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Kæru sjómenn
og fjölskyldur ykkar!
Til hamingju með sjómannadaginn

Grindavík...
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Framtakssemi og áræðni
Grindvíkinga er söm við sig

M

aísólin er sterk og björt, tíðarfarið á vertíð mjög
óvenjulegt, stanslausar brælur og ótíð til sumardagsins
fyrsta, elstu menn muna vart annað eins, en svo kom norðanáttin, hart var sótt og mokfiskerí um allan sjó.
Framtakssemi og áræðni Grindvíkinga er söm við sig, flotinn
eflist og landvinnslan með, upp rísa mannvirki sem efla samfélagið og líka ,,Festi”. Það er yndislegt að keyra framhjá Festi eða
Geo Hotel Grindavík, húsið er orðið glæsilegt og mikil bæjarprýði, ég óska nýjum eigendum til hamingju og megi reksturinn
dafna og blómstra.
Upp í hugann koma lokaböllin og svo Sjómannadagsballið
sem fylgdu vertíðarlokum.
Fyrir nokkrum árum kviknaði sú hugmynd hjá félaginu að
safna saman og varðveita sögu heiðrana á sjómannadag.
Þegar undirritaður kom að þeirri vinnu var ljóst að ekki
mátti tæpara standa, á haustmánuðum 2014 mættu til skips þeir
Eðvarð T. Jónsson rithöfundur og Svavar Ellertsson prentari. Ég
vil þakka þeim félögum fyrir vel unnin störf.

Athygli almannatengsl
Suðurlandsbraut 30
108 Reykjavík
Glerárgötu 24, 600 Akureyri
Sími 515 5200 - Fax 515 5201
www.athygli.is
athygli@athygli.is

Ritstjóraspjall
Nú lítur dagsins ljós saga heiðrana 1970-2013 sem viðhafnarútgáfa með blaðinu, upplýsingar og fróðleikur fyrir
Grindvíkinga og komandi kynslóðir í varðveislu Sjómanna og
Vélstjórafélags Grindavíkur.
Nýjum liðsmanni við útgáfu blaðsins, Steingrími E. Kjartanssyni færi ég þakkir fyrir samstarfið.
Góðum félaga, Garðari Sigurðssyni ritara Sjómanna- og Vélstjórafélags Grindavíkur og fjölskyldu hans, færi ég hugheilar
baráttukveðjur.
Kærar þakkir, Haraldur Hjálmarsson, Ólafur Rúnar Þorvarðarson, Hinrik Bergsson, Eyjólfur Vilbergsson og Pétur
Vilbergsson.
Einnig, greinarhöfundum og þeim sem með einum eða
öðrum hætti hjálpuðu til.
Ég óska Grindvíkingum, sjómönnum, fiskvinnslufólki
og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn.
Óskar Sævarsson ritstjóri.

Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki og öðrum Grindvíkingum
hamingju- og heillaóskir á sjómannadaginn
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Fyrsti akvegurinn til Grindavíkur 100 ára – 1913-1918 - Annar hluti

Grindavíkurvegur: Drangurinn á myndinni var nefndur Október.
Hann stóð við veginn nokkru norðan við Svartsengi. Nafngiftin var til komin
vegna þess að þegar vegurinn var lagður frá Vogastapa áleiðis til Grindavíkur var
vegarlagningin komin á þessar slóðir í október 1916. Ljósm: Ólafur Rúnar 1969.

Grindavíkurvegurinn

– gamli vagnvegurinn

Ómar Smári Ármannsson tók saman
Grindvíkingar áttu vitaskuld alloft erindi austur í sveitir, en miklu oftar þó á vit
nágranna sinna í Höfnum og í Keflavík og á fund Básendakaupmanns. Austur
fóru þeir alfaraleið, og var leiðin úr Grindavík til Krýsuvíkur talin 2 1/2 míla
dönsk, og jafnlangt var talið frá Vogsósum að Breiðabólstað í Ölfusi.
Í síðara bindi af Sögu Grindavíkur, sem nær frá árinu 1800, er ýmislegt um
samgöngumál, m.a. frásögn að aðdraganda og gerð Grindavíkurvegarins.
Framkvæmdir á vegum Grindavíkurhrepps voru litlar á árunum fyrir árið
1920. Þó var ráðist í nokkur þörf verkefni, og bar vegagerð þar hæst. Á aukahreppsnefndarfundi, sem haldinn var
21. júlí 1888, var eftirfarandi fært til
bókar:
„Var fyrst tekið til umræðu bréf sýslumannsins af 30. júní þ.á. um ruðning
og afgjörð á vegum frá Njarðvíkurfitjum að Sýslusteini í sambandi við
bréf hans, af 29. s.m. um þjóðvegagjald Grindavíkurhrepps þ.á.
Ákvað hreppsnefndin að í þetta
skipti skyldi byrja frá Hrauni aust6
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ur, og vinna að vegaruðningi yfir
Hraunsháls eða Siglubergsháls og yfir
Méltunnuklif og þvínæst Ögmundarhraun. Skyldi verkstjóri með 8 mönnum
fenginn í 6 daga, sem auk þess tæki dagverkamenn, sem af sjer ynnu þjóðvegagjald sitt. Var ákveðið dagskaup þessara
manna 2 kr.5o aur[ar] fyrir hvern dag,
en dagkaup þeirra er vinna aðeins dag
og dag skyldi 2 krónur.
Var hreppsnefndarmönnum Hermanni Jónssyni og Tómasi Guðmundssyni falið að fá sem verkstjóra
lausam[ann] Einar Jónsson í Skemmu
og semja við hann um kaup sitt að 3

kr. á dag; skal verkstjóra falið að fá til
láns nauðsynleg áhöld, járn og sleggju,
með hæfilegu endurgjaldi, en skóflur
skyldu verkamenn með sjer hafa til
ruðnings.
Var ákveðið að vinnan skyldi byrja
mánudag 30. þ.m. og skulu þá verkstjóri og verkmenn komnir að Hrauni
á miðjum morgni, kl. 6 f.m.“
Þessi fundargerð gefur nokkra hugmynd um það, hvernig staðið var að
slíkum málum á þessum tíma, en alls
kostaði vegagerðin þetta sumar hreppinn
200 kónur.
Næsta ár (1889) var unnið áfram í veginum austur á bóginn, og var þá haldið
„undiruppboð” á vegavinnunni. Jafnframt var sumarið 1889 unnið að svonefndum „hreppavegum eða aukavegum”,
en svo nefndust þeir vegir, sem ruddir
voru á milli hverfa í Grindavík. Þeim var
lýst þannig í fundargerð hreppsnefndar
sumarið 1889:
„Vegur skal beinast lagður, 5 álna

Þessi máleitan hlaut góðar undirtektir
á æðri stöðum, og hinn 9. nóvember 1913
var boðað til almenns hreppsfundar í
Grindavík. Þar var eftirfarandi fært til
bókar:
„Fundarefnið var að ræða og taka
ákvörðun um, hvernig afla skyldi fjár
þess, kr. 10.000, sem hreppsnefnd
Grindavíkurhrepps hefir lofað að leggja
til hins fyrirhugaða Grindavíkurvegar
og sem nú er víst að lagður verður í
nánustu framtíð, þar sem sýslunefnd
hefir heitið fjárveitingu til hans og alþingi veitt fje til hans á fjárlögum fyrir
árin 1914-15.“
Eftir nokkrar umræður var mikill
meirihluti fundarmanna því samþykkur
að skifta 1/2 hlut til vegarins á næstu
vetrarvertíð og ákveðið að leita undirskrifta hinna sem ekki mættu á fundinn.
Þannig var fjár aflað til nauðsynlegra
framkvæmda á þessum árum, og hinn 25.

„

breiður, hlaðinn utanað með fráræsi,
eða ífylling; skal hérum lokið innan
útgöngu ágústmánaðar, og þvínæst úttekinn af hreppsnefnd í forsvaranlegu
standi; verður þá samningsmanni,
sem ábyrgist úttekt greitt umsamið
kaup með ávísun uppá sýslumann.”
Á næstu árum var unnið að vegagerð á
sumri hverju. Var þá haldið áfram ruðningu vegarins austur að Sýslusteini og
vegurinn suður í Hafnir ruddur, auk þess
sem samgöngur milli hverfa í Grindavík
voru bættar.
Á fundi í hreppsnefnd Grindavíkur,
7. apríl 1912, var lagt til, að fyrir næsta
sýslufund yrði lögð:
„...beiðni um að lagður verði akvegur
til Grindavíkur af Vogastapa eða
öðrum hentugum stað af hinum nýja
Keflavíkurvegi.”
Voru hreppsnefndarmenn sammála
um, að ekki væri frágangssök að hreppurinn tæki að sér að greiða allt að tíu þúsund
krónur af kostnaðinum við vegagerðina.

ekki annað séð af heimildum en að vinna
við hann hafi gengið bærilega. Dýrtíð af
völdum heimsstyrjaldarinnar fyrri olli þó
nokkrum erfiðleikum, og á hreppsnefndarfundi, sem haldinn var 20. ágúst 1916,
var samþykkt, að Grindavíkurhreppur
legði 2.500 krónur til vegagerðarinnar og
tæki að auki 5.000 kr. lán í sama tilgangi,
að því tilskildu, að sýslusjóður og landsjóður legðu fram jafnháa upphæð.
Þetta gekk eftir, og næstu ár var unnið
að vegarlagningunni. Árið 1918 var kominn akfær vegur frá Vogastapa til Grindavíkur.
Jafnframt vinnu við Grindavíkurveginn
nýja var á ári hverju unnið að samgöngubótum innan sveitar, og er akvegur var
kominn til Grindavíkur, varð brýnt að
leggja einnig akfæra vegi milli hverfa. Á
hreppsnefndarfundi, sem haldinn var 15.
júní 1918, var ákveðið að hefjast þá um
sumarið handa við að leggja veg „í báðar

Ákvað hreppsnefndin að í þetta skipti skyldi byrja
frá Hrauni austur, og vinna að vegaruðningi yfir
Hraunsháls eða Siglubergsháls og yfir Méltunnuklif
og þvínæst Ögmundarhraun. Skyldi verkstjóri með
8 mönnum fenginn í 6 daga, sem auk þess tæki dagverkamenn, sem af sjer ynnu þjóðvegagjald sitt. Var
ákveðið dagskaup þessara manna 2 kr. 5o aur[ar]
fyrir hvern dag, en dagkaup þeirra er vinna aðeins
dag og dag skyldi 2 krónur.

janúar 1914 komu hreppsnefndarmenn
saman til að ræða um ráðstöfun á aflahlutnum, sem lofað hafði verið til vegalagningarinnar. Þar var afráðið að salta
fiskinn, fremur en að selja hann óverkaðan, en hins vegar yrðu hausar seldir blautir og lifur yrði seld óverkuð, ef lifrartaka
yrði í Grindavík á komandi vetrarvertíð.
Var samþykkt að fela Staðhverfingum og
Hraunsmönnum að annast söltunina hjá
sér gegn ákveðinni greiðslu, en í Járngerðarstaða- og Þórkötlustaðahverfi var gert
ráð fyrir því, að hlutirnir yrðu saltaðir á
einum stað og að Einar Einarsson, oddviti, hefði umsjón með því verki.
Vinna við lagningu vegarins hófst sumarið 1914, og var haldið áfram næstu ár.
Þar sem um sýsluveg var að ræða, var
sjálf vegagerðin ekki á vegum hreppsfélagsins, og er því litla vitneskju um hana
að hafa úr gjörðabókum hreppsnefndar.
Vegurinn var lagður á svipuðum slóðum
og núverandi Grindavíkurvegur frá Seltjörn (Selvatni) til Grindavíkur, og verður

áttir út frá Járngerðarstaðahverfi”, og var
áætlað að vinna það ár fyrir um fimm
þúsund krónur. Jafnframt var samþykkt
að ráða Sigurgeir Gíslason verkstjóra,
sem hafði haft umsjón með lagningu
Keflavíkurvegarins, til að stjórna verkinu.
Árið eftir var svo samþykkt að leggja veg
frá Hrauni að Stað og verja til þess hálfum
hlut af hverju skipi á komandi vetrarvertíð.
Eftirfarandi grein eftir Tómas Snorrason, útvegsbónda í Grindavík, um samgöngubætur í bænum birtist í Ægi árið
1929:
„Það var ekki fyr en eftir að akvegurinn var lagður milli Hafnarfjarðar
og Keflavíkur að menn hjer fóru alment að vakna til meðvitundar um
hve hagkvæmt það væri að fá akveg
hingað. Tvö slys vildu til um sama
leyti (tvo menn kól til örkumla), sem
hvöttu menn til framkvæmda og voru
óhrekjandi sönnun fyrir nauðsyn
á fullkomnri vegabót, einkum voru
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Fyrsti akvegurinn til Grindavíkur 100 ára – 1913-1918 - Annar hluti

Grindavíkurvegur: Þorbjörn t.h. og Sýlingarfell t.v. Séð til suðurs frá Gýghæð.
Ljósm: Ólafur Rúnar 1970.
slys þessi sterk meðmæli með vegi í
augum þeirra, er um málið urðu að
fjalla áður en til framkvæmda kæmi,
en voru lítt kunnir staðháttum. Var
nú farið að vinna að því að fá vegarálmu frá Keflavíkurveginum til
Grindavíkur. Vegarstæðið var mælt
og kostnaðaráætlun samin af Sigurgeir Gíslasyni verkstjóra í Hafnarfirði, sem síðan hafði umsjón verksins
á hendi. Helstu hvatamenn þess, að
hrinda verkinu í framkvæmd , voru
þeir Einar G. Einarsson kaupmaður
i Garðhúsum og síra Brynjólfur
Magnússon á Stað. Hreppurinn tók að
sér að greiða 1/4 af kostnaðinum. Til
þess að standast þau fjárframlög tókst
helstu hvatamönnum fyrirtækisins að
fá loforð flestra formanna og útvegseigenda um 1/2 hlut af hverju skipi
er út voru gerð á vetrarvertíð meðan
verið væri að leggja veginn. Sýslunefnd Gullbringusýslu lagði fram 1/4
kostnaðar og Landsjóður helming
kostnaðar, fyrir drengilega framgöngu þingmanna héraðsins og fleiri
góðra manna, er það mál studdu. Það
var síður en svo, að það gengi orðalaust að fá þessa fjárveitingu tekna
upp í fjárlögin. Einn af merkari þingmönnum komst á þá leið að orði, að
Grindavik hefði ekkert við veg að gera,
því þar ætti enginn hest sem lið væri í.
Þeim þingmanni hefur ekki komið til
hugar, fremur en öðrum þá, að vegur
mundi létta ferðalögum af hestum. Nú
er undantekning að farið sé með hest
sveita á milli nema um rjettaleytið.
Reiðingur er tæplega til nema í endurminningunni og hestvagnar helst
8
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ekki notaðir nema í heimaskjökt, að
öðru leyti hafa bifreiðarnar tekið að
sér hlutverk hestsins síðari árin hvað
ferðalög og flutninga snertir sveita á
milli. Á vegarlagningunni var byrjað
vorið 1914 og lokið 1918. Alls mun
framlag hreppsins hafa orðið rúmar
20 þúsund krónur, fór það langt fram
úr áætlun sem vonlegt var, því áætlunin var gjörð áður en stríðið skall á,
en verkið framkvæmt á stríðsárunum.
Kauphækkunin, sem var aðal orsök
þess hve vegurinn varð dýr, kom þó
ekki beint hart niður á hreppsbúum,
því fiskur hækkaði í verði fullkomlega
i hlutfalli við hækkun vinnulauna.
Allar þessar fjórar vetrarvertíðir
aflaðist vel, enda hafði 1/2 hluturinn
þá líka borgað hreppstillagið að fullu,
er vegurinn var kominn í Járngerðarstaðahverfið. Þó undarlegt megi virðast, þá var úti um almenn samtök er
samgöngubótum var komið svo langt,
en þó vantaði tilfinnanlega akvegi
innan hrepps. Að vísu voru lagfærðar
verstu torfærurnar næsta sumar og til
þess varið af gangi sem orðið hafði af
hálfu hlutunum síðasta árið, það var
því slarkfært með hestvagna þegar
sæmilega þurt var um. Það var ekki
fyr en bifreiðarnar voru orðnar helstu
flutningatækin, og þörfin því knýjandi, að byrjað var að leggja akvegi
innan hrepps. Tvö undanfarin ár var
unnið að vegarlagningu, sem nú er full
gjör austur að Þórkötlustaðahverfi og
á sama tíma endurbættir vegir um
Járngerðarstaðahverfi; að þessum
vegabótum var unnið er minst var að
starfa og unnu allir fyrir hálf daglaun

(tímakaup), auk þess gáfu margir
fleiri eða færri dagsverk og sýndu
með því áhuga sinn að fá verkið framkvæmt. Kaup það, sem borgað var við
þessa vegargerð var borguð af hreppsvegasjóði, í því skyni var hreppsvegagjaldið hækkað um helming. Nú mun
liggja næst fyrir að leggja veg út í
Staðarhverfi, en það verður dýr vegur
því þar, sem hann ætti að liggja er
víða erfitt og þó sjerstaklega með ofaníburð, sem sennilega yrði að flytja
langt að.“
Eftirfarandi gögn og skjöl um aðdraganda vegagerðarinnar á árunum 19141918 er að finna í Þjóðskjalasafninu og
víðar. Flest eru þau handrituð, en hér
verða þau endurrituð í réttri tímaröð til
glöggvunar og fróðleiks fyrir lesendur.
Skjölin varða m.a. samskipti oddvita
Grindavíkur, sýslumanns, Stjórnarráðsins
og Landsverkfræðings, bæði um fyrirhugaða vegagerð sem og greiðslur úr landssjóði vegna hennar. Ekki er að finna skjöl
um framlag Grindavíkurhrepps, en áður
hafði, eins og kom fram hér að framan,
verið samþykkt að hreppurinn greiddi
helmings kostnaðar vegna vegarins með
framlagi grindvískra sjómanna. Framlagið var lagt inn á reikning verslunar Einars
Einarssonar. Verslunarbækur Einars frá
þessum tíma hafa varðveist, reyndar fyrir
tóma tilviljun. Í þær eru skráð einstök
framlög hinna grindvísku sjómanna til
vegarins, sem og úttektir vegaverkstjórans, Sigurgeirs Gíslasonar.
Fyrst ber að nefna bréf þáverandi oddvita Grindavíkurhrepps, Einars Jónssonar, árið 1909 til sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu þar sem óskað er
eftir að sá síðarnefndi beiti sér fyrir því
að mælt verði upp vegarstæði til undirbúnings lagningu vegar frá Vogastapa til
Grindavíkur sem og fjármögnun verksins
[hafa ber í huga að þetta er árið 1909 - í
ljósi þess sem síðar varð raunin]:
„Grindavíkurhreppi, 27. mars 1908.
Háttvirti sýslumaður,
Ég skal hér með leyfa mér, fyrir
hönd hreppsins, að óska þess að yður
mætti þóknast að senda beiðni til háa
stjórnarráðs um að láta mæla vegarstæði, og að öðru leiti gera nauðsynlegan undirbúning undir lagningu
vegar frá Vogastapa, eða öðrum hentugum stað af Keflavíkurveginum, til
Grindavíkur, og þá jafnframt um leið
athugað verði vegarstæði um hreppinn frá Hrauni að Stað. Veri óskandi
að undirbúningur þessa fyrirtækis geti
komist í framkvæmd á næsta sumri og
einnig það, að kostnaður sá er af því
leiðir, verði borgaður af almanna fé.Annars er það hið mesta framtíðar-

spursmál fyrir hreppinn, að sem fyrst
verði bætt úr hinu mjög tilfinnanlega samgönguleysi, sem hreppsbúar
eiga við að búa, en með því að höfn
er hér ekki góð, þá er vest ráðin bót á
því með vegarálmu, sem að framan er
nefnt.- Ég vænti þess að fjárveitingarvaldið taki vel þessu nauðsynjamáli
hreppsins, bæði með því að láta undirbúa verkið, og svo einnig með ríflegum
fjárstyrk úr landssjóði til vegarins,
þegar hann verður lagður.- Mjög mikill styrkur væri það okkur, ef þér, hr.
Sýslumaður, vilduð styðja þetta mál,
með því þér eruð kunnugur staðháttum hér, og þekkið við hve mikla erfiðleika við eigum að búa við, sökum
samgönguleysis á sjó og landi.-„
Virðingarfyllst, Einar Jónsson (Til
sýslumannsins í Gullbr.- og Kjósarsýslu).“
Páll Einarsson, þáverandi sýslumaður, framsendir beiðni hreppsstjórans til Stjórnarráðsins í aprílmánuði sama ár ásamt ábendingum
um framhaldið:
„Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu, 11. apríl 1908 (326).
Jeg leyfi mjer virðingarfyllst að
senda hinu háa stjórnarráði hjer með
beiðni hreppsnefnd Grindavíkurhrepps
dags. 27. f.m. um að fá mæld vegarstæði bæði frá Vogastapa í Grindavík
og um hreppinn sjálfan. Leyfi jeg mjer
eindregið að mæla með því að mæling
þessi verði gjörð og áætlun gjörð um
hve mikið vegir þessi muni kosta, og
væntist það jafnframt að kostnaðurinn
við þetta verði greiddur úr landssjóði
af fjárveitingu þeirri, sem á núgildandi
fjárlögum er ætluð til slíks, 13. gr. B,4.Ef hið háa stjórnarráð ekki lætur
sjálfan aðstoðarmann landsvegsfræðings framkvæma mælingar þessar
og gjöra áætlanirnar, leyfi jeg mjer
að benda á, sem ágætlega hæfa menn
til að gjöra það, þá Erlend bónda
Zakariasson í Kópavogi og Sigurgeir
Gíslason vegagjörðarmann í Hafnarfirði, hvort heldur væri annanhvorn
þeirra eða helzt þá báða í sameiningu.
Þeir eru báðir gagnkunnugir hjeraðinu
og vanir vegagjörðum hjer, og komizt
þessar vegagjörðir nokkrun tíma til
frankvæmda er ekki ólíklegt, að hinu
síðarnefnda yrði fenginn til að standa
fyrir þeim. En hver svo sem tekur þetta
starf að sjer, þá ætti hann áður en
hann gengur að verkinu að hafa átt tal
um vegagjörðirnar við oddvita sýslunefndarinnar að því er snertir veginn
frá Vogastapa til Grindavíkur og við
hreppsnefnd Grindavíkur um innanhreppsveginn.-

