeirra sem stunda sjó 
verði einhvern tíma sjóveikir. Þeir sem 
yngri eru verða frekar sjóveikir en þeir 
sem eldri eru en næmnin er talin mest 
milli tveggja og tólf ára aldurs. Eftir það 
minnkar næmnin og er óvanalegt að þeir 
sem eru eldri en 70 ára finni fyrir sjóveiki. 
Konur verða frekar sjóveikar en karlar en 
í norskri könnun kom fram að meira en 
80% kvenna búsettra á Lofoten-svæðinu 
kvörtuðu yfir því að sjóveiki hefði áhrif á 
starf og leik þeirra meðan einungis 50% 
karlanna kvörtuðu yfir því sama. Þess má 
geta að ferðalög á sjó eru snar þáttur í lífi 
og starfi þeirra sem búa á Lofotensvæðinu.

Hvers vegna?

Á 19. öld var gerð sú uppgötvun að völ-
undarhús innra eyrans gegndi lykilhlut-
verki við skynjun jafnvægis og hreyfingar 

og þar með að viðhalda jafnvægi manns-
ins í uppréttri stöðu. Í framhaldi af þeirri 
uppgötvun komu fram kenningar, sem 
byggðust á rannsóknum á daufdumbum, 
um að sjóveiki kæmi ekki fram nema 
innra eyrað væri starfhæft.

Nú 200 árum síðar eru vísindamenn 
sammála um mikilvægi innra eyrans í 
orsökum sjóveiki en hafa að auki komist 
að mörgu nýju. Uppi eru ýmsar kenn-
ingar um ástæður sjóveikinnar en sú 
helsta er svokölluð skynárekstrakenning 
sem mest samstaða er um og talin skýra 
sjóveiki best.

Það að standa og hreyfa sig upprétt-
ur ákvarðast af samspili og úrvinnslu 
upplýsinga frá ákveðnum skynfærum og 
miðlun þeirra til vöðva. Þessi gagna-
vinnsla og samhæfing fer fram í mið-
taugakerfinu og kallast stöðustjórnun. 
Einfaldlega er talið misræmi í upplýsing-
um og túlkun þeirra gegni aðalhlutverki í 
framköllun einkenna sjóveiki.

Ekki er hægt að fjalla um sjóveiki án 
þess að tala um huglægan þátt sjóveik-
innar sem tengist meðal annars því að 
þeir sem ferðast hafa á sjó eða starfað 
þar, tengja vanlíðan sína oft við lykt 
af sjó eða sjávarfangi ellegar eim vélar 
og olíu. Þeir sem verstir eru þurfa ekki 

Sjóveiki:

Eðlileg svörun heilbrigðs 
einstaklings við óeðlilegu umhverfi
Eftir Hannes Petersen og Einar Jón Einarsson

Sjógangur hefur áhrif á hreyfingar 
skips og viðtæki í jafnvægishluta 
innra eyra nema þessar hreyfingar. 
Viðtæki sjónar og stöðuskyns stað-
festa hins vegar ekki sömu hreyfingu 
sem skapar ágreining áreita innan 
miðtaugakerfisins, en það leiðir til 
þess að fram koma einkenni sjóveiki 
s.s. ógleði og uppköst.

Ljósmyndir Haraldur Hjálmarsson og Kr. Ben.
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annað en að sjá skip eða bát til að finna 
fyrir velgju innra með sér. Það sem 
styður huglægan þátt sjóveikinnar eru 
ábendingar þeirra sem starfa á sjó um 
mikilvægi þess að sinna ákveðnu starfi, 
að hafa eitthvað fyrir stafni, en við það 
minnkar sjóveikiupplifunin. Þannig má 
með verkefnum draga úr einkennum 
sjóveikinnar, einkennum sem ann-
ars fyndust á stími á mið eða í land við 
sambærileg veður og ölduskilyrði.

Hvernig má koma 
í veg fyrir sjóveiki?

Meðferðinni má skipta upp í fjóra megin-
þætti:

• Forvarnir.
• Þjálfun og aðlögun.
• Lyfjameðferð.
• Önnur meðferð.