Grindavíkurvegur við Svartsengi. Vestan vegarins má sjá gufustrók úr fyrstu borholunni ,sem boruð var á Svartsengissvæðinu í desember 1971. Ljósm: Ólafur Rúnar.
Páll Einarsson – til sýslumannsins í
Gullbr.- og Kjósarsýslu“
Stjórnarráðið sendi í framhaldinu eftirfarandi bréf til Landsverkfræðings þar
sem leitað er umsagnar hans um fyrirhugaða framkvæmd:
„Stjórnarráð Íslands. Til verkfræðings
landsins 23. apríl 1909.
Stjr skal hjermeð beiðast umsagnar
yðar, herra verkfræðingur um hjálagt
brjef sýslumannins í Gullbringu- og
Kjósarsýslu, dags. 11. þ.m. með einu
fylgiskjali viðvíkjandi mælingu á
vegarstæði frá Vogarstapa til Grindarvíkur og um Grindarvíkurhrepp svo
og viðv. kostnaði við vegagjörð þessa.
Fylgiskjöli óskast endursend með
svarinu. -F.h.r.“
Landsverkfræðingur svarar Stjórnarráðinu tæpu ári síðar með eftirfarandi bréfi:
„Verkfræðingur landsins, Reykjavík
22. marz 1909.
Með brjefi dags. 23. apríl f.á. hefur
hið háa stjórnarráð beiðst umsagnar
minnar umhjálagt brjef sýslumannsins
í Kjósar- og Gullbringusýslu með einu
fskj. viðvíkjandi mælingu á vegarstæði
frá Vogastapa til Grindavíkur og um
Grindavíkurhrepp.
Mæling þessi gat ekki komist í framkvæmd síðastliðið ár, en jeg vil leyfa
mjer að leggja til að mjer verði heimilað að láta Erlend vegaverkstjóra Zakaríasson framkvæma hinar umbeðnu
mælingar nú í vor, og greiða kostnaðinn við mælinguna af fje því, sem veitt
er til vegamæinga og verkfróðra aðstoðarmanna þ.á. - Jón Þorláksson“
Í framhaldinu skrifaði Stjórnarráðið

eftirfarandi bréf til 1) Landsverkfræðings
og til 2) sýslumanns:
„Stjórnarráð Íslands.
Til
1. verkfræðings landsins
2. sýslum. Í Gullbringu og Kjósarsýslu.
25. mars 1909.
1. Samkvæmt tillögum yðar, herra
verkfræðingur, í brjefi, dags. 22. þ.m.
. vill stjr. heimila yður að láta Erlend
vegaverkstjóra Zakaríasson framkvæma mælingar þær á vegarstæði frá
Vogastapa og um Grindavíkurhrepp,
er sýslumaðurinn í Gullbringu- og
Kjósarsýslu hefur farið fram á í brjefi,
dags. 23. apríl f.á., og greiða kostnaðinn við mælinguna af fje því, sem veitt
er til vegamælinga og verkfróðra aðstoðarmanna á þessu ári. -F.h.r.“ ?!!
2. Stjr. hefur í dag ritað verkfræðing landsins á þessa leið: (Brjef nr. 1)
– Þetta er yður, herra sýslumaður, hjer
með tjáð til leiðbeiningar og birtingar
fyrir hreppsnefnd Grindavíkurhrepps.
- F.h.r.“ ?!!
Skýrsla vegaverkstjórans Erlendar Zakaríassonar um vegarrannsókn á svæðinu
frá Grindavík niður á Njarðvíkur-fitjar
barst til Verkfræðings landsins 13. apríl
1909:
„Byrjað var að mæla í Grindavík fyrir
ofan skólann í Járngerðarstaða-rhverfi,
og haldið beina leið norðan við Lágafell,
og með því, þaðan í beina stefnu yfir
hraunið austan við „Lat“ (hraunstandur) og þaðan í beina stefnu á Sjónarhól,
gatan að símalínunni innan við Njarðvíkurfitjar.
Þetta er mjög bein leið alla leið.
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Vegabætur í Kúadal. Ljósm: Ólafur Rúnar 1969.
Landslaginu er þannig háttað, að frá
Grindavík og norður fyrir Lágafell er
hraun og hallendi og gott vegarstæði,
hraunið vel brunnið og þarf af leiðandi
gott að vinna það. Fyrir norðan Lágafell kemur óreglulegt hraun, en mjögbrunnið og auðunnið, úr því er heiðlendi (eldra hraun) mishæðalítið alla
leið niður úr. Mjög lítill halli.
Ofaníburður verður nokkuð erfiður,
langt að aka honum. Ofaníburður er í
hraunhól skamt fyrir ofan Grindavík,
í Lágafelli og meðfram því alla leið að
hrauninu, í hraunhól austan við línuna
móts við „Lat“, og mikið af ofaníburði í
stórri melöldu milli Lats og Sjónarhóls
[Rauðamel], og í heiðinni fyrir neðan
Sjónarhól og niður.
Ég ætlast til að vegurinn sje allur
púkklagður. Það verða miklir erfiðleikar
með vatn og haga fyrir hesta. Þó eru
nokkrir hagar fyrir neðan Lágafell, og á
Njarðvíkur fitjum og uppaf þeim.
Mjög fáar þverrennur verða á þessari
leið, 2-3 á leiðinni fyrir neðan Sjónarhól. Þessi vegarlengd er um 15 kílóm.vegurinn áætlaður 5 álna breiður.
Þar sem það er nokkrum erfiðleikum
bundið að leggja veginn, slæmir hagar,
langt að sækja vatn og flutningur erfiður, er þá betra að leggja veginn en á
samskonar landslagi annarsstaðar. Þá
þori ég samt ekki að áætla hvern meter minna en 3 krónur, 15000 m = kr.
45000.oo.
Það viðist vera mikill áhugi í Grindavík fyrir því, að fá þennan veg yfir skag10

ann til Keflavíkur. Frá Grindavík eru
megin hinna verstu taldar áttir hvert
sem farið er. Læknir þeirra situr í Keflavík, og ekkert skip kemur þar vitjandi
allann veturinn, svo þörfin á veginum
er mjög mikil, svo óvíða hjer mælendis
er jafn brýn þörf og þar.
Þeir málsmetandi menn er ég talaði
vð þar, voru á einu máli um það, að
Grindavík, yrði að leggja eitthvað af
mörkum sjerstaklega, og það til muna til
þessa fyrirtækis. -Virðingarfyllst, Kópavogi 13. apríl 1909 – Erl. Zakaríasson.“
Svo virðist, a.m.k. samkvæmt skýrslunni, að hinu nýja vegstæði væri ætlað
að liggja nokkurn veginn eftir Skipsstígnum, eins og hann hafði legið frá örófi
alda. Ljóst er á umfjöllun og gögnum
hér að framan, að vegurinn hafði áður í
„atvinnuátaki Grindavíkurhrepps“ verið
lagfærður á köflum og varðaður með
þetta að markmiði. Niðurstaðan varð þó
önnur, eins og koma mun í ljós. Á Skipsstígnum má sjá, eins og lýst hefur verið,
mörg mjög vel greinileg ummerki eftir
vegabætur á nokkrum köflum, s.s. við
Vörðugjá og í Lágunum norðan Lágafells. Á fyrrnefnda staðnum eru miklar
hleðslur í hraunrás, Gíslhellir, sem ætla
má að hafi verið skjól á framkvæmdatímanum. Í Lágunum er einnig rúmgott skjól
í hraunhveli með fyrirhleðslu. Engar nákvæmar skriflegar heimildir eru beinlínis
til um þessar framkvæmdir (utan nefndra
hreppsnefndarbókana), en að öllum líkindum tengjast þær hugmyndum manna
og vilja til, í kringum aldarmótin 1900, að
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leggja vagnfæran veg milli Grindavíkur
og Vogastapa.
Næsta bréf um aðdraganda „gamla“
Grindavíkurvegarins er frá Landsverkfræðingi til Stjórnarráðsins ásamt fyrrnefndrar skýrslu Erlendar vegaverkstjóra:
„Verkfræðingur landsins, Reykjavík 1.
júní árið 1909.
Hjer með leyfi jeg mjer virðingarfyllst að senda hinu háa stjórnarráði
hjálagða skýrslu Erlendar vegaverkstjóra Zakaríarssonar um mælingu
vegastæðis frá Vogastapa til Grindavíkur, sem jeg ljet hann framkvæma
eftir að jeg hafði meðtekið brjef
stjórnarráðsins dags. 25. mars þ.a. því
viðvíkjandi. -Jón Þorláksson.“
Stjórnarráðið framsendir skýrsluna til
sýslumanns í júní árið 1909:
„Til sýslumannsins í Gullbringu- og
Kjósarsýslu, 15. júní 1909.
Samkvæmt ósk yðar, herra sýslumaður, í brjefi, dags. 11. apríl þ.á.,
hefur stjr. látið skoða vegarstæði milli
Vogarstapa og Grindavíkur og gera
áætlun um kostnaðinn við vegargerðina á þessu svæði og er yður hjer
með sent eptirrit af skýrslu um skoðun
þessa og kostnaðaráætlun og er þess
beiðst, að þjer tilkynnið hreppsnefnd
Grindavíkurhrepps innihald skýrslunnar, með því að skoðun þessi, var
framkvæmd eptir ósk hennar. - F.h.r. „
Árið 1910 virðist lítið gerast, af skjölum
að dæma, varðandi fyrirhugaða vegarframkvæmd, en ári seinna skrifar Einar
Jónsson, oddviti Grindavíkurhrepps,

eftirfarandi bréf til oddvita sýslunefndar
Gullbringusýslu:
„Bréf Einars Jónssonar, oddvita Grindavíkurhrepps til oddvita sýslunefndarinnar í Gullbringusýslu. Grindavíkurhreppur 5. apríl 1911.
Á fundi sem hreppsnefndin hélt með
sér hinn 2. þ.m. fól hún mér að rita
hinni háttvirtu sýslunefnd Gullbringusýslu, og beiðast til þess að henni mætti
þóknast að hlutast til um að akvegur
verði lagður til Grindavíkur frá Vogastapa, eða öðrum hentugum stað, svo
fljótt að kringumstæður leyfa.
Væntir hreppsnefndin þess að hin
háttvirta sýslunefnd taki þetta nauðsynjamál hreppsins til rækilegrar
yfirvegunar, og undirbúnings.- Má og
vænta þess, að Grindavíkurhreppur telji
sig fúsan til að styrkja fyrirtæki þetta
með tillagi frá sér, ef þess gerist þörf.
Álitsskjal hr. Erl. Zakaríassonar vegfræðings sendi ég hér með. - Virðingarfyllst, Einar Jónsson (oddviti).“
Á sýslunefndarfundi Gullbringusýslu í
Keflavík 11. apríl árið 1911 er bókað eftirfarandi:
„Beiðni frá Grindavíkurhreppi um veg
frá Vogastapa til Grindavíkur teljum vér á
fyllstu rökum bygða og mælum hið besta
með henni.“
Á árunum 1912 og 1913 segir fátt að
undirbúningnum, enda ráðamenn þá
verið að hugsa um önnur og alvarlegri
málefni. Næst má sjá málið bera á góma
í fylgiskjali með tekjulið sýslusjóðs Gullbringusýslu árið 1914:
„Fylgiskjal nr. III með tekjulið sýslusjóðs
Gullbrs. 1914.
Úrdráttur úr gjörðabók sýslunefndarinnar í Gullbringusýslu af aðalfundargjörð 1914, þeim liðum er hafa útgjaldabyrgðar í för með sjer.
5. gr. Samþykkt var sú breyting á
sýsluveginum frá Njarðvíkur-fitjum
yfir Grindavíkurheiði að Járngerðarstöðum í stað þessarar vegarlegu komi:
Frá Keflavíkurveginum á Vogastapa yfir
Grindavíkurheiði að Járngerðarstöðum
í Grindavík.
Jarnframt samþykkti sýslunefndin
að úr sýslusjóði yfirstandandi ár verði
veittar til þess vegar, allt að 5000 krónur,
gegn jafnmiklu tillagi annarsstaðar frá.
Sýslunefndin fól oddvita sínum í samráði við sýslunefndarmann Grindavíkurhrepps, að hafa á hendi framkvæmd á
verkinu, ráðning verkstjóra o.fl.- þar að
lútandi yfirstandandi ár.“
Hér var allt í einu komin heimild til að
hefjast handa við vegargerðina, enda má
sjá á skýrslum vegaverkstjórans, Sigurgeirs Gíslasonar, að hafist hefði verið
handa við verkið á Vogastapa vorið 1914.

Eitthvað virðist hafa gerst, heimildarlaust
(a.m.k. þegar þetta er ritað) í millitíðinni,
bæði hvað varðar ráðningu vegaverkstjóra
og ákvörðun um fyrirhugað vegsstæði,
sem reyndist skyndilega verða annað en
það sem Erlendur Zakaríasson hafði lagt
til. Líklega má telja að ákvörðun hins nýja
vegaverkstjóra, sem hafði jú mikla reynslu
af lagningu Suðurnesjavegarins frá Hafnarfirði til Njarðvíkur, ráðið þar mestu um.
Í bréfi sýslumanns til Stjórnarráðsins
í aprílmánuði 1915, þar sem hann biður
um greiðslu á framlagi landssjóðs, má sjá
að verkið er þá þegar hafið:
„Sýslumaðurinn í Gullbringu- og
Kjósarsýslu, Hafnarfirði 17. apríl
1915.
Jafnframt því að láta hjermeð fylgja
eftirrit af reikningi yfir kostnað við
vegagjörð síðastliðið sumar af Kefla-

víkurveginum á Vogastapa áleiðis til
Grindavíkur, er sýnir að varið hefur
verið til vegar þessa kr. 8080.20, svo
af skýrslu vegarverkstjóra um vegagerðina, lyfi jeg mjer virðingarfyllst,
fyrir hönd sýslunefndarinnar í Gullbringusýslu, að beiðast þess, að hinu
háa stjórnarráði mætti þóknast að
ávísa fje því, að upphæð kr. 5000.00
úr landssjóði, er ræðir um í 13. gr.
B. XVII. núgildandi fjárlaga, og veitt
hefur verið til vegar þessa, eða sýsluvegar úr Grindavík á Keflavíkurveginn. - Magnús Jónsson“
Meðfylgjandi greinargjörð Magnúsar
er „Aðalreikningur við vegagjörðina af
Vogastapa áleiðis til Grindavíkur“, dags.
16. apríl 1915. Á honum má sjá að nefnd
upphæð, kr. 8080.20 var borguð af sýslumanni Gullbringusýslu og gjaldaliðir
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tíundaðir á móti. Þar má sjá að kostnaðurinn fólst m.a. í járnsmíði, heyi, leðri
m.fl., verkfærum, tjöldum, dýnamíti, lás
o.fl., sköftum, timbri, hagagangi, mjöli,
tjaldaðgerðum, vatnsfötum, járnsmiðju
og smíðakolum:
Stjórnarráðið sendi bréf sýslumanns til
Landsverkfræðings, er brást við líkt sem
fyrrum varðandi Suðurnesjaveginn:
„Verkfræðingur landsins, Reykjavík 27.
apríl 1915.
Með brjefi dags. 21. þ.m. hefur
hið háa stjórnarráð beiðst umsagnar
minnar um hjálagt brjef sýslumannsins
í Gullbringu- og Kjósarsýslu með 2 fylgiskjölum, viðvíkjandi greiðslu úr landssjóði til Keflavíkurvegarins, eða, sem
rjettara er, til sýsluvegar úr Grindavík
á Keflavíkurveginn, sbr. fjárl. 13. gr. B.
XVII.
Mjer er alls ókunnugt um verk þetta
að öllu leyti, og þess er ekki að vænta að
fylgiskjöl þau, er fyrir liggja, gefi neinar
upplýsingar sem gerðar verði að umtalsefni, því að það mun naumast þurfa
að taka fram, að af upphæð þeirri, sem
unnið hefur verið fyrir að því er eptirritið af reikningnum ber með sjer, er
helmingur sá, sem heimilað er að borga
úr landssjóði, kr. 4040.10.
Í sambandi við þetta mál skal jeg
virðingarfyllst leyfa mjer að minna á, að
með brjefi til hins háa stjórnarráðs dags.
23. apríl 1909 spurðist jeg fyrir um það,
með tilvísun til 28. gr. vegalaganna, hver
afskipti stjórnarráðsins ætlaðist til að
jeg hefði af vegagerðinni milli Hafnarfjarðar og Keflavíkur, sem kostuð var af
landssjóði að hálfu (til þess vegar hefur
landssjóður kostað 61.200 kr., þar af
50.000 kr síðan vegalögin frá 1907 öluðust gildi). Mjer barst aldrei svar upp á
þessa fyrirspurn, og skyldi jeg þaðs vo,
að mjer bæri engin afskipti að hafa af
því verki, sbr. brjef mitt um sama efni
dags. 6. febr. 1911. Nú hafa komið fram
opinberlega rökstuddar umkvartanir
um að sá vegur væri óhentuglega lagður,
og dýrastur mun hann vera þeirra vega,
sem lagðir hafa verið í landinu á þeim
árum. Honum er nú lokið, en þessi
vegur frá Grindavík á Keflavíkurveginn
er nokkurskonar framhald af honum.
Leyfi jeg mjer að minna á þetta í því
skyni, að hið háa stjórnarráð gefi mjer
þær fyrirskipanir, er þurfa þykir, svo
framarlega sem jeg á að hafa nokkur afskipti af lagningu þessa nýbyrjaða vegar.
- Jón Þorláksson.“
Og viðbrögð Stjórnarráðsins til sýslumanns voru eftir því:
„Til Sm. í Gbr.- og Kjósars. 29. apríl
1915.
Eptir móttöku brjefs yðar, dags. 17.
12

þ.m., er yður hjer með send landssjóðsávísun fyrir 4.040 kr. 10 aur. af fje því,
sem veitt er á fjárlögum fyrir yfirstandandi ár til sýsluvegar úr Grindavík á
Keflavíkurveginn. - F.h.r.“ ?!!
Sýslumaður ítrekaði beiðni sína um
fullnaðargreiðslu í bréfi til Stjórnarráðsins:
„Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfirði 17. júlí 1915.
Jafnframt því að votta, að greiddar
sjeu kr. 3.000.00 til lagningu sýsluvegar
frá Vogastapa að Grindavík auk upphæðar þeirrar, kr. 8.080.20, er ræðir um
í brjefi mínu til hins háa stjórnarráðs,
dags. 17. apríl þ.á., eða þannig samtals
11.080.20, leyfi jeg mjer virðingarfyllst,
fyrir hönd sýslunefndarinnar í Gullbringusýslu, að beiðast þess að ávísaðar
verði úr landssjóði 959.90, eptirstöðvar
af fje því til vegar þessa, er ræðir um í
13. gr. B. XVII. nú-gildandi fjárlaga. Áður eru, samkvæmt hæstvirtu brjefi,
dags. 29. apríl þ.á. - ávísað í þessu skyni
kr. 4.040.10.- Magnús Jónsson.“
Stjórnarráðið sendi sýslumanni bréf
um viðbótargreiðslu fyrir árið 1915:
„Til Sm. [sýslumanns] í Gbr- og Kjósars., 22. júlí 1915.
Eptir móttöku brjefs yðar, herra
sýslumaður, dags. 17. þ.m., er yður
hjer með send landssjóðsávísun fyrir
959 kr. 90 aur. af fje því, sem veitt er
í fjárlögum fyrir yfirstandandi ár til
sýsluvegar úr Grindavík á Keflavíkurveginn. - F.h.r.”
Í febrúar 1916 sendi Stjórnarráðið bréf
til Landsverksfræðings og biður álits hans
á beiðni sýslumanns:
„Til verkfr.landsins, 2. febr. 1916.
Stjr. beiðist hjer með umsagnar yðar,
herra landsverkfræðingur, um hjálagt
erindi frá sýslumanninum í Gullbringuog Kjósarsýslu. dags. 28. f.m. með 3
fylgiskjölum, viðvíkjandi fjárveitingu
til vegarins úr Grindavík á Keflavíkurveginn. Fylgigögn óskast endursend með
svarinu. - F.h.r.“
Stutt svar kom frá Landsverkfræðingi í
maímánuði sama ár:
„Bréf frá landsverkfræðingi, 12. maí
1916.
Hjer með leyfi jeg mjer virðingarfyllst
að leggja það til, að fje því, sem veitt er
í núgildandi fjárlögum 13. Gr. Bþ VI. til
akfærra sýsluvega fyrir yfirstandandi ár
, verði ráðstafað þannig:
1.Til Grindavíkurvegar í Gullbringusýslu kr. 5000.00.“
Svipað svar kom frá Stjórnarráðinu við
beiðni sýslumanns fyrir árið 1917:
„Stjórnarráð Íslands, 22. maí 1917.
Eptir móttöku brjefs yðar, herra
landsverkfræðingur, dags. 16. þ.m.

S jó m a nna d a g s b l a ð G ri n d a v í k u r

hefur stjórnaráðið ráðstafað fje því, sem
veitt er fyrir yfirstandandi ár í 13. gr. B.
VI. fjárlaganna til akfærra sýsluvega svo
og afgangi af síðasta árs fjárveitingu svo
sem hjer segir:
13. Til sýsluvegar frá Vogastapa
til Grindavíkur í Gullbringusýslu kr.
6400.00. -F.h.r.“
Árið 1918 má sjá að Stjórnarráðið
hafi sent „vegamálastjóra“ [landsverkfræðingi] bréf til að upplýsa hann um að
það hafi ráðstafað tiltekinni upphæð fjárlaga vegna Grindavíkurvegarins, auk viðbótarfjárveitingar:
„Stjórnarráð Íslands, Reykjavík 28. maí
1918.
Eftir móttöku brjefs yðar, herra vegamálastjóri, dags. 22. þ.m. hefir stjórnarráðið ráðstafað fje því, sem veitt er fyrir
yfirstandandi ár í 13. gr. B. VI. fjárlaganna til akfærra sýsluvega svo sem hjer
segir:
8. Til Grindavíkurvegar
í Gullbringusýslu:
a. Þegar greitt uppí f.á. kostnað
kr. 8989.61.
b. Viðbótarfjárveiting... kr. 600.00;
samtals kr. 9589.61.“
Landsverkfræðingur gerir síðan athugasemdir við síðustu skýrslu Sigurgeirs
Gíslasonar, 19. febrúar 1918, sem hann
síðan svarar. Samskipti þeirra varða m.a.
rakin í kaflanum hér á eftir um „Skýrslur
Sigurgeirs Gíslasonar, verkstjóra, um
vegalagninguna 1914 – 1918 o.fl.“.
Skýrslur Sigurgeirs Gíslasonar, verkstjóra, um vegalagninguna 1913 – 1918
Eins og að framan greinir átti gerð
Grindavíkurvegarins sér nokkurn aðdraganda. Vegurinn var greiddur að
hálfu úr ríkissjóði og að hálfu af Grindvíkingum sjálfum, þ.e. grindvískum sjómönnum, sem gáfu hluta af afla sínum til
framkvæmdarinnar og sýslusjóði. Fram
hefur og komið að verkstjórinn við vegagerðina var Sigurgeir Gíslason frá Hafnarfirði, reyndur vegagerðarmaður. Lítið
hefur verið fjallað um manninn á bak við
umsjónina. Hér er þó ætlunin að bæta
svolítið úr því.
Sigurgeir segir m.a. í skýrslu sinni
um vegargerðina dags. 11. nóv. 1917 að
Grindavíkurvegurinn hafi alls verið 16
km og 120 m frá Vogastapa að verslunarhúsum við Járngerðarstaðavík í Grindavík. Við vinnuna voru 35-48 menn að
jafnaði frá vori að hausti með 13-16 hesta.
Í skýrslum hans er t.d. getið um þá er
unnu við vegagerðina, hvað þeir fengu í
kaup og hver útgjöldin voru að öðru leyti.
Þá lýsir hann í skýrslum sínum einstökum
áföngum og efnisöflun, en gleymir, líkt
og svo oft gerist um „sjálfsagða hluti“, að
nefna skjól, búðir og önnur afleidd mann-

ur úr mold utan smákaflar sem undirbyggðir eru úr grjóti eingöngu. Allur
er vegurinn lagður með grjótmulningi
„púkklagður“. Ofaníburðurinn vikursandur og var hann hafður vel þykkur.“
Hafnarfirði í okt. 1914, Sigurgeir
Gíslason, verkstjóri.“
Aðalreiknings Sigurgeirs fyrir árið 1914
er getið hér að framan sem og viðbragða
hlutaðeigandi embætta gagnvart honum.
Með ársskýrslunni fylgir „Kaupskrá
fyrir vegavinnulagninguna sumarið 1914,
Vogastapi – Grindavík, dags. 1. ágúst
s.á., undirrituð af Sigurgeiri Gíslasyni. Á
henni eru nöfn 15 manna er fengu samtals
greitt kr. 723.10 í vinnulaun. Hugsanlega
kunna einhverjir fleiri vegavinnumenn að
hafa tekið þátt í verkinu kauplaust vegna
þess mikla áhuga, sem það hafði í bænum
á þeim tíma. A.m.k. er ekki getið um
laun annarra en þeirra 15 er koma fram í
„Kaupskránni“.
Í „Kaupskrá“ Sigurgeirs „fyrir dagvinnu
sumar 1914; vegastæði Grindavíkurvegar“, má sjá nöfn verkamannanna, fjölda
tíma og kaup þeirra í kr. og aurum. Á
henni sést, handritað, að launaðir verkamenn þetta árið hafi verið 15 talsins, sjá
töflu að neðan:
Í reikningsblaði frá versluninni Dvergur, trésmíðaverksmiðja og timburverslun
Hafnarfjarðar, Flygenring & Co, nr. 22,
merkt „Grindavíkurvegurinn“ má sjá að
frá 16. júní til 7. júlí 1914 að úttektir hafa

virki er framkvæmdin krafðist. Reynt
verður að bæta úr því með vettvangskönnun í næsta kafla þar sem markmiðið
er að skoða og skrá sem flestar minjar við
„gamla“ Grindavíkurveginn, hvort sem
þær tengjast vegargerðinni beint eða ekki.
Fornleifakönnunin, sem fylgir verkinu,
beinist hins vegar beinlínis að slíkum
minjum, eins og fram hefur komið.
Hér má lesa skýrslu Sigurgeirs Gíslasonar, vegaverkstjóra, að afloknu fyrsta
vinnuári vegargerðarinnar árið 1914:
„Skýrsla um vegagjörðina af Vogastapa
áleiðis til Grindavíkur sumarið 1914.
Byrjað var á lagningu vegarins af
Keflavíkurveginum skamt fyrir austan
svonefnda Innri-Skoru á Vogastapa,
haldið þaðan stefnu í suður eptir Stapanum, áleiðis að Seltjörn, skáhalt niður
af Stapanum austanvert við Seltjörn.
Vegalengd sú er byggð var í sumar er
3 kílómetrar, þar af er albúið 2.50 kílómetrar, hott óofaníborið, en að mestu
leiti undirbyggð, eptir að sprengja úr
hliðarrennu vegarins.
Til vinnunnar var varið kr. 8080.00Við vinnuna voru 24-36 menn og 8 til
11 hestar. Kaup verkamanna var á dag
frá kr. 1.80 (drengir) til kr. 3.60 (flokkstjórar). Hestavinna kr. 0.75 pr. dagsv.
Mestur halli vegarins er 1:15 á einum
stuttum kafla niður Stapann að sunnan,
annars þar 1:20 og á öðrum stað 1:20.
Vegurinn er mestmegnis undirbyggð-

Nr Nafn

Kaup:

Kr.:

Aurar:

1.

Sigurjón Gíslason.................

Dagar:

27

5.0

135

00

2.

Sveinn Sigurðsson..............

22

3.60

79

20

3.

Ásgrímur M. Sigfússon .......

22

2.75

60

50

4.

Halldór M. Sigurjónsson.....

15.5

1.80

27

90

5.

Jón M. Matthiesen..............

21

2.00

42

90

6.

Guðni Jónsson....................

20

3.60

72

90

7.

Konráð Anderson...............

13.7

3.20

43

84

8.

Ingimundur Hjörleifsson....

17

2.40

40

80

9.

Teitur Sigurjónsson............

19.6

1.85

36

26

10. Kristin Jónsson...................

20

2.50

50

00

11. Jón R. Guðnason................

20

2.75

55

00

12. Guðsteinn Einarsson..........

16.4

2.25

36

90

13. Stefán Sigurfinsson............

16.4

2.25

36

90

14. Vilhjálmur Guðmundsson..

5

3.00

15

00

15. Vífill Helgason.....................

3

2.55

8

55

		

Samtals: 723
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Vegagjörð áleiðis til Grindavíkur, 1. ágúst 1914. Undirritað: Sigurgeir Gíslason

m.a. verið fólgnar í 12 ½“ langborði, gólfborði, planka, panel, tjaldhælum, vagnkjálka og reiptagli.
Í „reikningi“ Leðuverslunar Jón Brynjólfssonar fyrir Grindavíkurveginn 1914
má t.d. sjá úttektir á „hálsum“, garni,
nálum og sauðskinni.
Í „reikningi“ frá Versluninni Edinborg,
Hafnarfirði, 6/10 1914 vegna Grindavíkurvegarins má sjá úttekt á línum.
Í reikningi frá Kaupfjelagi Hafnarfjarðar til Vegagjörðar til Grindavíkur, Hafnarfirði 7. okt. 1914, nr. 24, má sjá m.a.
úttektir á Ljerefti. Tretommu, 1 ½ tomma
stifti, blásaumi, skóflum, skrúfum, vagnáburði, maísmjöli, heimaís og Drógarni?
Skýrsla Sigurgeirs fyrir árið 1915 var
svohljóðandi:
„Skýrsla yfir vinnu við vegagjörðina af
Vogastapa áleiðis til Grindavíkur sumarið 1915:
Byrjað á lagningu vegarins sunnan
undir Vogastapa, þar sem endað var
sumarið 1914, og haldið austan við svonefnda Seltjörn, yfir grjótmóa að hrauninu, er eigi hefur neitt sjerstakt heiti, en
sem jeg vildi leyfa mjer að kalla „Einbúahraun“, en sem mun annars vera kallað
allt einu nafni „Skógfellahraun“ .
Haldið uppí það með litlum bogum,
og síðan haldið næstum þráðbein lína
á svonefnt Svartsengi eða öðru nafni
Sýlingarfell.
Vegarlengd sú er lögð var í sumar
var 3.70 kílómetrar, svo var endurbætt
og borið ofaní það er eptir var sumarið
1914, sem var einn kílómeter.
Til vinnunnar var varið kr. 13.774,43.
Vegurinn er undirbyggður mestmegnis úr mold á fyrstu 800 metr. Og
síðan púkklagður með grjóti, síðan er
vegurinn lagður úr grjóti eingöngu, og
allur púkkaður og ofaníburðurinn vikusandur, en í sumar varð að taka hann
allan við enda vegarins og draga hann
yfir þrjá kílómetra.
Mestur halli vegarins var 1:25, annars
yfirhöfuð næstum alveg hallalaus. Eigi
vannst tími til þess að bera ofaní hjólaförin á því er lagt var í sumar.
Eins og sjá má á reikningnum vegarins verður að verja allmiklu fje til
hestavinnunnar; meðal annars varð að
kaupa fóður handa hestunum fyrir um
kr. 600.00.
Við vinnuna voru frá 35-42 menn.
Dagkaup verkamanna var frá kr. 2.00
(drengir) til kr, 3.90 (flokkstjórar).
Hestavinna borguð með kr. 0.75 per
dagsverk (alla daga).
Í gegnum veginn voru byggðar 3
þverrennur úr grjóti. Breidd vegarins;
5 álnir.
Virðingarfyllst, Hafnarfirði í nóv.
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Fyrsti akvegurinn til Grindavíkur 100 ára – 1913-1918 - Annar hluti
1915, Sigurgeir Gíslason, verkstjóri.“
Skýrsla Sigurgeirs fyrir árið 1916:
„Skýrsla yfir vinnu við vegagjörð
af Vogastapa áleiðis til Grindavíkur
sumarið 1916.
Byrjað á veginum í Illahrauni, þar
sem hætt var sumarið 1915, voru þá
komnir af veginum 6700 metrar, en
af þeim kafla var ofaníborið um 600
metrar og ekki keyrt ofaní hjólaförin
á 3000 metrum. Þetta var allt fullgert
í sumar.
Haldið svo áfram með aðalstefnu
á svonefnt Svartsengi (eða Sýlingarfell) og lagt að fellsöxlinni, þar sem
fyrst kemur á graslendi. Vegarlengd sú
er byggð var í sumar er 4 1/10 kílómetrar, af því er eigi ofaníborið um
900 metrar.
Ofaníburðinn, sem var hraunvikur,
varð að taka allan á einum stað, og
leggja afleggjara að honum yfir 600
metra langan. Allur var vegurinn
undirbyggður úr grjóti og síðan mulin
í hann hraunurð, voru allvíða miklar
uppfyllingar og enda niðurgröftur,
hefði þó gjarnan mátt vera meiri, ef
unt hefði verið að fá sprengiefni. Mestur halli á veginum var 1:20, en víða
mjög lítill halli og allvíða flatt.

Eins og sjá má á reikningum mínum varð að kosta til hestafóður nærfellt 1000 krónum fyrir utan flutning
á því á staðinn, og mátti þó eigi gera,
að meir en gjört var; vatn varð að
sækja handa mönnum og hestum fulla
6 kílómetra. Við vinnuna voru yfirhöfuð frá 43 til 48 menn og 16 hestar.
Dagkaup verkamanna eins og kaupaskrárnar sína frá kr. 2.30 (drengir) til
kr. 4.50, flokksstjórar. Hestavinna var
borguð með kr. 1.00 fyrir hálfa daga
og kr. 1.50 fyrir heila daga. Til vinnunnar var varið kr. 20.670,81.
Vegarlengd sú er búið er að leggja af
Grindavíkurveginum er öll 10 kílóm.
og 800 metrar, en eptir er af vegarlengdinni í Járngerðarstaðahverfi í
Grindavík 5 kílóm. og 200 metrar;
verður þannig vegarlengdin öll 16
kílómetrar.
Það er nú þegar búið að verja til
vinnunnar rúmum 42 þúsund krónum, og ef gjört væri ráð fyrir að það
sem eftir er kostaði nokkuð líkt pr.
meter, ætti það að kosta um 18 þúsund krónur, en þar sem allt er orðið
nú miklu mun dýrarar en fyrstu tvö
árin, er varla ráð fyrir gjörandi er að
það kostaði minna en 20 þúsundir

Óskum sjómönnum,
fiskvinnslufólki og
öðrum Grindvíkingum
til hamingju með daginn
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króna, en það myndi tæplega kosta
meir, því vegarlagningarskilyrðin eru
mikið betri en þau hafa verið; ofaníburðurinn víða á veglínunni, landið
sljettara og dálítill hagi fyrir hesta þar
við hendina; raunar eru nokkrar torfærur eins og ætíð er von á slíku landslagi sem þessu, t.d. nokkrar þverrennur, og er lítið um grjót yfir þær verður
máske að steypa boga yfir þær.
Jeg vil eigi láta hjá líða að geta þess
að mjer er alls ómögulegt að hafa
reikninga vinnunnar fullbúna fyrir
1. nóvember eins og fyrirskipað er,
jeg hætti eigi vinnu fyrr en seinast í
október og hefði átt mjög erfitt með að
ná í kvittanir fyrir ýmsum síðustu útborgunum.
Virðingarfyllst, Hafnarfirði í nóv.
1916, Sigurgeir Gíslason, verkstjóri.“
Í fylgiskjölum með skýrslu vegaverkstjórans 1916 má sjá „skrá yfir verkfæra
karlmenn í Grindavíkurhreppi innan
Gullbringusýslu, fært á árinu 1916, samkvæmt 20. gr. laga, 22. nóvember 1907 um
vegi (væntanlega komið frá hreppsnefndinni). Í því koma fram nöfn einstakra
manna, heimili, staða og aldur. Nöfn 85
manna eru á listanum.
Erling Einarsson í Grindavík, rakst eitt

sinn á reikningsbækur Einarsverslunar í
gömlu pakkhúsi í bænum. Húsið var opið
fyrir veðri og vindum og greinilegt að
einhverjar bækur höfðu farið forgörðum.
Hann hirti þær sem eftir voru og í þeim
má m.a. sjá færslur vegna lifrarinnlagningar grindvískra sjómanna árin 1916 og
1917. Reikningsfærslur fyrir árin 1914,
1915 og 1918 hafa glatast. Þær færslur,
sem eftir voru, bæði staðfesta innlagnirnar og gefa nokkra mynd af því um hvaða
upphæðir var að ræða hvort árið fyrir sig.
Þegar „Lifrarkladdi Einarsbúðar“ fyrir
árin 1916-1917 er skoðaður má sjá að
hálf blaðsíða nr. 10 er um innlagnir vegna
Grindavíkurvegarins í mars, apríl og maí
árið 1916, kr. 467 og 25 aurar. Sama upphæð er tekin út af reikningnum í peningum.
Hér er skýrsla Sigurgeirs fyrir árið
1917. Á henni sést m.a. að í raun hafi
verið komið á vegsambandi milli Vogastapa (Suðurnesjavegar) og Grindavíkur
um haustið þetta ár:
„Skýrsla yfir vinnu við vegagjörð til
Grindavíkur sumarið 1917.
Byrjað á lagningu vegarins þar sen
endað var sumarið 1916, við svonefnt
Svartsengi (eða Sílingarfell) og haldið
þar yfir hrauntagl yfir svonefnda Sandhóla-Baðsvelli; yfir Selháls, niður með
fjallinu Þorbjörn, og næstum beina línu
yfir hraunin í Járngerðar-staðahverfi, og
endað við verslunarhúsin við Járngerðarstaðavík í Grindavík.
Vegarlengd sú er byggð var í sumar
að nýju, er 5 kílómetrar og 320 metrar.
Einnig var borið ofaní af vegi þeim er
byggður var sumarið 1916, 1300 metrar.
Vegurinn er undirbyggður mestmegnis úr grjóti (hraun). Þó er undirbyggðir
nærfelt 1000 metrar úr mold og melum.
Allur er vegurinn púkkaður og síðan
borið ofaní hann vikursandur.
Í gegnum veginn voru byggðar sex
þverrennur 1x1 al. til 1 1/2x 2 al. að
stærð, byggðar eingöngu úr grjóti með
hellum yfir.
Mestur halli á veginum var 1:15 á örstuttum kafla á Selhálsi, annars er hallinn 1:25 og yfir höfuð næstum hallalaus
vegurinn.
Mjög langt varð sumstaðar að sækja
ofaníburðinn, alt að 2500 metrum.
Vatn til afnota handa mönnum og
hestum, varð um allangan tíma að sækja
8 og 9 kílómetra vegarlengd.
Til vinnunnar var varið kr. 35.828,71.
Við vinnuna voru að jafnaði 48-50
menn, og 16 hestar. Dagkaup manna var
frá kr. 3.15 (drengir) til kr. 6.00 (flokkstjórar). Hestavinna borguð með kr 1.50
hálfa daga og kr. 2.00 fyrir heildagsverk.
Eigi vannst tími til að draga ofaní