Forvarnir

Það besta til að koma í veg fyrir sjóveiki 
er að fara ekki á sjó, en það eru eflaust 
margir sem einmitt forðast það til þess 
eins að verða ekki veikir. Fyrir hina sem 
vilja ferðast á sjó, eða þurfa þess oft vegna 
illrar nauðsynjar svo ekki sé talað um 
þá er vinna á sjó og finna til einkenna 
sjóveiki í vondum veðrum, þá er mjög 
mikilvægt að hafa ráð við sjóveiki eða lyf 
sem draga úr áhrifum hennar.

Mikilvægt er að draga úr hræðslu við 
sjóferðir, þ.e. að ættingjar, vinir og sam-
ferðamenn þeirra er á sjó ferðast dragi 
úr hugsanlegum ótta og skapi jákvæða 
mynd sjóferðarinnar. Þegar sjóferðin 
er hluti af vinnu er gott skipulag vinnu 
lykilatriði. Þannig hefur það verið kannað 
meðal nýliða á sjó að hræðsla (e. anxiety) 
við að standa sig ekki í vinnunni vegna 
sjóveiki er til muna sterkari en hræðslan 
við ferðalagið sjálft eins og svo oft vill 
verða hjá farþegum í skipum. Þess vegna 
er mikilvægt að vinna sé skipulögð í 
samræmi við þetta, þ.e. vinnuálag sé stillt 
í hóf fyrstu dagana á sjó og að nýliðar 
fái ekki flókin og vandasöm verkefni um 
borð þegar veður eru vond. Aðgerðarleysi 
er verst. Almennt líkamlegt ástand er 
einnig mikilvægt og að ástunda heilbrigt 
líferni. Umgangspestir og stoðkerfis-
verkir svo eitthvað sé nefnt geta kallað 
fram einkenni sjóveiki mun fyrr en ella 
og aukið einkennin séu þau til staðar. 
Áfengisneysla og afleiðingar hennar gera 
slíkt hið sama og eiga því ferðalög eða 
vinna á sjó og áfengisneysla ekkert sam-
neyti. Ekki er nauðsynlegt að fasta á mat 
en gott að forðast fituríkan og tormeltan 
mat. Hvað varðar forvarnir þá er mikil-
vægt, ef því verður við komið, að staðsetja 
sig rétt í skipinu, venjulega miðskips, 
þyngdarpunktur skipsins.

Til viðbótar er gott að festa sjónar á ein-
hverjum föstum punkti sem venjulega er 
sjóndeildarhringurinn ef landsýnar nýtur 
ekki við. Mikilvægt er að hreyfa höfuðið 
sem minnst. Betra er að sitja en liggja 
og betra er að standa en sitja. Gott er að 
hreyfa sig með öldunni þ.e. vera mýkri 
en stífari. Þar sem margir tengja sjóveiki 
við lyktarupplifun, þá er vert að huga að 
loftræstingu eða reyna að vera utandyra.

Þjálfun eða aðlögun

Lykilorðið í meðferð sjóveiki er aðlögun. 
Engin lyf eða efni koma þar við sögu. 
Aðlögun að umhverfi á hreyfingu gerist 
strax og komið er um borð í skip eða bát. 
Öll hreyfing, sem skilur sig frá því fasta 
undirlagi er við þekkjum á landi, setur af 
stað aðlögunina. Því meiri sem sjógangur 

er og þar með hreyfing skipsins, því 
meiri líkur eru á að einkenni sjóveiki 
komi fram. Að sama skapi eru það þessar 
auknu hreyfingar sem hraða aðlögun 
hverju sinnu. Þannig geta sjómenn 
aðlagast þeirri auknu hreyfingu er verður 
í vondum veðrum. Því hefur verið lýst að 
í fárviðri á sjó, þar sem ölduhæð er 5 og 
10 metrar, aðlagast fæstir sjómenn þeim 
hreyfingum er tengjast þessu veðurlagi 
og því finni þeir flestir fyrir sjóveiki, þó 
ekki sem áberandi ógleði eða uppköstum, 
heldur miklu fremur sem þreytu, og 
kaldsvita. Þessi einkenni draga verulega 
úr starfshæfni þeirra og þar með aukast 
líkur á ósköpum og slysum.