Byrjað að leggja bundið slitlag á Víkurbraut vorið 1974. Ljósm. Ólafur Rúnar.
hjólaförin til baka á síðasta kaflanum á
fullum tveimur kílómetrum, en sem er þó
alveg nauðsynlegt að gjört verði á næsta
vori, myndi til þess þurfa að minnsta
kosti um kr. 1200.00.
Vegarlengdin á veginum frá Keflavíkurveginum til Grindavíkur er öll 16
kílómetrar og 120 metrar.
Hjer með fylgir Aðalreikningur yfir
vinnuna með fylgiskjölum.
Hafnarfirði 11. nóv. 1917, Sigurgeir
Gíslason, verkstjóri.“
Og samkvæmt beiðni Landsverkfræðinings um nánari útlistun á verkfærum og
áhöldum árið áður gerði Sigurgeir, vegaverkstjóri, nú grein fyrir hvorutveggja
skv. eftirfarandi:
„Listi yfir verkfæri í Grindavíkurveginum haustið 1917.
„1. stk. Fjögurramannahandvagn,
13 stk. Tveggja manna handbörur, 14
stk. Járnkarla, 17 stk. Sleggjur, 17 stk.
Púkkhamar, 1 stk. Feisilhamar, 3 stk.
Sethamrar, 12 stk. Klöppur, 3 stk. Grjótborar (skotborar), 30 stk. Skóflur, 8
stk. Hakar, 10 stk. Do. Upp????, 3 stk.,
kvíslar, 2 stk., ristuspaðar, 8 stk. tjöld
með súlum, 8 hestvagnar, 10 stk. Aktygi
og 1 vatnsvagn.
Nokkuð af stikum og öðru timbri,
einnig raftar á fjórum húskofum, þar
af eru 13 stk., járnplötur á tveimur kofunum, með timbri í stalli og milligerð í
hesthúsi fyrir níu hesta.
Margt af verkfærum þessum er orðið
svo slitið að þau eru varla notfær lengur,
svo sem skóflur og hakar m.fl.
Hafnarfirði 10. nóv. 1917, Sigurgeir
Gíslason.“

Sigurgeir nefnir ekki fjölda tjalda, en í
reikningunum fyrir árið 1917 má sjá tvær
bókanir um þau, annars vegar „gert var
v/3 tjöld- 6 kr. hvert“ og hins vegar „gert
var v/2 tjöld – 2 kr. hvert“. Lagt var og til
efni – 85 aurar.
Hér er svo lokaskýrsla Sigurgeirs fyrir
árið 1918. Á henni má glöggt sjá að vinnan þetta sumarið hafi að mestu farið í að
ljúka og gera lagfæringar á Grindavíkurveginum, enda kostnaðurinn einungis
brot af því sem hann varð árið áður:
„Skýrsla yfir vinnu við að fullgera
Grindavíkurveginn sumarið 1918.
Borið ofaní til fullnustu á fullum
þremur kílómetrum, einnig lagfærðar
nokkrar bilanir, einkum á Stapanum,
er myndast höfðu ag hinum mikla ís er
lagðist þar yfir og klaka í jörðinni; varð
að moka burtu frá moldarrennum og
bera ofaní þar sem vatn hafði farið yfir
veginn, einkum á einum stað.
Til vinnu þessarar var varið kr.
2031,69.“
Hafnarfirði 1. nóv. 1918, Sigurgeir
Gíslason, verkstjóri.
„Til vinnunnar var ennfremur talið
til gjalda kr. 18.41 er vangoldið var til
verkamanna af kaupskrám 1917, og
þau uppbótarlaun er sýslumaður setti
handa verkstjóra kr. 186.00.
Hafnarfirði 15. nóv. 1918, Sigurgeir
Gíslason.“
Framhald í næsta blaði
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Örugg höfn
-góð þjónusta

Árið 2013 var landaður afli frá janúar
til loka apríl 18.146 tonn í 1.186 löndunum, 2014 var aflinn 19.491 tonn í
1.214 löndunum. 2015 er landaður afli á
sama tímabili 18.947 tonn í 931 löndunum.
Þar kemur í ljós verulegur munur á
tíðni landana milli ára, 283 færri en í
fyrra, markast það fyrst og fremst af
mikilli ótíð á vetrarvertíð, smábátar
skutust út milli lægða og langt var liðið
á vertíð þegar handfærabátar komust í
fyrsta róður.
Síldargöngur og annar fiskur létu lítið
sem ekkert á sér kræla í Grindavíkurhöfn
þetta árið, sennilega var sundið ófært,
loðnugangan fór yfir Grindavíkurleirinn
á methraða.
Ritstjóri tók spjall við Sigurð A. Kristmundsson hafnarstjóra og spurði frétta.

Vertíðin/ótíð/aflabrögð
Mikil ótíð er einkenni á þessari vertíð,
sláandi munur er á tíðni landana, heilt
yfir má samt segja að ekki hefur orðið
afgerandi breyting á skipafjölda, Farsæll,
16

Sigurður A. Kristmundsson hafnarstjóri
með viðurkenninguna.
eini dragnótabáturinn sem eftir var, er
farinn og að vísu er Hrafn Gk farinn úr
útgerðarmynstri hjá Þorbirni og er búið
að selja hann til Rússlands (óstaðfest).
Skipakomur og landanir aðkomubáta
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er svipuð og í fyrra. Þó má nefna eina
afgerandi breytingu sem er viðverutími
línuskipa og togara í höfn, nú er ekki
stoppað mikið lengur en einn sólarhring. Í samanburði milli heimabáta og
aðkomubáta sést glöggt hversu gríðarlega
mikilvægur heimaflotinn er, á haustmánuðum þegar Grindavíkurflotinn er
dreifður út um landið er lítið um að vera
í Grindavíkurhöfn, fiskurinn berst að
vísu til Grindavíkur með flutnigabílum
en afkoma hafnarinnar er ekki burðug
á sama tíma. Þessi þróun er í takt við
breytta tíma, kvótastaða fyrirtækja er
meiri milli ára og fiskvinnslan stóreflist,
aflinn er tekinn á eins fá skip og hægt er
að komast af með, löndun og þjónusta
miðast við að koma skipum sem fyrst út
aftur.
Samhliða aukast kröfur um góða og
örugga höfn, með allri þeirri þjónustu
sem á þarf að halda. Þarna eru hlutir ekki
að haldast í hendur, þ.e.a.s. tekjur hafnarinnar, öllum er þó ljóst hversu mikill
ávinningur þetta er fyrir samfélagið í
heild sinni.

Helstu framkvæmdir/ landfylling/
Eyjabakki/flotbryggjur
Nýframkvæmdir við höfnina og á hafnarsvæðinu eru umfangsmiklar, má nefna nýtt
löndunarhús Þorbjarnar á Suðurgarði við
landfyllinguna sem nú er nánast lokið, á
miðgarði er að ljúka framkvæmdum við
endubyggingu Miðgarðs í eigu Vísis HF
sem er nú eitt fullkomnasta fiskvinnsluhús
á landinu. Einnig er nú verið að skipta út
síðustu tré flotbryggjunni fyrir steypta sem
er þá í samræmi við þær sem fyrir eru.
Landfyllingin er nú að verða klár og
miðast framkvæmdir við fyrirhugaða
frystigeymslu sem áætlað er að muni rísa á
þessari lóð. Talsverður áhugi er fyrir þessu
verkefni, þó að fullsnemmt sé að tala um
hvenær þetta verður að veruleika. Unnið er
að deiliskipulagi og þegar þeirri vinnu lýkur
hefst umsóknarferli.
Eyjabakki og svæðið í austur höfninni
er í stefnumótun, fyrir liggur að endunýja
þarf viðlegurýmið sem byggt var á árunum
73-74 og stálþilið sem nálgst nú 40 ár frá
byggingu þarf yfirhalningu. Eins og staðan
er nú eru tekjur sem koma á móti þessari
bryggjuaðstöðu ekki miklar og eru fyrirhugaðar framkvæmdir tekju miðaðar. Stutt
mun þó vera í að ráðist verður í endurnýjun
á flotholtum/dekkjum á viðleguköntum.

Stefnumótunarvinna/deiliskipulag
Það má segja að þessi vinna og uppbygging taki mið af þeirri stefnumótunarvinnu sem fór fram fyrir nokkrum árum
og unnið er eftir nú þ.e.a.s. að auka
þjónustustig og öryggi hafnarinnar með
það að markmiði að fá fleiri aðkomubáta

og skip. Í löndunarhúsi Þorbjarnar er
nú í boði löndunar og skipaafgreiðsla af
hverju tagi sem er og einnig má nefna
að VOOT-beita er komin með aðstöðu
við höfnina og býður einnig löndunar
og skipaþjónustu og er þar að auki með
verslun í tengslum við sjávarútveginn.
T.d er þar hægt að fá sjóklæðnað ofl.
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Báðir þessir aðilar eru með lyftara í
tengslum við sína þjónustu og að auki má
nefna að Fiskmarkaður Suðurnesja er að
sjálfsögðu með sína lyftara og löndunarþjónustu í tengslum við markaðinn.
Þarna er nú komið þjónustustig af bestu
gerð og er algjört grundavallaratriði til
þess að laða að aðkomuskip og báta.

Miðgarður
Er stóra málið, þar sér nú til lands og
eru allar líkur á því að Samgöngustofa
sé komin með framkvæmda áætlun og
hefjist framkvæmdir 2017. Í fyrstu er
áætlað að taka 180 metra sem er þá elsti
hluti miðgarðsbryggju. Þessi áætlun
tekur þó mið af afgreiðslu fjárlaga og
hvernig henni reiðir af í meðförum
þingsins.

Þorsteinn Óskarsson hafnarvörður.

Sjávarútvegssýningin 2014
Á síðasta ári fór Grindavíkurhöfn fyrir
góðum hópi fyrirtækja úr sjávarútvegs
geiranum hér í Grindavík á Sjávarútvegssýninguna í Laugardagshöll.
Á sameiginlegum bási var kynning
og markaðsstarf sem tók mið af því að
koma Grindavíkurhöfn á kortið, má
segja að mjög vel hafi til tekist og hlaut
básinn verðlaun fyrir besta ,,National
group stand” eða bestu framsetningu
hóps/fyritækja á sýningunni. Boðið
var uppá veitingar í básnum á meðan
sýningarhald stóð yfir og var þar í
18
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Arnfinnur Antonsson.

boði m.a. sushi frá Bláa-Lóninu sem
sló rækilega í gegn. Óhætt er að segja
að okkar framsetning á ,,Höfn” þ.e.a.s.
Grindavíkurhöfn sé í raun ný leið til
markaðssetningar á svona sýningu og
vakti mikla athygli. Hugmyndinni um
að koma Grindavík á blað sem sjávarútvegsbæ virkaði greinilega mjög vel.

Að lokum
Það má nefna svona að lokum að
vegagerðin mun laga og malbika Ránargötuna og sér þar með fyrir endann á
þessu raski við aðkomu hafnarsvæðisins.
Eins má nefna að í deiliskipulags vinnu
er gert ráð fyrir breytingum sem taka þá
mið að því að auka öryggi við löndun
og þá bílaumferð sem þarf að vera um
bryggjurnar og eins líka til að auka
öryggi almennrar umferðar bæði bíla og
gangandi
,,Er bryggjurúnturinn í hættu“ Hver
fer ekki á bryggjurúntinn? Ég get ekki
lofað því að rúnturinn verði óheftur til
framtíðar, það er alveg ljóst að umferð ferðamanna og bæjarbúa er aukast
um svæðið. Það þarf að skipuleggja til
framtíðar til þess að forða árekstrum
og minnka hættu sem mest má vera.
Grindavíkurhöfn hefur mikið aðdráttar-

afl og verður kappkostað að allir sem
erindi eiga fái notið.

Starfsmenn Grindavíkurhafnar
Arnfinnur Antonsson Hafnarvörður.
Guðgeir Helgason Hafnarvörður.

Þorsteinn Óskarsson Hafnarvörður.
Valgerður Valmundsdóttir Hafnarvörður
hlutastarf.
Kristján Haraldsson Hafnsögumaður
hlutastarf.
Sigurður A. Kristmundsson Hafnarstjóri.

Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki
og öðrum Grindvíkingum hamingjuog heillaóskir á sjómannadaginn

Hákon EA 14 - Vörður EA 748 - Áskell EA 749
S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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Rætt við Valmund Valmundsson formann Sjómannasambands Íslands

Ljósm. Haraldur Guðjónsson.

Sjómannslíf
Ég er fæddur og uppalinn á Siglufirði.
Flutti þaðan með fjölskylduna til Vestmannaeyja á vordögum 1989. Byrjaði
mína sjómennsku á skuttogurunum á
Siglufirði, lengst á Sigluvík Si 2 með
Budda Jó. Á Frigg Ve 41 með Magna
Jó 1989-1991. Á Þórunni Sveins með
Sigurjóni Óskarssyni einn vetur, með
Helga Ágústssyni á Frigg Ve og Sindra
Ve í stuttan tíma og svo á Frá Ve 78,
1992-2010 með Óskari Þórarinssyni á
Háeyri og Sindra syni hans. Ég er giftur
Björgu Sigrúnu Baldvinsdóttur og við
eigum tvö börn, Önnu Brynju sem er
í sambúð með Davíð Erni Guðmundssyni og Val Má sem er í sambúð með
Lindu Óskarsdóttur og barnabörnin
eru tvö, Una Björg og Sigrún Anna.

áhafnarmeðlima höfðu upplifað síðutogaramenninguna og lifðu í hálfgerðri
nostalgíu með sögum frá þessum tíma.
Þessir kallar áttu eitt sameiginlegt, en það
var dugnaðurinn og ósérhlífnin við vinnuna. Þeir kenndu mér nýliðanum mikið
og auðvitað stríddu þeir manni líka og
plötuðu. Togarinn sem ég var fyrst á var
Stálvík Si 1 en þar var sá mikli afla- og
skapmaður Hjalti Björnsson skipstjóri.

Þessir kallar áttu eitt
sameiginlegt, en það var
dugnaðurinn og ósérhlífnin
Þegar ég byrjaði til sjós árið 1977 á skuttogara frá Siglufirði voru 16 kallar á.
Þetta voru skemmtilegir tímar. Margir
20
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Það var alltaf hávaði á dekkinu þegar
við vorum að taka trollið. Hjalti hálfur
út um gluggann argandi eða hlaupandi
um dekkið á inniskónum sótbölvandi og
kallandi alla aumingja og ræfla í kringum
sig. Stundum var öll vaktin rekin á einu
bretti. Auðvitað var maður logandi
hræddur við kallhelvítið til að byrja með,
en það rjátlaðist af manni þegar maður
tók eftir því hvað hinir voru rólegir yfir
Sigluvík SI 2 þar sem ég byrjaði
mína sjómennsku 1977.

öllum þessum látum í kallinum og þeir
skömmuðu hann líka fyrir hávaðann og
fyrirganginn. Stundum þegar kallinn var
alveg að tapa sér í glugganum áttu hásetarnir til að henda fiski í kallinn sem umsvifalaust dró upp gluggann og opnaði
svo aftur og argaði „þú hittir ekki helvítis
auminginn þinn“. Já þetta var góður tími
og ekki vildi ég hafa misst af honum.
Stýrimaður á Stálvíkinni á þessum tíma
var Kristján Elís Bjarnason, Stjáni Bjarna
sem núna er með Múlabergið. Þeir Hjalti
elduðu oft grátt silfur saman. Mikið kapp
var í Stjána að fiska meira en helvítis
kallinn. Þannig háttaði til að á millidekkinu var færiband milli blóðgunarkaranna
sem við söfnuðum oft karfanum á ef ekki
var mikið af honum. Svo þegar bandið
var orðið fullt var karfanum skverað í
lestina. Stjáni hafði miklar áhyggjur af
því hver þeirra, hann eða kallinn fengi
karfann skráðan í kassabókina. Einhverju
sinni þegar litlu munaði á kallinum og
Stjána þegar túrinn var gerður upp og
kallinn hafði aðeins betur kvartaði Stjáni
mikið og kvað okkur hafa einbeittan
brotavilja með því að „láta helvítis kallinn alltaf hafa allan karfann“. Sagt er að
þeir félagarnir Stjáni og Hjalti hafi slegist
í einni siglingunni til Englands um hver
fiskaði meira. Það vantaði ekki kappið í
þessa kalla.

Lent í samförum
við þýskan togara
Margir minnisstæðir kallar voru með
manni til sjós í denn. Haukur á Kambi
var einn sá minnisstæðasti, eða Kambarinn eins og hann var kallaður. Kambar-

Frá Sjómannadegi í Eyjum, tímaverðir í kappróðri frá v. John Berry, Sigurður Sveinsson og Valmundur Valmundsson, til hliðar sést í Birnu Þórsdóttur.
inn var mjög sjóndapur maður og gekk
með þykk gleraugu. Þó háði þetta honum
ekki neitt í trollmennskunni, flinkari kall
var ekki til þegar kom að viðgerðum á
trolli eða greiða úr flækjum. Einhverju
sinni þegar Haukur var á Hafliða, síðutogaranum, höfðu þeir lent í samförum
við þýskan togara úti fyrir Vestfjörðum
í blæjalogni. Þegar þeir höfðu híft sig
saman til að reyna að leysa úr flækjunni
og orðið mjög stutt á milli þeirra, þóttist
Kambarinn sjá hvar lásinn á flækjunni
væri. Setur krumlurnar sem lúður á
munnin og argar yfir til Þýskaranna, „der
ligger hunden på grabben“ eða þarna
liggur hundurinn grafinn uppá íslensku

og varð alveg steinhissa þegar Þjóðverjar
hváðu. „Þeir skilja ekki mælt mál þessir
helvítis Þjóðverjar“.

Kallinn kominn með rugluna
Óskar á Háeyri, formaður á Frá, er
einn mesti karakter sem ég hef siglt
með. Þolinmæðin með eindæmum og
húmorinn alveg einstakur. Eins og Eyjamenn vita kviknaði tvisvar í veitingastaðnum Skútanum með stuttu millibili.
Einhverju sinni eftir seinni brunann var
Skari á Háeyri og einhverjir fleiri á Skútanum að gera sér glaðan dag. Þar kom
blökkumaður að afgreiða þá með brennivínið. Skari tók manninn tali og komst
Höfnin í Eyjum á góðum degi.
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Rætt við Valmund Valmundsson formann Sjómannasambands Íslands

Frár VE 78 sem ég var á frá 1992–2010.
að því að hann talaði ágætis íslensku og
spurði svo blámann; „ lentir þú í báðum
brununum vinur“. Svona var Skari, sá
lífið einhvern veginn öðruvísi er aðrir og
svo einfalt. Eitt sinn vorum við búnir að
taka síðasta halið austur á Vík í rjómablíðu og allt orðið fullt. Áhöfnin í aðgerð
og kallinn búinn að setja á fulla ferð til
Eyja. Þá er slegið af eftir 20 mínútur og
við héldum að nú ætlaði kallinn að fara
að kasta aftur þó allt væri fullt. Nei þá
kallaði hann okkur uppá dekk og við
vorum staddir rétt austan við gatið í Dyrhólaey og við hugsum að nú sé kallinn
kominn með rugluna, keyrir uppí harða
land og stoppar þar! En þá kom „þetta er
bara svo fallegt strákar að þið verðið að
sjá þetta“. Svona var þetta stundum. Skari
var mikill sögumaður og oft var setið í
borðsalnum yfir kallinum langt fram á
nótt. Leysti hann einu sinni af klukkan
hálf ellefu um kvöld. Fór niður um eitt
leitið um nóttina til að ræsa í hífopp, þá
var kallinn með alla peyjana í sögustund.
Við hífðum og það var lítið í. Eftir aðgerðina um klukkutíma seinna var kall
kominn aftur í borðsalinn í meiri sögustund. Þetta voru skemmtilegir tímar
um borð í Frá Ve. og margir skrautlegir
karakterar þar um borð. Nefna skal ég
nokkra. Tryggvi beikon, vélstjóri, Júlli
kokkur en hann og Tryggvi elduðu oft
grátt silfur saman, Árni Marz, vélstjóri
22

eða Massinn eins og við kölluðum hann,
Gústi Lása, stýrimaður, Gylfi Úra sem
kallaður var Polli róni því hann datt einu
sinni í það með áhöfninni, Ómar Sveins,
Tói Vídó, Sigmar Þröstur markmaður og
fleiri og fleiri. Það væri hægt að skrifa
marga hillumetra af sögum af þessum
snillingum en við látum það bíða betri
tíma.
En aftur að fyrstu skuttogurunum. Á
þessum fyrstu skuttogurum okkar var
blóðgað og rist fyrir uppúr móttökunni
í sérstök blóðgunarkör sem sjór var á.
Þessi kör sem voru þrjú, tóku allt að tvö
til þrjú tonn hvert. Svo var slitið innanúr uppúr körunum áður en fiskurinn
fór í þvottatromlu og þaðan í lestina og
settur í 90 lítra kassa. 60 kg. af fiski í
hverjum kassa. Það veitti ekki af þessum
16 köllum þegar vel fiskaðist. Allir komu
í aðgerð þegar mest gekk á eins og í grálúðunni á Hampiðjutorginu. Þá voru yfirleitt alltaf tveir kallar í trolli uppá dekki.
Það var alltaf rifið. Um 1980 var fækkað
um einn á togurunum, annan vélstjóra
og þar eftir vorum við alltaf 15 á.

Kjarasamningurinn okkar er
misnotaður herfilega til að
spara nokkrar krónur á kostnað
öryggis sjómanna
Nú eru blikur á lofti um mönnun fiskiskipa og útgerðarmenn hafa gengið alltof

S jó m a nna d a g s b l a ð G ri n d a v í k u r

langt í fækkun á mannskap. Dæmi eru
um að menn hafi ekki komist frá störfum
sínum til að hlúa að slösuðum manni.
Það er enginn til að taka við ef eitthvað
fer úrskeiðis og ef eitthvað getur farið
úrskeiðis gerist það einhverntímann, eins
og sjómenn þekkja. Kjarasamningurinn
okkar er misnotaður herfilega til að spara
nokkrar krónur á kostnað öryggis sjómanna. Þessu verðum við að breyta með
öllum ráðum. Til að byrja með verðum
við að krefjast lágmarks öryggismönnunar. Hún ætti að vera þannig að hvert skip
sé tekið út með tilliti til öryggis áhafnar.
Þá er ég líka að tala um lágmarkshvíld,
því eins og dæmin sanna hafa sjómenn
sofnað við stýrið, menn eru vansvefta
með hörmulegum afleiðingum. Þessu
verður að fylgja eftir áður en verra hlýst
af. Hvernig við snúum þessari þróun við
er svo spurning. Gerum við það með
ákvæðum í kjarasamningi eða með því
að krefjast nýrra laga um mönnun skipa
sem myndi lúta opinberu eftirliti og þá
sérstakri mönnunarnefnd sem tæki á
deilumálum um mönnunina?
Fiskverðsmálin eru svo sér kapítuli og
eiginlega óskiljanlegt að þau séu í þeim
farvegi sem þau eru, í þjóðfélagi sem vill
kenna sig við frelsi á öllum sviðum. (Bara
ef það hentar mér.)
Þetta verðum við að skoða mjög vandlega og krefjast úrbóta og vera harðir á

því. Eins er með hin ýmsu mál sem við
höfum dregist afturúr öðrum stéttum
með, vegna þess að samningar sjómanna
hafa verið lausir í bráðum fimm ár. Einhver samtöl hafa átt sér stað um nýjan
kjarasamning en sú vinna gengur hægt.
En orð eru til alls fyrst og við skulum líta
til framtíðar með bjartsýni í huga.
Við náðum kjarasamningi við Landssamband Smábátaeigenda LS árið
2012. Nokkuð merkur áfangi að mínu
mati. Nokkur ágreiningur hefur verið
um túlkun á ákvæði samningsins um
skiptaprósentur og hvort útgerðarmönnum sé heimilt að draga frá olíukostnað
áður en til skipta kemur. Risu málaferli
útaf þessu og þar höfðu sjómenn fullan
sigur í Hæstarétti.
Á síðustu misserum hafa fallið tveir
dómar um veikinda- og slysarétt sjómanna sem eru í skiptikerfi. Þessi mál
voru í nokkurri óvissu vegna tveggja
mismunandi dóma sem fallið höfðu áður.
Tveir nýjustu dómar Hæstaréttar taka
af allan vafa um þessi mál og eru mjög
skorinorðir og ekki hægt að misskilja þá.
Eitthvað ætla útgerðarmenn að skirrast við að gera upp veikinda- og slysarétt sjómanna samkvæmt þessum nýju
dómum. Ætla að mæta þeim af fullri

Það er oft fallegt í Eyjum og snjóar stundum.
hörku og gera upp eftir sínu höfði. Ég
skora á sjómenn að standa saman gegn
þessum aðferðum, hafa samband við sitt
félag ef einhver vafi er á réttu uppgjöri.
Ég hef nokkrar áhyggjur af því ástandi
sem hefur skapast í íslenskum sjávarútvegi með samþjöppun aflaheimilda,
krosseignatengslum stóru fyrirtækjanna
í hvort öðru og fyrirtækjum tengdum

sjávarútveginum. S.s. eignatengslum
útgerðanna í fiskmörkuðunum. Við
verðum að spyrna við fótum og gera upp
við okkur hvort þessi tengsl séu eðlileg.
Að lokum óska ég öllum íslenskum
sjómönnum og fjölskyldum þeirra til
hamingju með Sjómannadaginn, hátíðisdag íslenskra sjómanna.

Höfum þjónustað

sjávarútveginn í yfir 20 ár
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Minning

Guðmundur Guðmundsson
Guðmundur Guðmundsson var fæddur
í Vetleifs-holtsparti í Ásahreppi,
Rangárvallarsýslu, 27 mars 1947.
Hann lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut 9. apríl 2015.
Foreldrar hans voru hjónin Þorgerður Guðný Guðmundsdóttir frá
Vetleifsholtsparti, Ásahreppi, Rangárvallarsýslu, fædd 9. júlí 1926, dáin 4.
september 2010 og Guðmundur Jón
Helgason frá Stafholti í Þórkötlustaðahverfi í Grindavík, fæddur 10. febrúar
1921 dáinn 27. júní 2008.
Guðmundur var elstur sjö systkina,
þau eru Margrét Guðfinna fædd 1948,
dáin 2011,
Helgi fæddur 1950, dáinn 1984, Hermann fæddur 1952, Bragi fæddur 1957,
Þorgeir fæddur 1960 og Guðbjörg Lilja
fædd 1962. Þau eru öll búsett í Grindavík.

Guðmundur
kvæntist Guðlaugu Þórdísi
Guðmundsdóttur 31. desember
1972, þau slitu
samvistum.
Börn þeirra
eru Þorgerður
Guðný fædd 6.
desember 1970,
hennar maður er Sigurður Jónsson og
eiga þau tvö börn, Elva Björk fædd
18.ágúst 1975, hennar maður er Ragnar
Leó Schmidt og eiga þau þrjú börn,
Guðmundur Geir fæddur 11. júlí 1978,
dáinn 22. mars 1993.
Guðmundur stundaði nám í Stýrimannaskólanum frá 1968 og lauk skipstjórnarprófi 1970. Lengstum starfaði
hann sem sjómaður og skipstjóri á

fiskiskipum frá Grindavík. Hann byrjaði á Þórkötlu og er hjá Ella á Mána
GK. 1971 er hann skipstjóri á Þorbirni
11 (öðrum). Tekur við Þórkötlu annari
1974 og er með hana til ársins 1977
þegar hann verður skipstjóri á Verði
Þh 4 og er með hann til 1984.Vertíðina
1980 er hann aflakóngur á Íslandi á
vetrarvertíð. Á haustmánuðum 1984 er
hann orðinn forstjóri Hraðfrystihúss
Þórkötlustaða. Þegar að Hraðfrystihúsið hættir starfsemi verður hann
skipstjóri m.a. á Garðari GK og að
lokum í eigin útgerð á Reyni GK.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur minnist Guðmundar með hlýhug
og vottar aðstandendum hans samúðar,
blessuð sé minnig hans.
Ritstjóri.

Minning

Ólafur Jóhannesson
Ólafur var fæddur 18. janúar 1931 í
Arnardal í Norður-Ísafjarðarsýslu árið
1931.
Hann lést þann 24. mars 2015.
Foreldrar hans voru Jóhannes Betúel
Hannesson, fæddur að Stað í Grunnavíkurhreppi í Norður-Ísafjarðarsýslu þann
8. september 1893, látinn í Grindavík 19.
maí 1959 og Jóhanna Þorleifsdóttir frá
Arnardal fædd 24. desember 1890, látin í
Grindavík 2. mars 1947.
Ólafur var næst yngstur sjö systkina,
þau er Ásgeir Eiríkur 1920-1937,
Sigurður Valdal 1921-2008, Sigurvin
Björgvin 1923-1996, Margrét 1925-1927,
Margrét Sigurbjörg fædd 1927 og Svanhvít Elsa fædd 1934.
Eiginkona Ólafs var Jórunn Stefánsdóttir frá Hraungerði í Grindavík, fædd
29. nóvember 1936. Þau giftu sig 31.
desember 1959. Jórunn lést 30. nóvember
árið 2003.
Börn þeirr eru Jón Ægir Pétursson,
fæddur 1954, hans kona er Björg Helga
Atladóttir og eiga þau fjögur börn, Arnar
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Ólafsson, fæddur
11. júní 1961,
hans kona er
Bjarný Sigmarsdóttir og eiga
þau einn son,
fyrir átti Arnar
einn son, Ómar
Ólafsson fæddur
1970.
Ólafur ólst
upp við hefðbundin sveitastörf þess
tíma en stundaði einnig beitningu sem
drengur fyrir vestan hjá föður sínum.
Árið 1946 fluttist hann til Grindavíkur
og fer að vinna í frystihúsinu.
Hann fer til síldveiða á m/bBjarna Jóhannessynifrá Akranesi árið 1948. Síðan
er hann á vetravertíðum í Grindavík og
togurum þess á milli. Nokkrar vertíðir er
hann með Gunnari Gíslasyni frá Vík og
einnig Símoni Þorsteinssyni frá Múla.
Hann vann við sandblástur í Reykjavík
í sex ár en 1967 fluttist hann á nýjan leik
til Grindavíkur og fer til sjós með Bjarna

Sjómannadagsblað Grindavíkur

Þórarinssyni á Hrafni Sveinbjarnasyni
öðrum og þriðja þar var hann í sjö ár.
Hann var einnig á m/b Járngerði þegar
hún fórst við loðnuveiðar 1975.
Upp úr því var hann með Halldóri
Þorlákssyni í tuttugu og tvö ár eða þar til
að hann lét af störfum árið 1999.
Ólafur hélt heimili fram á dánardægur.
Ólafur Jóhannesson var sæmdur
heiðursmerki Sjómanna og Vélstjórafélags Grindavíkur á sjómannadaginn 6.
júní 1999.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur minnist Ólafs með hlýhug og vottar
aðstandendum hans samúðar, blessuð sé
minnig hans.
Ritstjóri.

Minning

Guðmundur Dagbjartsson
Guðmundur Dagbjartsson var fæddur
29. des. 1918, dáinn 28. febrúar 2015.
Foreldrar hans hétu Dagbjartur
Einarsson frá Ásgarði og Valgerður
Guðmundsdóttir frá Klöpp. Guðmundur átti 9 systkini sem öll eru
látin. Hrefna, Vilborg, Margrét,
Ketilríður, Guðrún, Einar, Jóhanna,
Bryndís og Birta.
Eiginkona Guðmundar var Aðalheiður Jónsdóttir fædd 1925 dáin 2014,
þau gengu í hjónaband 1945.
Þau eignuðust 3 börn;
Jón f. 1945, eiginkona Súsanna
Demusdóttir, þau eiga þrjú börn.
Valur f. 1953, eiginkona Jóhanna
Guðmundsdóttir, þau eiga 5 dætur.
Brynja f. 1958, eiginmaður Ævar
Haukur Ásgeirsson, þau eiga 2 börn.
Fyrir átti Guðmundur soninn Stefán
Þór f. 1939, eiginkona Gotta Ása Ingibjörg Sigurbjörnsdóttir, þau eiga 5

börn.
Guðmundur
ólst upp í
Grindavík og
fór snemma að
stunda sjóinn
og öðlaðist vélstjóraréttindi.
Fyrsti bátur sem
Guðmundur
eignaðist hét
Happasæll GK.
Síðar var hann vélstjóri á Maí báti sem
Einar Dagbjartsson og Jón Gíslason áttu,
kaupir hlut í bát sem hét Haraldur AK
100 ásamt Guðjóni Gíslasyni og Guðlaugi Guðmundssyni.
Eftir að sá bátur var seldur fer Guðmundur sem vélstjóri á Stellunni og er
þar í nokkur ár eða þar til árið 1959 að
hann kaupir bátinn Ólaf GK 33, ásamt
Einari Dagbjartssyni og Gísla Jóhannsyni.

Þeir gera þenna bát út saman, þetta
var 22 tonna bátur en þeir selja hann
og keyptu 35 tonna bát sem fékk
nafnið Ólafur GK 33. Hann hættir
útgerð 1986.
Guðmundur hélt heimili að Staðarhrauni 35 í Grindavík og síðasta árið á
dvalarheimili aldraðra í Víðihlíð.
Guðmundur Dagbjartsson var sæmdur
heiðursmerki Sjómanna og Vélstjórafélags Grindavíkur á sjómannadaginn 6.
júní 1986.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur minnist Guðmundar með hlýhug
og vottar aðstandendum hans samúðar,
blessuð sé minnig hans.
Ritstjóri.

Minning

Páll Hreinn Pálsson
Aðalstofnandi Vísis hf, Páll Hreinn
Pálsson útgerðarmaður í Grindavík
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í
Keflavík, 16. feb. 2015, 82 ára að aldri.
Hann var fæddur í Reykjavík árið 1932,
en fluttist nokkurra vikna gamall til
Þingeyrar, þar sem hann ólst upp með
foreldrum sínum og þremur systkinum.
Foreldrar hans voru þau Jóhanna
Daðey Gísladóttir og Páll Jónsson, sem
átti bátana Fjölni og Hilmi og fórst með
Hilmi í Faxaflóa árið 1943. Jóhanna Daðey
gerði Fjölni áfram út til síldveiða og fiskflutninga í stríðinu allt þar til hann sökk,
er hann lenti í árekstri við enskt póstskip í
lok stríðsins, í mars 1945.
Páll H. Pálsson var ellefu ára gamall
þegar hann fór fyrst á sjóinn sem
léttadrengur á Fjölni. Þar á eftir stundaði
hann sjómennsku á ýmsum bátum og
togurum þar til hann fór í Stýrimannaskólann. Þaðan útskrifaðist hann árið
1953. Það ár keypti hann ásamt fleirum
100 tonna bát, Ágúst Þórarinsson frá
Stykkishólmi. Fékk hann nafnið Fjölnir

ÍS 177 og var
gerður út á
línuveiðar frá
Þingeyri.
Eftir Stýrimannaskólann
gerðist Páll
stýrimaður á
m/b Voninni frá
Keflavík og síðar
á m/b Hilmi. Því
næst varð hann skipstjóri á m/b Nonna
og þar á eftir á m/b Bárunni. Árið 1963
keypti Páll m/b Farsæl og var með hann á
línu- og humarveiðum. Árið 1964 keypti
hann, ásamt Kristmundi Finnbogasyni
og Ásgeiri Lúðvíkssyni, vélbátinn Vísi KE
70 og fiskverkunarhúsið Sævík í Grindavík og flutti þangað með fjölskyldu sína í
nóvember 1965.
Félagið Vísir sf. var formlega stofnað
1. desember 1965. Vísir er eitt stærsta
útgerðarfyrirtæki landsins og gerir út
fimm línuskip auk þess sem fyrirtækið
rekur öfluga fiskvinnslu í Grindavík. Páll

var forstjóri félagsins til ársins 2000 og
stjórnarformaður til dauðadags.
Páll var sæmdur heiðursmerki hinnar
íslensku fálkaorðu árið 2001, fyrir störf
sín að sjávarútvegi og fiskvinnslu.
Á skólaárum Páls fyrir sunnan kynnist hann Margréti Sighvatsdóttur. Þau
giftu sig á sjómannadaginn árið 1955 og
hófu búskap í Keflavík, en bjuggu síðan
lengst af í Grindavík. Margrét lést 3.
febrúar 2012. Börn Páls og Margrétar eru
Margrét, Páll Jóhann, Pétur Hafsteinn,
Kristín Elísabet, Svanhvít Daðey og
Sólný Ingibjörg. Barnabörnin eru 24 og
langafabörnin eru 27. Sambýliskona Páls
síðustu æviárin var Soffía Stefánsdóttir.
Páll Hreinn Pálsson var sæmdur
heiðursmerki Sjómanna og Vélstjórafélags Grindavíkur á sjómannadaginn 6.
júní 2005.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
minnist Páls með hlýhug og vottar aðstandendum hans samúðar, blessuð sé minning
hans.
Ritstjóri.
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Formannspistill

Einar Hannes Harðarson,
formaður Sjómanna- og Vélstjórafélags Grindavíkur.
Góðann daginn Grindvíkingar. Einar
Hannes Harðarson heiti ég og var kjörinn formaður Sjómanna og Vélstjórafélags Grindavíkur á aðalfundi félagsins
þann 29. desember síðast liðinn.
Þetta er því fyrsta sinn sem ég skrifa
pistil af þessu tagi.
Fyrir hönd félagsins vil ég byrja á því
að hrósa björgunarsveitinni Þorbirni fyrir þeirra þátt í frábæru björgunarafreki
þegar línubáturinn Gottlieb strandaði við
Hópsnes þann 13. maí s.l. þegar að fjórir
ungir menn björguðust giftusamlega, það
er traustvekjandi að vera með svo öfluga
sveit í sinni heimabyggð.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavík-

ur vill árétta við yfirvöld að setja verður
meira fjármagn til Landhelgisgæslunnar.
Þyrlusveitin er okkar sjúkrabíll og er það
í hrópandi ósamræmi að ekki sé til nægt
fjámagn í þennan góða málstað.
Nú er runninn upp enn á ný Sjómannadagur sem er lögbundinn frídagur
sjómanna.
Eins og flestir vita þá höldum við hér
í Grindavík sjómannadaginn hátíðlegan,
líkt og allt sem við tökum okkur fyrir
hendur gerum við það með mikilli prýði.
Það eru ófá skiptin sem ég hef komið
í land fyrir þessa helgi og fyllst stolti
yfir glæsileika sjómannahátíðar hér í
Grindavík.