Til marks um þessa aðlögun má benda 
á að þegar sjómenn koma í land og hverfa 
frá hinu hreyfanlega umhverfi sem er um 

Sjóveiki
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Höfum þjónustað sjávarútveginn 
                                             í yfir 20 ár

borð í skipinu og þurfa að takast á við 
hreyfingarlaust umhverfi á landi þá kalla 
þær breytingar ekki síður fram einkenni, 
einkenni sem almennt kallast sjóriða, 
eða „mal de debarquement.“ Svo rammt 
getur kveðið á þessu einkenni að margir 
sjómenn hafa nefnt að þeir treysti sér ekki 
til að aka bíl fyrsta daginn eftir að í land 
er komið.

Lyfjameðferð

Óhætt er að segja að nánast öll lyf sem 
framleidd hafa verið hafa á einhvern 
hátt verið reynd til að koma í veg fyrir 
og draga úr einkennum sjóveiki. Flest 
þessara lyfja hafa reynst gagnslaus við 
meðhöndlun sjóveiki. Vert er að athuga 
að engin lyf lækna sjóveiki, heldur eru 

einungis um að ræða að þau dragi úr 
einkennum, en því miður hafa mörg 
þessara lyfja þær aukaverkanir að slæva 
miðtaugakerfið. Það felur í sér tvíþættan 
vanda, þ.e. lyfin draga úr hæfni manna til 
að aðlagast hreyfiveikinni og þau draga úr 
hæfni manna til að sinna þeim verkefnum 
er þeir hafa hverju sinni á sjó. Sjóveikin, 
eins og lyfjameðferðin gegn henni, dregur 
úr vellíðan manna og hæfileika þeirra 
til að leysa úr viðfangsefnum líðandi 
stundar.

Þau lyf sem hafa sannaða og viður-
kennda virkni eru að auki með þekktar 
aukaverkanir, eru svokölluð: 

•  Skópólamin lyf.
•  And-histamin lyf.
•  Amfetamin lyf.

Skópólamin lyf

Lyf sem eru úr Belladonna-plöntunni hafa 
lengi verið þekkt fyrir að draga úr ein-
kennum sjóveiki. Af þessum flokki lyfja er 
skópólamin það lyf sem best hefur reynst 
og er með hvað fæstar aukaverkanir.

Eitt handhægasta lyfjaformið er skópó-
lamin plásturinn, Scopoderm, Trans-
dermscope, sem tryggir langvarandi, 72 
tíma, upptöku í blóðrás óháð þarmahreyf-
ingum, ógleði eða uppköstum. Af þeim 
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sem notað hafa þetta lyf hafa um 60% 
kvartað um munnþurrk, en höfgi og syfja 
er mun óalgengari fylgikvillar samanborið 
við notkun annarra lyfja.

Trufluð sjón vegna þokusýnar getur átt 
sér stað, en til að draga úr því er mikil-
vægt að þvo hendur sínar eftir að hafa sett 
plásturinn á, svo koma megi í veg fyrir 
að lyfið berist til augna. Einstaklingar 
með gláku verða að nota skópólamin 
með varúð. Það sama gildir um menn 
með stækkaðan blöðruhálskirtil, þar sem 
vandamál við þvaglát, geta komið upp. 
Afar sjaldgæfar aukaverkanir, þekktar 
af notkun skópólamins eru ofskynjanir, 
rugl og minnistruflanir, en þess ber að 
geta að öll þessi einkenni geta einnig átt 
við um sjóveikinnar sjálfrar. Til að ná 
hámarksárangri með notkun plástursins 
er mikilvægt að notendur setji plásturinn 
á 6-12 tímum fyrir sjóferð.

And-histamin lyf

Verkun and-histamin lyfja á sjóveiki er 
vel þekkt. Einungis eitt lyf með þekkta 
verkun er skráð á Íslandi en það er 
Phenergan sem bæði er til sem töflur og 
mixtúra. Hámarksverkun af Phenergan 
sem er sambærileg verkun skópólamins 
fæst eftir tvær klukkustundir og varir í 6 
klst. Phenergan hefur töluvert slævandi 
áhrif og gagnast lítt þeim er þurfa að 
vinna úti á sjó. Af öðrum aukaverkunum 
er munnþurrkur algengastur. Af nýrri 
and-histamin lyfjum með minni slævandi 
aukaverkanir en klár áhrif á sjóveiki eru 
engin á skrá á Íslandi. Þekktust þessara 
lyfja eru lyf í flokki cinnarizina. Lyf úr 
þeim flokki, notuð ásamt skópólamini eru 
kjörlyf innan breska sjóhersins við með-
ferð á sjóveiki.