Allir bæjarbúar taka þátt í hátíðarhöldunum með einum eða öðrum hætti,
skreytingum á húsum sínum, keppnum
milli hverfa í hinum ýmsu greinum.
Hefðbundin atriði eru ómissandi sem
tengjast sjálfum sjómannadeginum,
koddaslagur, róðrakeppni og skemmtisiglingin.
Þetta væri ekki hægt nema vegna
þess að allir bæjarbúar leggjast á eitt og
gera þessa hátíð og Sjómannadaginn
hátíðlegan.
Að lokum vil ég óska sjómönnum og
fjölskyldum þeirra innilega til hamingju
með daginn.

Sævari Gunnarssyni færðar þakkir:

Þingfulltrúar S.V.G. færðu þeim hjónum
gjafabréf og blómakörfu á þessum tímamótum
Sævar Gunnarsson gaf ekki kost á sér
til áframhaldandi formennsku á 29.
þingi Sjómannasambands Íslands sem
haldið var dagana 4. og 5. desember
2014.
Hann lét af störfum eftir 20 ára
farsælt starf sem formaður sambandsins. Hann var kjörinn formaður
haustið 1994 og hafði þá starfað sem
formaður Sjómanna- og Vélstjórafélags
Grindavíkur frá árinu 1983. Sævar er
búinn að vera félagsmaður í S.V.G. frá
árinu 1973.
Sævar hefur starfað á skrifstofu S.S.Í.
frá lokum sjómannasambands þings
til dagsins í dag en lýkur störfum um
miðjan júní 2015.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur þakkar Sævari fyrir áratuga starf
í þágu félagsins, Sjómannasambands
Íslands og sjómanna allra.

Sævar Gunnarsson og Ólöf Lilja Stefánsdóttir.
S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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Kæru sjómenn
og fjölskyldur ykkar!
Til hamingju með sjómannadaginn

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur
Hafnargötu 9 Sími 426 8400 • Fax 426 8405 • Netfang: svgrindavik@gmail.com • www.svg.is
Skrifstofan er opin alla virka daga frá klukkan 8:00-13:00.
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Ný stjórn Sjómanna- og Vélstjórafélags Grindavíkur
Ný stjórn var kosin á aðalfundi
félagsins sem haldinn var þann
29. desember 2014. Stjórn er
kosin til tveggja ára í senn og
skipuð eftirtöldum:
Formaður: Einar Hannes Harðarson,
sími 862-5622 og 852-8930
Netfang: einarhannes84@gmail.com
Vara-formaður: Ingvi Örn Ingvason,
sími 894-2006
Netfang: lilli-litli@simnet.is
Gjaldkeri: Sigurður Sverrir Guðmundsson, sími 897-6378
Netfang: siggisvg@gmail.com
Ritari: Garðar Sigurðsson, sími 8956261
Netfang: gardarasta@simnet.is
Meðstjórnandi: Steingrímur Kjartansson, sími 821-2504
Netfang: steinikjartans@simnet.is
Vefur félagsins svg.is var uppfærður
á síðasta ári og færður í nýtt vefumsjónarkerfi. Þar er að finna allar helstu
upplýsingar um starfsemi félagsins.
Fréttir og tilkynningar frá stjórn sem
og orlofsvef félagsins ,,Frímann” en þar
er hægt að bóka dvöl í orlofshúsum, og
finna aðra þjónustu sem félagið býður

Frá vinstri: Garðar Sigurðsson, ritari, Sigurður Sverrir Guðmundsson, gjaldkeri,
Einar Hannes Harðarson, formaður, Ingvi Örn Ingvason, vara formaður og Steingrímur E. Kjartansson, meðstjórnandi. Ljósm. ÓS.
sínum félagsmönnum, hótelmiða, útilegukort, afslætti og margt fleira.
Félagið á og rekur Sjómannastofuna
Vör, Hafnargötu 9. Skrifstofa og
félagsaðstaða er þar til húsa ásamt
veitingastofunni Vör sem býður
hádegishlaðborð alla daga vikunnar og
kaffimeðlæti.

Skrifstofan er opin alla virka daga frá
08:00-13:00, sími félagsins er 426-8400
og er símtalsflutningur á formann
félagsins eftir kl 13:00.
Skrifstofumaður félagsins er Óskar
Sævarsson sími 662-7303.

Óskum sjómönnum til hamingju með daginn

Seljabót 12 • Grindavík • Sími 840 1330 • jon@jonogmargeir.is

S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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Til hamingju með daginn sjómenn Íslands

Sjómannslíf á svölum bárum
,,Sjómannadagurinn er haldinn hátíðlegur í dag um land allt að lokinni
góðri vertíð. Það er tilhlýðilegt að birta
að þessu sinni mynd frá aflasælustu
verstöðinni, Grindavík, þar sem 35
þúsund lestir af fiski bárust á land.
Kemur í hugann ljóðlínan: „Sjómannslíf á svölum bárum”, þegar horft er á
myndina, sem er af bát á leið út rennuna úr Hópinu, þar sem alltaf er þröng
sigling og stundum nokkuð ströng.
Grindavík er stöðugt vaxandi verstöð,
og hefur aflinn, sem þar er lagður á
land aukist með hverri vertíð.
Í vetur lögðu þarna upp einir sjötíu
bátar, og var slíkur landburður af sjávarafla, að fiskvinnslustöðvarnar höfðu
hvergi nærri undan að vinna fiskinn,
og var mikið magn flutt til annarra
byggðarlaga til vinnslu. Grindavík hefur
verið verstöð síðan land byggðist og
eina höfnin á suðurströndinni, sem
verið hefur sæmilega örugg. Nú er

útbúnaður allur orðinn miklu betri en
hann var til sjósóknar frá verstöðum á
Suðurnesjum, eins og annars staðar á
landinu, bátar stærri og vel útbúnir að
vélum og tækjum. En það breytir engu
um þá staðreynd að enn þarf harðfenga
menn til að sækja sjó frá þessari strönd,
þar sem úthafsaldan ríður óbrotin inn á
sund og vog.
,,Sjómannasöngur.
Sjómannslíf á svölum bárum
sýnir flestum óblíð kjör.
Jeg man vel frá yngri árum
eftir margri slíkri för.
Það er hægra og hættu minna
hendur rétta móti auð,
inni í stofu og ylinn finna,
en að sækja þangað brauð.
Jón Fljótshlíðarskáld.”

Textatilvitnun er tekin af forsíðu
Tímans 1.júní 1969 og með birtist glæileg
mynd eftir Ólaf Rúnar Þorvarðarson af
Fram GK 328 kljúfa brotna ölduna.

Blómsveigur lagður á sjómannastyttuna Von sem
er minnisvarði um drukknaða og týnda sjómenn.
Karlakór Keflavíkur tók lagið.

30

S jó m a nna d a g s b l a ð G ri n d a v í k u r

M.b. Fram G.K. 328. Ljósm. Ól. Rúnar 1969.
Sjómannadagurinn 2014 rann upp
með sunnan kalda og vætu. Sjómenn í
Grindavík ekkert óvanir því, tóku daginn
snemma og mættu í Sjómannamessu.
Formaður Sjómanna og Vélstjórafélags
Grindavíkur, Birgir Mar Guðfinnsson
leiddi að lokinni athöfn skrúðgöngu að
minnisvarða um drukknaða og týnda
sjómenn, sjómannastyttuna Von.
Við tóku hefðbundin hátíðahöld sem
tilheyra sjómannadegi í Grindavík.
Olgeir Andrésson var myndasmiður
blaðsins og náði að fanga stemningu og
fjör.
Birgir Mar Guðfinnson, formaður
Sjómannadagsráðs, og Sigurður Sverrir
Guðmundsson sáu um framkvæmd atriða og stjórnuðu hátíðahöldum á sviði.
Haukur Guðberg Einarsson sá um
heiðrun sjómanna og ræðumaður
dagsins var Páll Valur Björnsson.
Að venju voru það Gunnar Jóhannesson kafari og Björgunarsveitin Þorbjörn
sem sáu um framkvæmd og öryggis
atriði við Grindavíkurhöfn.
Stjórn Sjómanna og Vélstjórafélags
Grindavíkur vill koma á framfæri kæru
þakklæti til Þorbjörns HF fyrir afnot
af skipum fyrirtækisins í skemmtisiglinguna og þeim áhafnarmeðlimum sem
manna skipin, líkt og verið hefur mörg
undafarin ár.
Fyrir hönd Sjómanna og Vélstjórafélags Grindavíkur og Sjómannadagsráðs vil ég þakka þeim öllum þeim sem
störfuðu við framkvæmd hátíðahalda
Sjómannadagsins 2014. Óskar Sævarsson ritstj.
Óskar Sævarsson ritstjóri.

Efri báturinn er Kútarnir og neðri báturinn Stakkavík.

Pollapönk hélt uppi fjörinu.

S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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Ræðumaður dagsins
Páll Valur Björnsson.

Artik-hestar fóru með börnin í reiðtúr.

Verðlaunahafar í dorgveiðikeppni.

Andrew og Viktoría Rose

Sjósveit karla - Litlu Kútar, Örninn GK.

Landsveit kvenna - Vísir hf.

Landsveit karla- Fisktækniskóli Íslands.

Rauða hverfið sigraði í kappróðri milli hverfa.

Heiðrun á sjómannadaginn 2014

Jón Elli Guðjónsson, Stefán Stefánsson og eiginkona hans Eyrún Jónsdóttir, Jón Eyjólfur Sæmundsson og eiginkona hans Unnur
Haraldsdóttir, Ólafur Ragnar Sigurðsson og sambýliskona hans Hildur Sigurðardóttir. Haukur G. Einarsson skipstjóri kynnir og
Birgir Mar Guðfinnsson formaður SVG.

Jón Elli Guðjónsson
skipstjóri er fæddur í Höfn
í Þórkötlustaðanesi 6. mars 1934.
Hann er sonur
hjónanna Guðjóns
Jónssonar útvegsbónda frá Höfn og
Guðbjargar Pétursdóttur húsfreyju frá
Höfn í Þórkötlustaðanesi.
Jón Elli er yngstur
fimm systkina, en þau eru Haukur,
látinn, Guðmundur, Guðbjörg og Pétur.
Sambýliskona hans er Guðrún Anna
Ingvadóttir.
Jón Elli elst upp í foreldrahúsum í
Nesinu til 12 ára aldurs. Árið 1947 er
heimili hans, Höfn, flutt úr Nesinu
til Grindavíkur að Túngötu 7. Hann
gengur í skóla í Þórkötlustaðahverfi, en
fermingarárið er hann síðasta skóla árið
sitt í nýja barnaskólanum í Grindavík.
15 ára gamall byrjar hann að vinna í
Hraðfrystihúsi Grindavíkur og er þar
næstu þrjár vertíðir, en sjómennska átti
fyrir honum að liggja.
34

18 ára gamall er hann munstraður í
skipsrúm hjá Jóni Gíslasyni og Einari
Dagbjartssyni á Maí GK 48, hann er á
Stellu á reknetum og 1948 er hann vélstjóri hjá Óskari Gíslasyni á Sæborginni GK 48.
Það er svo um haustið ´59 að Jón Elli fer
á mótornámskeið og lýkur svo fiskimannaprófi frá Stýrimannaskólanum 1961.
Við taka nokkur ár sem stýrimaður
á Faxaborg GK frá Hafnarfirði og síðar
stýrimaður á Freyfaxa KE á síldveiðum,
þá var síldin veidd í reknet, farið út á
kvöldin og landað að morgni.
1965 tekur hann við skipsstjórn á
Mána GK 136, sem hann er gjarnan
kenndur við. Í hartnær þrjá áratugi
er hann með Mána eða til ársins ´94,
síðustu þrjú árin í eigu Vísis H/F en
fram að því var hann gerður út af
Hraðfrystihúsi Grindavíkur.
Jón Elli var jafnan hæstur á humarvertíð, hann tók þátt í upphafi humarveiða frá Grindavík, staðsetti og kortlagði fyrstu bleyðurnar og var afli í
upphafi ævintýralegur, fengu þeir 40
körfur af humar í fyrsta hali!
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Útgerð Mána var með hefðbundnum
hætti, byrjað á vetrarvertíð, þá tók við
humar og lína á haustin.1965 háttaði
þannig til hér í Grindavík að erfitt var
að manna báta og fór það svo að á fyrstu
vetravertíð voru 7 Færeyingar í áhöfn á
Mána.
Á árunum ´92 til ´98 er hann í afleysingum á hinum ýmsu bátum, mest
hjá Vísi h/f á Hrungnir GK og Frey GK
en einnig var hann með Hrólfi Gunnarssyni á Sæborginni þegar hún sökk. 1995
er hans síðasta humarvertíð þegar hann
tekur Hörpu GK, litlu, fyrir Sæmund
Hafsteinsson.
Hann kemur úr sinni síðustu sjóferð
að 46 árum liðnum frá þeirri fyrstu, eftir
farsælan skipsstjórnar og sjómannsferil.
Jón Elli bjó lengst af í Höfn, ‘91 byggir
hann sér hús að Glæsivöllum 3 hér í bæ.
Aldamótaárið 2000 flytur hann að Logafold 66 í Reykjavík þar sem hann býr nú
með sambýliskonu sinni, Guðrúnu Önnu
Ingvadóttur, og nýtur nú efri áranna.
Jón Elli Guðjónsson: Sjómanna og
Vélstjórafélagi Grindavíkur er það mikill
heiður að veita þér viðurkenningu fyrir

áratuga starf á sjónum, Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur óskar þér og fjölskyldu þinni allra heilla, guðs blessunar
og farsældar um ókomin ár. Megir þú
njóta heiðursins.
Jón Eyjólfur Sæmundsson
skipstjóri er fæddur í Grindavík
þann 27. október 1942.
Hann er sonur
hjónanna Sæmundar
Kristjánssonar og
Bjarnlaugar Jónsdóttur frá Melstað í
Staðarhverfi.
Systkini Jóns frá
Melstað eru Elís,
Kristín, Agnes, Ólafur
og Helgi.
Hann er giftur Unni Haraldsdóttur,
ættaðri frá Norðfirði og eiga þau 5 börn.
Þau eru Kristinn, Halla, Ingi, látinn,
Stefán og Bjarnlaug.
Jón elst upp í Staðarhverfi til 7 ára
aldurs, þegar fjölskyldan flytur í Járngerðarstaðarhverfið í Grindavík, fyrst
að Borgarholti meðan nýr Melstaður er

byggður við Víkurbraut, hann gengur í
barnaskóla Grindavíkur og á unglings
árum kemur fljótlega í ljós athafnasemi
hans, hann safnar fyrir vörubíl og er
farinn að keyra þegar tilskyldum aldri
var náð.
Sjómennskan blundaði í Jóni og tvítugur var hann farinn á sjóinn, hann
byrjar með Eðvarð Júlíussyni á Hrefnu
E.A frá Akureyri og fer svo með honum á
Sigurð ,,Siglufjarðar” S.I.
Næst liggur leið með Þórarni Ólafssyni, fyrst á Þorbirni GK svo Albert GK,
bæði fyrri og seinni.
1969 fer hann í Stýrimannaskólann og
lýkur fiskimannaprófi ´71.
Að skólanum loknum er hann fyrst á
Albert GK og svo taka við viðburðarík
ár á hinum ýmsu bátum og skipum. Er á
togurum, m.a Surprise, um skeið á fragtskipi og ýmist stýrimaður eða skipstjóri á
bátum eins og Sveini Sveinssyni GK, Sólbergi GK, Hrafni öðrum GK og Þórkötlu
annari GK.
1975 er hann svo kominn aftur á Albert GK, er þar að mestu til ársins 1981,
þá ræður hann sig á Oddgeir ÞH 222
í eigu Gjögurs H/F og unir hag sínum
vel. Jón er þar stýrimaður hjá Hjálmari
Haraldssyni, mági sínum, og er þar fyrst
stýrimaður og síðar skipstjóri allt til
ársins 2012.
Oddgeir ÞH var gerður út á netaveiðar, togveiðar og síldveiðar í nót um
nokkurt skeið, þeir náðu góðum árangri
á trolli og fór það svo að síðustu tvo
áratugina var eingöngu verið á trolli og
fiskað í ís.
Jón kom úr sínum síðasta róðri með
Oddgeir ÞH í lok október 2012 og lauk
þar með farsælum skipsstjórnar og sjómannsferli eftir 50 ár á sjónum, sjötugur
að aldri.

Jón kom víða við í rekstri, hann keyrði
vörubíl, rak kjörbúð um skeið og var með
eigin útgerð en hann gerði út Hafursey
GK með félögum sínum.
Jón var félagi í Kiwanisklúbbnum
Boða.
Þau hjónin byrjuðu að búa í Hvassahrauni, síðar á Leynisbraut en búa nú á
Skipastíg 23 og eru sest í helgan stein og
njóta efri áranna.
Jón Eyjólfur Sæmundsson: Sjómanna
og Vélstjórafélagi Grindavíkur er það
mikill heiður að veita þér viðurkenningu fyrir áratuga starf þitt á sjónum,
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
óskar þér og fjölskyldu þinni allra heilla,
guðs blessunar og farsældar um ókomin
ár. Megir þú njóta heiðursins.
Ólafur Ragnar Sigurðsson
skipstjóri og útgerðarmaður
er fæddur í Ynstu-Tungu
í Tálknafirði þann 14. febrúar 1941.
Hann er sonur
hjónanna Sigurðar
Magnússonar skipstjóra frá Tálknafirði
og Þórlaugar Ólafsdóttur frá Þórkötlustöðum í Grindavík.
Ólafur er elstur sjö
systkina, en þau eru
Guðrún, tvíburarnir Sóley og Bjarney,
látnar, Guðjón, Sóley og Hrafnhildur.
Ólafur er tvígiftur, fyrri kona hans var
Ásta Bergsteinsdóttir frá Keflavík, þeirra
börn eru; Ágústa, Þórlaug, Bergsteinn,
Sigurður og Ragnar, seinni kona er Inga
Gunnarsdóttir, þeirra börn eru; Gunnar,
Jóhanna og Halldóra.
Barna og barnabörn eru orðin 35 talsins.
Sambýliskona Ólafs er Hildur Sigurðardóttir.
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Hann ólst upp í foreldrahúsum að
Sólheimum fram á táningsaldur, ungur
að árum er hann farinn að breiða fisk og
vaska eins og tíðkaðist meðal ungmenna
á þessum árum, en hugurinn stefndi á
sjóinn, sjómaður ætlaði hann að verða og
13 ára er hann kominn á sjó með föður
sínum norður á síld á Hrafni Sveinbjarnarsyni.
Hann lýkur skólagöngu hér í Grindavík og fer að Núpi í Dýrafirði og lýkur
þar gagnfræðaprófi, á sumrum var hann
á sjó með föður sínum. 1959-60 fer hann
í Stýrimannaskólann og aftur 1967 og
lýkur þá meira fiskimannaprófi.
Haustið ´60 er hann orðinn stýrimaður
á Hrafni Sveinbjarnarsyni öðrum eða
,,rauða Hrafninum” eins og hann var
kallaður, við taka viðburðaríkir og gjöfulir áratugir á sjó, hann er stýrimaður á
Friðrik Sigurðssyni frá Þorlákshöfn ´62
og er orðinn skipstjóri 21 árs á Sigurbjögu SU 88.
Þá um vorið kaupir hann ásamt
Sverrri Vibergssyni Hrafn Sveinbjarnarson 2. GK 255, 56 tonna eikarbát, við tók
hefðbundið útgerðarmynstur, vetrarvertíð og svo á síld sumar og haust.
Hann er skipstjóri á Skagaröst GK.,
fer svo í útgerð á ný með Karli Helgasyni
og Magnúsi Ásgeirssyni er þeir félagar
kaupa Guðmund Þórðarson RE 70, síðar
kaupa þeir Reykjanesið GK.
Hann verður skipstjóri á Hrungnir
G.K. 50 hjá Páli í Sævík, síðar Vísi h/f og
er með hann nær óslitið í 30 ár. Hefðbundið vertíðar munstur var á útgerðinni
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en einnig var farið á loðnuveiðar.
Lagt var mikið kapp á netaveiðar á
viðmiðunarárum í aðdraganda kvótasetningar, vertíðina ´82 var Hrungnir
næst hæstur yfir landið á vetrarvertíð og
með allra hæstu bátum þegar kvótinn var
settur.
Hann hættir með Hrungnir eftir vertíðina ´90, var þá næsta áratuginn með
ýmsa báta fyrir Vísir h/f, m.a. Sæborgina
og Fjölnir.
Um aldamótin 2000 kaupir hann
ásamt Bergsteini syni sínum Sigga Magg
GK 355 og gera þeir út í 3 ár.
Enn á ný hefur Ólafur útgerð og festir
kaup á 8 tonna krókabát og rær á honum
til ársins 2011, þá 70 ára. Hann lýkur þar
með 59 ára farsælum skipstjórnarferli og
á að baki 61 ár sem sjómaður.
Síðustu áratugina hefur Ólafur verið
félagsmálamaður, félagi í Lions í 18 ár,
eitt ár formaður, virkur hestamaður og
frístundabóndi ásamt því að taka þátt
í bæjarmálefnum, var í æskulýðsnefnd
og beitir sér í landamerkjamálum í
umdæmi Grindavíkur og fylginn sér
þegar kemur að því að styðja U.M.F.G.
1985 flytur Ólafur að Brekku í Fljótshlíð í Hvolshreppi og býr þar í 14 ár, þá
flytur hann aftur að Norðurvör 7 þar sem
hann býr með sambýliskonu sinni, Hildi
Sigurðardóttur, og nýtur nú efri áranna.
Ólafur Ragnar Sigurðsson: Sjómanna
og Vélstjórafélagi Grindavíkur er það
mikill heiður að veita þér viðurkenningu
fyrir áratuga starf á sjónum, Sjómanna og
Vélstjórafélag Grindavíkur óskar þér og
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fjölskyldu þinni allra heilla, guðs blessunar og farsældar um ókomin ár. Megir
þú njóta heiðursins.
Stefán Stefánsson
sjómaður og bílstjóri er fæddur
þann 5.júní 1941 á Hofsstöðum
í Skagafirði.
Hann er sonur
hjónanna Stefáns
Stefánssonar bónda
og Ingigerðar Guðmundsdóttur húsfreyju að Hofsstöðum.
Stefán er yngstur
bræðra frá Hofsstöðum, elstur var Geirfinnur, látinn,
Geirfinnur og Björn, látinn.
Hann er giftur Eyrúnu Jónsdóttur ættaðri frá Ísólfsskála og eiga þau þrjú börn,
Ingigerði, Stefán og Fjólu.
Stefán elst upp á stórbýli að Hofsstöðum við blandaðan búskap fram á
táningsaldur. Skólaganga var af skornum
skammti, farskóli var í sveitinni og var
skipt milli bæja.
Það er svo að hann er sendur að
Hólum í Hjaltadal í bændaskólann þar
sem hann lýkur námi. Hann átti að verða
bóndi.
Þá 15 ára er hann kominn á sjóinn, þá
rær hann á Mumma Sk frá Sauðárkrók 12
tonna mótorbáti.
Stefán hleypir heimdraganum og er
kominn á vetrarvertíð 1959 og er þá að
vinna í Hraðfrystihúsi Grindavíkur og
býr í Garði . Næstu vertíð er hann á sjó í

Vestmannaeyjum, er þar á Von VE 113,
næstu vertíðir er hann á Akranesi og rær
á Ásmundi Ak 8 og Heimaskaga Ak.
En leiðin lá til Grindavíkur á ný og
Stefán munstrar sig á Þórkötlu GK 97
hjá Erlingi Kristjánssyni og rær með
honum þar til hann hættir til sjós eftir
vertíðina 1973.
Árið 1966 er Stefán kominn á ,,Stóru
Kötluna” Þórkatla önnur GK 197, stíft
var róið á vetrarvertíð og síldveiðar,
úthaldið var langt og strangt, þeir voru
við Spitzbergen og lönduðu í stór skip
sem söfnuðu afla á miðunum, þegar
heim var komið hafði úthaldið varað í
rúma þrjá mánuði.
Stefán fer svo yfir á Ársæl Sigurðsson
GK 320 þar til hann fer í land árið 1973.
1974 festir Stefán kaup á vörubíl
og er farinn að keyra hjá Vörubílastöð
Grindavíkur, næstu 12 árin starfar hann
við akstur á miklum uppgangstíma hér í
Grindavík, uppskipun á salti og útskipun
á saltfiski, loðnulöndun og bolfisklöndun
þegar bátafjöldinn skipti hundruðum.
Síðar starfar Stefán við olíuþjónustu
hjá Esso og síðustu starfsárin hjá Esso á
Keflavíkurflugvelli að þjónusta flugvélar.
Hann var lengi í Slökkviliði Grinda-

víkur og stóð þar vaktina í 12 ár.
Þau hjónin hófu búskap í Bergi,
byggðu sér hús að Austurvegi 20, en
búa nú í Vesturhópi 20 og njóta efri
áranna.
Stefán Stefánsson: Sjómanna og Vélstjórafélagi Grindavíkur er það mikill

heiður að veita þér viðurkenningu fyrir
áratuga starf þitt á sjónum og þjónustu
við sjómenn hér í Grindavík. Sjómanna
og Vélstjórafélag Grindavíkur óskar þér
og fjölskyldu þinni allra heilla, guðs
blessunar og farsældar um ókomin ár.
Megir þú njóta heiðursins.

30ára

Kiddi, nemi í læknisfræði við Háskóla Íslands, að slíta humar, og svo ég, nemi í verkfræði við Háskóla Íslands. Ég fór upp á lúkarskappann til að taka myndina.

s tapaprent
P R E N T Þ J Ó N U S T A
• nafnspjöld

• bækur

• bréfsefni

• blöð

• r e i k n i n ga

• fréttabréf

Við hönnum og

• umslög

• myndir á striga

prentum nánast

• b æ k l i n ga

• ritgerðir

allt sem þú þarft!

• dreifibréf

• sálmaskrár

• boðskort

• plaköt

s t a p a p re n t
Grófin 13c • 230 Reykjanesbær • Sími 421 4388 - stapaprent@simnet.is • stapaprent.is
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MEIRA EN BARA BEITA
Beita

Veiðarfæri

Aðföng

Voot beita selur hágæða beitu fyrir allar stærðir línubáta ásamt
veiðarfærum og ýmsum aðföngum og leggur mikla áherslu á
að mæta kröfum viðskiptavina sinna með traustri og vandaðri
þjónustu

Hafðu samband nuna!

Afgreiðum vörur um allt land samdægurs
www.beita.is

Ægisgata 2, 240 Grindavík

s. 581-2222

Gleðilegan
sjómannadag
Framlag sjómanna og íslenskur sjávarútvegur skiptir okkur miklu máli. Við
óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
um land allt til hamingju með daginn.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Aflahlutur á sumardaginn fyrsta

Kvennó í apríl 1942.

- eftir Guðbjörgu Eyjólfsdóttur
Okkur lék forvitni á að vita söguna
þegar sjómannskonur fengu aflahlut
eiginmanna sinna á sumardaginn fyrsta
til eigin persónulegra þarfa en ekki til
sameiginlegra þarfa heimilisins.
Í tímaritum frá 19. öld er þessa siðs getið.
Til dæmis í Þjóðviljanum 1855, en
þar er sagt frá söfnun í „Sjóðinn handa
ekkjum og börnum drukknaðra!“
En þar segir “Nokkrir formenn og
skipaeigendur í Bessastaðasókn ráðgera

Áhöfnin á
Farsæl GK ásamt
eiginkonum á
sumardaginn
fyrsta 2012.

að gefa í sjóðinn hlut af öllum afla á
sumardaginn fyrsta og er það vel tilfallin
sumargjöf !“
Um 1930 segir svo “enn ein gerðin
af sumargjöfum tíðkast við suður-og
vesturströndina eða svokallaður sumardagshlutur eða sumardagsfiskur, en þá
færa sjómenn konum sínum það sem
þeir afla í róðri á sumardaginn fyrsta“.
Í Alþýðublaðinu árið 1964 birtist
frétt sem segir frá fjárframlagi tveggja
ungra ókvæntra sjómanna sem
ánöfnuðu hlut sinn á sumardaginn fyrsta til Barnavinafélagsins
Sumargjafar en þar segir svo:
„Hinir ungu skipverjar á
Hafrúnu frá Bolungarvík færðu
Barnavinafélaginu kr. 10.000 að
gjöf og vill félagið færa sérstakar
þakkir fyrir frumlega og höfðinglega gjöf.“
Í sögu Grindavíkur er þess
getið að þegar Kvenfélag
Grindavíkur réðst í það stórvirki
að byggja Kvennó, gáfu útgerðarmenn og sjómenn hálfan hlut
af skipi úr róðri á sumardaginn
fyrsta eða þar til samkomuhúsið

var næstum greitt að fullu. Kvenfélagshúsið var síðan vígt við hátíðlega athöfn
þann 1. nóvember árið 1930 og mun það
hafa verið fjölmennasta samkoma sem
efnt hafði verið til í Grindavík fram að
þeim tíma.
Þessi siður var í hávegum hafður
hér í Grindavík í áratugi og sjómannskonur fjölmenntu um borð í skip og
báta hlaðnar tertum og ýmsu góðgæti og
gerðu tilkall til aflahlutar eiginmanna
sinna og útgerðarmenn mættu jafnvel
með ávísanaheftið um borð og gerðu upp
hlutinn áður en haldið var frá borði.
Síðustu árin var Farsæll eini báturinn
sem hélt í þessa hefð hér í Grindavík og
hjá þeim var þetta hin mesta fjölskylduskemmtun þar sem eiginkonurnar mættu
uppáklæddar í hin ýmsu gervi, hlaðnar
veitingum svo úr varð hin besta veisla.

Við
óskum
Við óskum
sjómönnum
sjómönnum
til
hamingju
með
til hamingju
daginn

með daginn

Sérhæft fyrirtæki í heilbrigðismálum starfsfólks í
Sérhæft fyrirtæki í heilbrigðismálum
starfsfólks í sjávarútvegi
sjávarútvegi
Útvegsmenn, sjómenn og landvinnslufólk kynnið ykkur

Útvegsmenn,
ogheilbrigðismál
landvinnslufólk
kynnið ykkur
ýmsansjómenn
fróðleik um
á heimasíðunni
okkar
ýmsan fróðleik um heilbrigðismál á heimasíðunni okkar
www.sjomannaheilsa.is

Nánari upplýsingar hjá: svanlaug@centrum.is

www.sjomannaheilsa.is

Nánari upplýsingar hjá: svanlaug@centrum.is
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Óli á Stað GK 99 nýr línubeitningarvélabátur til Stakkavíkur ehf.
Ljósmyndir: Eyjólfur Vilbergsson.
Laugardaginn 11. október 2014 kom
nýr Óli á á Stað GK 99 til heimahafnar í
Grindavík. Mikið var um dýrðir á bryggjunni, eigendur, aðstandendur, gestir og
heimamenn fögnuðu heimkomunni.
Séra Elínborg Gísladóttir sóknarprestur
blessaði skipið, gestir nutu góðra veitinga
og bauð Stakkavík uppá heilgrillaða lambaskrokka á bryggjunni.
Báturinn er smíðaður á Akureyri af
bátasmiðjunni Seiglu ehf og er annar af
tveimur bátum sömu gerðar sem Stakkavík
ehf hefur samið um smíði á.
Báturinn, sem útbúinn er á línuveiðar
með beitningarvél, er sá stærsti í krókaaflamarkskerfinu, er 14,81 metrar á lengd,
5,70 á breidd og 29,6 brúttótonn að stærð.
Í áhöfn verða 4- 5 menn. Lestarrýmið er
mikið eða um 50 rúmmetrar og tekur 48
kör eða um 24 tonn af fiski. Mikið er lagt í
aðbúnað áhafnar. Báturinn er yfirbyggður
með uppsteypta brú, fjórir tveggja manna
klefar eru í bátnum, borðsalur, setustofa
og fullkomið eldhús. Tvær áhafnir eru á
skipinu.
Heildarkostnaður við smíðina er um 230
milljónir.
Báturinn er stærsta smíði Seiglu ehf fyrir
íslenskan markað og jafnframt stærsta
vacum steypta fiskiskipið og er sérhannað
fyrir íslenskar aðstæður. Óli á Stað GK 99
var afhentur eigendum sínum á Sjávarútvegssýningunni þann 25. september 2014
og vakti mikla athygli gesta.
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Hella, siglingatæki frá Sónar, AP-70 sjálfstýring og Olex siglingatölva frá FAJ.

Ég vil sjá þessar veiðar
smábáta frjálsar

Hermann Ólafsson.

Búnaðarlýsing
Aðalvél er af gerðinni Yanmar 6AYMWGT, gír ZF-3050-1V, 2x 500mm hliðarskrúfur frá Sleipner, 2x32 kw Northern
light ljósavélar frá Seiglu, ískrapavél frá
Kælingu, beitu-blóðgunar og skolkör frá
Beiti, beitningavélakerfi frá Mustad með
22.000 krókum, línuspil frá Mustad, færaspil frá Beiti, Ameco Veba 4TM skipskrani,
Viking Life björgunarbúnaður, innilýsing
frá Cuick Italy, útilýsing og siglingaljós frá
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Fyrst og fremst er báturinn smíðaður með
það að markmiði að auka gæðin, koma
með betra hráefni að landi. Breytingin er
að bátar í þessu kerfi eru einungis með
12 kör í lest líkt og Þórkatlan en nú erum
við að tala um 48 kör og allur afli í róðri í
körum.
Einnig má nefna að okkar bátar geta
ekki róið í öllum veðrum. Það er einungis
Gulltoppur GK hjá okkur sem hefur burði
í það. Þessi bátur getur verið í mun verra
veðri og þar með tryggt okkur öruggari
hráefnisöflun. Þegar að hinn báturinn
verður kominn í rekstur erum við með þrjá
öfluga báta.
Svo er það að sjálfsögðu aðbúnaður
áhafnar, hann er allt annar. Við erum að
senda okkar báta út á land, nú losnum við
við það amstur sem fylgir því að redda aðstöðu í landi eftir hvern róður. Nú gengur
áhöfn þreytt eftir róður til náða í góðum
vistarverum.
Báturinn hefur reynst mjög vel, er mjög
gott sjóskip. Eins og gengur þegar um
nýsmíði er að ræða þarf að slípa hlutina til
og með fenginni reynslu er hann að skila
því sem ætlast var til. Stóra málið er, að
um borð er krapakerfi og blóðgunarkör og
allur afli í kör.

Hermann Ólafsson forstjóri Stakkvíkur ehf. tekinn tali:
Seinni báturinn er á áætlun og miðað að
því að hann komi 1. sept á nýju kvótaári.
Þar erum við reyndar að huga að annari
útfærslu á brúnni sem leiðir til þess að hægt
verður að koma fyrir tvöfaldri röð af 660
lítra körum.
Með tilkomu bátanna verða þrír bátar
seldir. Hópsnesið og gamli Óli á Stað eru
farnir og Þórkatlan verður seld. Sú útgerð
sem stendur þá undir hráefnisöflun verða
þá Gulltoppur, Óli á Stað, nýi báturinn og
balabátarnir Guðbjörg, Andey og Katrín.
Þessir bátar munu þá veiða þær aflaheimildir sem fyrirtækið hefur til umráða,
um 3 þúsund tonn af óslægðum fiski en við
erum að verka úr 6 þúsund tonnum ef litið
er til síðustu ára. Það er það sem við þurfum
í hús, við erum hins vegar undir það búnir
að taka við meiru og lítum til þess að aflaheimildir verði auknar á komandi árum.
Hvað aðra báta í eigu fyrirtækisins varðar
þá erum við með 6 grásleppuleyfi og erum
núna farnir að róa á þau mið. Við seljum
grásleppuna uppá Skaga og vonumst til
þess að útgerðin standi undir sér. Þeir bátar
sem eru klárir eru Stakkur, Jói Brands,
Rán, Katrín, Staðarberg og Staðarvík. Við
höfum í gegnum tíðina aðeins fiktað við
þetta, áttum töluvert af netum og ákváðum
að prufa þetta, ekki síst vegna uppsveiflu í
veiðunum. Þessir bátar hafa annars verið á
strandveiðum frá því það kerfi kom á.
Við höfum einnig gert út á makríl,
standsettum bátana og erum klárir í það.
Nú liggur fyri frumvarp um kvótasetningu
á makríl. Talandi um það þá hef ég ávallt
verið á móti því að kvótasetja allt upp í
rjáfur. Af hverju má ekki eitthvað vera
frjálst, við erum búin að festa allar veiðar
með kvótum. Mál er að linni og réttast væri
að hverfa aftur að því kerfi sem var við lýði
þegar línutvöföldun var. Þá var þetta tonn á
móti tonni og nýliðun í greininni átti séns,

Örn Rafnsson, skipstjóri.
Eigendur Stakkavíkur ehf. Frá vinstri:
Margrét Þ. Benediktsdóttir, Hermann
Ólafsson, Björn Sverrisson eigandi
Seiglu, Gestur Ólafsson og Linda
Kristmundsdóttir.

Rafn Franklín Arnarson, skipstjóri.

Hörður Sigurðsson, vélstjóri.
eftir þriggja ára reynslu var svo kominn á
kvóti.
Og botninn tók úr með kvótasetningu
á keilu, löngu og blálöngu. Þetta á að
sjálfsögðu að vera meðafli.
Makríllinn skapar mikla vinnu og stemningu í sjávarbyggðum og ekki síst tækifæri
fyrir menn að koma að veiðum og vinnslu.
Kvótasetningin mun skapa enn meiri
óánægju með kvótakerfið. Þessi tímasetning
er röng og fólk mótmælir svona gerræði.
Makríllinn er hérna núna, hann getur
verið horfinn á næsta ári. Fólkið í landinu á

það skilið að fá jákvæðar fréttir af þeirri
stemningu sem hefur skapast allt í kringum
landið síðustu sumur. Nú þegar er talsverð
fjárfesting til staðar, á bara að henda þessu
inní bílskúr?
Þessi umræða um verðmætasköpun og
gæði við veiðar á makríl er ósanngjörn og
röng.
Það er að sjálfsögðu öllum ljóst að ég
myndi hafa af kvótasetningu ávinning .
Ég vil hins vegar sjá þessar veiðar smábáta
frjálsar, ég vil hafa þessa stemningu og þessa
vinnu sem veiðar smábáta skapa. Það hefur
sýnt sig að þarna er leið til nýliðunar og það
bara má ekki slá tappann í síðasta gatið.
Þar sem viðtalið átti fyrst og fremst að
snúast um hið nýja skip í flota Grindavíkur
var mál að linni. Eins og allir vita hefur
Hermann sterkar skoðanir á hlutunum og
margt fleira bar á góma, eins og þá hækkun
á veiðileyfa gjaldi sem kynnt er í nýju
frumvarpi, fyrir útgerð eins og Stakkvík ehf
verður það erfiður biti að kyngja.
Sjómannadagsblað Grindavíkur óskar
eigendum Óla á Stað til hamingju með
merkan áfanga í sögu Stakkavíkur ehf.
Ritstjóri.
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Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki
og öðrum Grindvíkingum hamingju- og heillaóskir
á sjómannadaginn

Fiskvinnsla

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

Vélasalan
Til sjávar og sveita í 75 ár

Áratuga reynsla starfsmanna Vélasölunnar og fjölbreytt vöruúrval, gerir Vélasöluna að
einu öflugasta þjónustufyrirtæki við sjávarútveg og iðnað á Íslandi.