Amfetamin lyf

Dextroamphetamin hefur verið notað eitt 
og sér en sérstaklega ásamt skópólmini 
við sjóveiki og gagnast vel. Bæði dregur 
lyfið eitt og sér úr einkennum sjóveiki 
en í samverkun við skópólamin dregur 
Dextroamphetamin úr sljóvgunaráhrifum 
skóplámins. Þetta lyf er ekki á skrá á Ís-
landi.

Ógrynni annarra lyfja og efna hafa 
verið reynd með misjöfnum og alls ekki 
sönnuðum jákvæðum áhrifum á einkenni 
sjóveiki. Meðal þessara lyfja og efna er 
opíum, kókain, striknin. Kínin, nituroxíd, 
amyl nítrít, nítróglýcerín, að ótöldu kaffi, 
tei og brennivíni en að auki má nefna til 
gamans að meira segja hefur blásýra verið 
reynd án árangurs.

Önnur meðferð

Á síðari árum hefur tveimur þjálfunarað-
ferðum verið beitt, biofeedback training 

og cognitive behavioral training. Sú síðar-
nefnda byggist fyrst og fremst á því að 
ná tökum á og stjórna þeim sálfræðilegu 
þáttum er snúa að því að höndla streitu og 
óvinveitt umhverfi. Að hafa stjórn á þeim 
þáttum og ná jafnvel að virkja aðstæður 
sér í hag sem í fyrstu virðast óyfirstígan-
legar hefur sýnt sig að hafa töluvert að 
segja við að draga úr sjóveiki.

Að lokum má nefna að af og til hefur 
borið á auglýsingum um teygjubönd til 
notkunar á úlnlið, seeband, en þar er því 
oft haldið fram að það komi í veg fyrir 
sjóveiki. Þessi staðhæfing er byggð á 
þeirri athugun að erting á svokölluðum 
P6, neiquan, nálarstungupunkti á innan-
verðum úlnlið geti dregið úr ógleði. Þessi 
athugun tengist jákvæðum niðurstöðum 

úr rannsókn á þunguðum konum þar 
sem beitt var nálarstungum til að draga 
úr morgunógleði þeirra. Ein rannsókn á 
áhrifum þessa bands hefur verið kynnt 
í sambandi við sjóveiki og sýnir engan 
jákvæðan árangur.

Að lokum

Ljóst er að svo lengi sem við ferðumst eða 
vinnum úti á sjó, um lengri eða skemmri 
tíma, munu einkenni sjóveiki koma fram 
fyrr eða síðar. Mikilvægt er að þekkja 
þessi einkenni og vita hvernig bregðast 
megi við þeim, enda er það mikilvægt 
vellíðan okkar og starfshæfni um leið og 
það leggur grunn að öryggi okkar og sam-
ferðamanna okkar á hafi úti.

Sjóveiki



Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

Gröfuþjónusta  
P. Gíslasonar 

Sími 893 4343

Tannlæknastofan  
Víkurbraut 62 

Guðmundur Pálsson 
Sími 426-7321

RH innréttingar ehf.

Verkalýðs- og sjómannafélag    
Sandgerðis

Sjómannastofan VÖR

Íslandsbleikja ehf.

Reykjaneshöfn

Sveitafélagið Garður

Hafrannsóknarstofnun 
Rannsóknarstofnun STAÐ

Söluturninn Víkurbraut 62

BESA ehf.
Dúddi Gísla GK-48

Farsæll ehf.
Farsæll GK-162

Jens Valgeir ehf. 
Askur GK 65
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Grindavík - Sími 426 9900
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Óskum sjómönnum 

og fjölskyldum þeirra 

til hamingju með daginn

Tökum að okkur alla 

alhliða lóðarvinnu , 

hellulagnir og fl.

Grindverk ehf.
Sími 898 1114