1020/600
25 - 50 tonn

Sperry Marine
-alla leið!

HÆLDRIFSVÉLAR

Allar stærðir
af kösturum
12 - 24 - 220
volt

TALSTÖÐVAR

GPS - Radíóbaujur
Staðsettu lögnina nákvæmlega.
Langdrægni allt
að 50 sjómílur.

Hydraulic
engine
controls
SLEÐAÞURKUR

Dugguvogi 4
104 Reykjavík
520
S j ómannad agsb l að GriSími,
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k ur0000 45
www.velasalan.is

Til sjávar og sveita í 70 ár

Allt fyrir sjávarútveginn

Útgerðir þessara skipa eiga það sameiginlegt
að hafa valið vélbúnað frá Marás

Marás ehf.
Miðhraun 13 - 210 Garðabær
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is

Allt fyrir nýsmíðina

BRYGGJAN

KAFFIHÚSIÐ Í GRINDAVÍK
Miðgarði 2 - 240 Grindavík - Sími: 426 7100 - Heimasíða: www.kaffibryggjan.is - Netfang: kaffibryggjan@simnet.is

K. STEINARSSON
Holtsgötu 52, 260 Reykjanesbær
Sími 420 5000
www.ksteinarsson.is

www.kia.is
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

FISKVERKUN
Staðarsundi 16B • 240 Grindavík

Sími 4 200 050 / Skiltagerd@skiltagerd.is
PANTONE 485

C0 / M100 / Y100 / K0

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur

Reykjanesbær
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Hrafn Sveinbjarnarson GK 255.
ljósm. Haraldur Hjálmarsson.

Nýsmíði og endurnýjun Grindavíkurskipa
Gísli Súrsson GK 8 og Auður Vésteins SU 88.
Ljósm. Arnfinnur Antonsson.

Óli á Stað GK 99 Ljósm. Eyjólfur Vilbergsson.

Sr. Elínborg Gísladóttir blessar skipin.
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Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki og öðrum
Grindvíkingum hamingju- og heillaóskir á sjómannadaginn

Hafnargötu 12, 240 Grindavík
Sími 420 4400 - Fax 420 4401
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Viðtal við Kjartan Viðarsson útgerðarstjóra hjá Vísi h/f.:

Vísir h/f Ocean Breeze ,,Hafgolan”
fer í viðamiklar breytingar
Skipið kaupum við af Hraðfrystihúsi
Hellisands gagngert til þess að sinna
verkefni á vegum Vísis í Kanada 2007.
Áður en það fór voru gerðar viðamiklar
endurbætur á öllum vélbúnaði og rafmagni. Þegar að því verkefni lauk um
mitt síðasta ár kom það heim og er búið
að liggja verkefnalaust fram að þessu,
bæði er skipið of lítið og hentar ekki útgerðarmynstri fyritæksins í dag.
Um nokkurt skeið hefur nú verið
unnið að því að breyta skipinu. Karl Lúðvíksson skipaverkfræðingur hjá Navis
hefur teiknað breytingar sem eru þær
helstar; lenging um 9 metra, gamla brúin
heldur sér, verður öll endunýjuð og lyft
um 1/2 hæð. Með því fæst íbúðahæð
undir henni, sandblásinn og klæddur
að innan, millidekki lyft, smíðað verður
dekkhús við frammastur, ný dráttarlúga
og allar vistarverur skipsverja verða endurnýjaðar svo eitthvað sé nefnt. Skipið er
nú í slippnum í Njarðvík en þar er verið
að taka skapalón fyrir breytingarnar sem
fara fram í skipasmíðastöðinni Alkor
sem er í Gdansk í Póllandi. Umsjón með
verkinu stjórnar Jón Pálsson skipaverkfræðingur.
Áætlaður kostnaður er um 200 milljónir, tilboðið er 190 milljónir.
Skipið siglir út fyrir Hvítasunnuhelgina og áætluð heimkoma í byrjun
október á þessu ári.
Þegar heim er komið verður ráðist í
að setja nýtt og fullkomið vinnslukerfi á
dekk og skipta um glussakerfið eins og
það leggur sig. Stefnt er að því að taka
það í notkun um næstu áramót.
Tilgangurinn er sá að þetta skip sem
í dag hefur ekki enn fengið nýtt nafn og
er í daglegu tali nefnt ,,Hafgolan” kemur
til með að leysa af hólmi eitt af okkar
skipum sem nú sér um hráefnisöflun
fyrir fyrirtækið.

Kjartan Viðarsson útgerðarstjóri hjá Vísi
þeirri áætlun værum við með í höndunum ,,nýtt skip” en gamall skrokkur
fyrir ca 1/3 af nýsmíðaverði. Það er rétt,
flotinn hjá okkur er gamall, síðasta stóra
breytingin var þegar Jóhönnu Gísla var
breytt 2005. Sú breyting tókst mjög vel
og hefur ekki þurft að endurnýja þar
eða breyta, svo vel tókst þar til, það er
einmitt sú þróunnarvinna hjá okkur sem
leggur nú grunnin að endurnýjun og
breytingum á okkar ,,gamla flota”.
Núna þegar öll vinnsla er komin á einn
stað hentar það mjög vel útgerðarstefnu

fyrirtækisins að vera með fimm báta og
láta einn bát landa á dag. Vinnslugetan
er um 100 tonn á dag, skipin eru keyrð
yfir 7000 klst á ári og þau afla um 17.000
tonn.
Að lokum má nefna að Jóhanna Gísla
fer á túnfiskveiðar í sumar. Við byrjuðum í fyrra og gekk mjög vel. Núna á
að gera enn betur og verður skipið með
mun betri búnað til slíkra veiða. Flotinn
stoppar svo hjá okkur í júlí, fer svo til
veiða eftir verslunarmannahelgi.
Ritstjóri.

,,Af hverju er ekki ráðist
í nýsmíði?”
Að sjálfsögðu er það draumur okkar að
smíða nýtt skip, nýsmíði á línuskipi sem
hentar okkur er um 1.500 milljónir. Þau
skip sem bjóðast t.d. hjá Norðmönnum
eru of nálægt verði nýsmíði. Við eigum
skrokk í slippnum í Njarðvík ,,gömlu
Skarðsvíkina”. Nú þegar eru til teiknaðar
breytingar á því skipi og þá hugmyndin
að draga skrokkinn til Póllands. Með
S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur

53

Sendum sjómönnum
og fjölskyldum þeirra
hátíðarkveðjur á
sjómannadegi
EHF

56

Sjómannadagsblað Grindavíkur

Þorbjörg Halldórsdóttir

Félag eldri borgara í Grindavík
Á haustmánuðum 2014 fékk félag eldri
borgara hér í Grindavík til afnota eina
af útistofum Grunnskóla Grinadvíkur
til afnota.
Af myndarskap réðst félagið í að koma
þar upp félagsaðstöðu, fljótlega var þar
komið billjardborð og píluspjald og

skapaðist mikil stemmning.
Félagið fór þess á leit við Sjómannafélagið að fjármagna kaup á öðru billjardborði og var það komið um hæl og ekki
að sökum að spyrja, spilað var af krafti í
allan vetur og voru um 20 manns hvern
dag að nýta sér aðstöðuna.

Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki
og öðrum Grindvíkingum
hamingju- og heillaóskir
á sjómannadaginn

Þorbjörg, hún ,,Bogga” var starfsmaður Sjómanna og Vélstjórafélags
Grindavíkur frá 1990-2000.
Árið 1991 tekur hún að sér að sjá
um auglýsingar í Sjómannadagsblaðið og fórst það vel úr hendi, næstu
24 árin sá hún um söfnunina en lét
af því embætti um síðustu áramót.
Fyrir hönd félagsins og Sjómannadagsblaðs Grindavíkur færi ég henni
kærar þakkir fyrir vel unnin störf.
Ritstjóri.

Bakkalág 17, 240 Grindavík
Sími 893 9713 / 898 8813
besaehf@gmail.com
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Þann 1. apríl 2015 sameinaðist TG raf
ehf. og HH-rafverktakar ehf. undir nafni
TG raf. Við sameininguna varð til ein stór
heild með yfir 26 starfsmönnum og gefst
þannig ríkara tækifæri til að auka gæði
þjónustunnar við viðskipavini okkar.

www.tgraf.is

Við vonum að viðskiptavinir okkar taki þessum breytingum með jákvæðum hug.
Markmið okkar verður áfram að veita okkar viðskiptavinum persónulega og faglega
þjónustu og vera leiðandi í heildarlausnum.

SJÁLFVIRKNI
STÝRINGAR
TEIKNINGAR
HEILDARLAUSNIR

Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

Vestmannaeyjahöfn

Sjómannasamband Íslands

HAPPDRÆTTI
– búum öldruðum
áhyggjulaust ævikvöld
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Sveinn Torfi Þórólfsson skráði

Skera utan af og fella net
Skömmu eftir að við komum frá Skagaströnd til Grindavíkur vorið 1956, fór ég
í að skera utan af netum á vertíðinni, net
sem höfðu rifnað eða af öðrum ástæðum
voru orðið svo léleg, að stýrimaður ákvað
að taka þau í land. Þeim var skipt út með
nýju eða viðgerðu neti, sem var um borð.
Ónýtum netunum var svo keyrt upp
að fiskverkunarhúsum, beitningaskúrum,
netaverkstæðinu hans Hjalta Magg, Hjalta
Magnússonar netamanns, heimahúsum
eða bara út á tún og dúsuðu þar til einhver
kom og skar utan af þeim og hirti teinana.
Stundum var netum keyrt heim til fólks sem
skar teinana utan af netunum, og þá helst
húsmæður og krakkar.
Við strákarnir vorum oft fengnir til að skera
teinana af netunum, eða skera utan af, eins og
það var kallað, ef teinarnir þóttu nothæfir. Efri
teinninn var kúluteinninn, sem glerkúlur voru
festar á, en neðri teinninn var steinateinninn
sem steinarnir eða grjótið var fest á. Teinarnir
voru úr sísal eða hampi. Kúluteinninn var
grennri eða ½” tóg, á meðan steinateinninn
var sverari úr ¾ - 1” tógi.
Afskurðurinn fór þannig fram að netið
sem fest var við teininn með svokallaðri
fellingu, var fjarlægt með því að skera það
af teininum. Krakkar, helst strákapollar og
húsmæður voru í því að skera utan af. Þetta
gat verið nokkuð strembin vinna svo gamalt
fólk sóttist ekki í að skera af. Teinarnir voru
oft sjóblautir og þungir og talsverð átök við
að draga netin úr hrúgunum sem sturtað var
beint af bílunum.
Netin voru úr næloni, oft gráblá á lit, en
ýmsir aðrir litir voru líka notaðir. Einu sinni
komu skærgul net. Við rákum upp stór augu.
Þetta hlýtur þorskurinn að sjá, en þeir sem
notuðu þessi net rótfiskuðu svo fleiri fóru
að nota þau, en svo hvarf þetta líka eins og
allt nýjabrum, og menn héldu áfram að nota
grábláa litinn.
Möskvarnir á netunum voru ca. 5-8
cm á kant. Net úr næloni voru tiltölulega
nýlega komin til sögunnar, þegar ég byrjaði í
netafellinga- og að skera-utan-af bransanum.
Eitt og eitt net úr hampi slæddust með, þegar
ónýt net voru keyrð upp úr bátunum til
afskurðar, svo ég kynntist þeim svolítið. Þau
virkuðu þunglamaleg og lítið fiskin.
Netin voru felld á teinana með því að netaslangan var hengd upp með hliðina niður.
Svo var tekin fellingarpípan, sem teinninn
gekk í gegnum og netkanturinn rakinn upp
á möskva fyrir möskva. Á þriðja eða fjórða
hvern möskva var slegið hestahnút, sem var
hertur um teininn á meðan hinir möskvarnir
voru lausir um teininn. Fyrst var dreginn út
60

Myndin sýnir loftmynd af Grindavík árið 1958. Hér má sjá netaverkstæðið hans
Hjalta Magg. og hólinn þar sem netin voru, sem við skárum utan af.

Myndin sýnir glerkúlur sem héldu
netinu uppi í sjónum. Í kúlupokum
úr sísal, með hanka til að festa við
kúluteininn. Það voru oft gamalmenni
sem hnýttu kúlupokana og bjuggu til
kúluhankana. Húsmæður og krakkarnir
voru svo oft að setja kúlurnar í pokana
og setja hankana á.
60 – 70 cm leggur til að hnýta netin saman
með áður en fyrsti hestahnúturinn var settur
á teininn. Svo var dregið út ca. 30-40 cm af
teini og lausum möskvum áður en næsti
hestahnútur var settur á teininn og svo koll af
kolli. Að setja upp á pípu eins og kallað var,
krafðist mikillar æfingar.
Vanir menn eða konur hreyfðu þá fingur
oft svo hratt að fingurnir sáust bara eins og
fjaðrasláttur. Slangan var svo hengd upp svo
pípan með áslættinum hékk niður. Annar
endinn á pípunni var nú settur fastur í fellingarklónni og viðeigandi teinn, kúlusteinn
eða steinateinn dreginn í gegnum pípuna.

Fellt upp á gamla mátann
Svo var að fella á teininn með að draga út
30-40 cm á milli hvers hestahnúts og herða á
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teininn. Þegar því var lokið, var hin slangan
tekin niður og teinninn með netinu hringaður upp og slegið á hnúti. Síðan var hin hlið
slöngunnar hengd upp og það sama endurtekið með hinn teininn, oftast steinateininn
sem þann síðari. Að lokum var endatógið
á milli teinanna dregið í endamöskvana og
fest vel í teinana med splæsinu. Þá var netið
tilbúið að fara í sjóinn og veiða þorsk.
Að fella net var talið nokkuð krefjandi starf
og þurfti fellingarmaðurinn eða konan að
hafa talsverða kunnáttu um net, og ekki fóru
allir í að fella net, en að skera utanaf var við
allra hæfi.
Netin voru oftast 25 faðmar á lengd
og 5 faðmar á dýpt. Á endana á netunum
var sett grannt tog á milli kúlusteinsins og
steinateinsins.
Ég skar talsvert utan af netum fyrir
Gunnar Guðmundsson á Sæljóninu RE
fyrsta veturinn minn í Grindavík. Gunnar
var Strandamaður en hafði gert út bátinn,
Frigg HU14, frá Skagaströnd. Ég þekkti því
Gunnar svolítið og fór því til hans og spurði
eftir netaafskurði. Ég vogaði mér um borð í
Sæljónið eitt kvöldið og hitti Gunnar í stýrishúsinu.
Ég bar upp erindið og Gunnar sagði
hlæjandi, að nóg væri að skera utan af. Ónýtu
netin af Sæljóninu væru á hólnum vestan við
netaverkstæðið hans Hjalta Magg. Ég skyldi
bara taka með mér svo marga stráka sem ég
finndi, því nóg yrðið að gera í afskurði.
„Engin ástæða að spara netin á meðan
fiskur væri í sjónum“, sagði Gunnar, og hló við.
Seinna frétti ég að Gunnar væri hinn mesti
kraftaskipstjóri sem hvorki sparaði net né
mannskap. Hann hafði með sér hrausta stráka
norðan af Ströndum, sem létu lítið stoppa sig.
Ég fór og talaði við Hreinsa hennar Simbu,

Hrein Sveinsson, og sagði hvað Gunnar hefði
sagt.
„Við ráðumst bara á netahauginn strax“,
sagði Hreinsi.
Hefurðu hníf?
„Ég á góðan vasahníf “, sagði ég.
„Vasahníf “, hvæsti Hreinsi. „Gleymdu
honum“.
„Við þurfum að ná í góða flatningshnífa úr
salthúsi“.
„Ha, hvað, stela þeim“? spurði ég.
„Láttu mig um það“, sagði Hreinsi. „Við
mætumst svo við netin á morgun eftir skóla“.
Daginn eftir fór ég niðureftir og hitti
Hreinsa við netin eins og talað var um.
Hreinsi hafði með hnífana, en mér fannst
þeir stórir og erfitt að halda á þeim. Kannski
væri bara alveg eins gott að nota vasahnífinn
minn góða, sem ég hafði keypt hjá Sigga
Sölva í Siggabúð á Skagaströnd árið áður.
Svo var að skera utan af. Ég hafði aldrei
fengist við slíka vinnu eða séð hana unna af
öðrum, svo nú var að finna sínar eigin leiðir
við afskurðinn.
Netunum hafði verið sturtað beint á jörðina af vörubíl og lágu að mestu í hrúgum, svo
fyrst var að leysa upp netin og draga netin úr
hrúgunum. Það var mjög strembið verk sem
tók marga klukkutíma. Við drógum netin út í
ýmsar áttir og jafnvel út á götu. Vörubíll á leið
út í fiskhúsið sem kallað var Kreppan, keyrði
yfir net og það flæktist í bílnum sem dró alla
netahrúguna af stað áður en hann stoppaði.
Bílstjórinn kom út alveg æfa reiður og
skammaði okkur. Reif netið úr bílnum og
kastaði því beint í andlitið á mér.
Mér dauðbrá við þetta og greip um kinnina og hafði mest löngun til að fljúga í hann.
Bílstjórinn settist nú upp í bílinn aftur og
skellti hurðinni rækilega aftur, setti í gír með
braki miklu og keyrði áfram.
„Andskotinn, hann slengdi þessu í mig“,
sagði ég.
Hreinsi leit bara á mig, og sagði að það
þýddi nú lítið að fást um það. Þannig væri
það bara.
En nú brá á betri veg. Bíllinn hafði dregið
netin út svo við komumst að byrja að skera
utan af þeim. Við hringuðum nú upp hvert
sitt net og settumst niður og byrjuðum að
skera utan af netinu.
Afskurðurinn hjá mér gekk seint, og kom
fljótlega í ljós að vasahnífurinn minn var ekki
rétta verkfærið í að skera utan af þorskanetum, þótt hann hefði reynst vel við að
skera utan af grásleppunetum á Skagaströnd
í fyrravor.
Ég fór nú og leit á flatningshnífana og
sveðjurnar sem Hreinsi hafði komið með.
Það er svo sem alltaf hægt að prófa þessi
stóru manndrápstæki, hugsaði ég, en mér
leist nú samt ekkert á það.
Ég sá að Hreinsi tætti netið af steinateininum eins og ekkert væri, og þá hlyti ég að

Skorið utan af netum. Margrét Þorláksdóttir, Þorlákur Guðmundsson og Þorvarður
F. Ólafsson.
geta gert það sama?
Ég tók nú einn flatningshnífinn og athugaði bitið í honum, með að bregða honum
upp í hársvörðinn. Hnífurinn var alveg
flugbeittur og þungur, svo minnstu munaði
að ég ekki stórskaðaði mig á honum, en blóð
lak úr sári.
Ég dauðskammaðist mín, því að skera sig
á hníf, var hin mesta hneisa fyrir stóra stráka,
og reyndi ég að koma í veg fyrir að Hreinsi
tæki eftir því.
„Jæja, varstu að blóðga þig“, gjall í Hreinsa.
Já, sagði ég aumingjalega, en þetta er bara
smáræði.
„Taktu bara eina sveðjuna og byrjaðu að
skera af, og hættu öllu væli“, sagði Hreinsi.
„Ég er ekkert að væla“, mótmæli ég.
„En þú ætlaðir að gera það. Farðu að skera
utanaf “.
Hreinsi var nú búinn að skera utan af einu
neti og ég varla byrjaður, svo ég drattaðist að
einu neti, og hóf afskurð.
„Þú heldur alveg kolvitlaust á sveðjunni“,
segir þá Hreinsi.
„Og svo ertu örvhentur“.
En það ástand.
„Komdu hérna, ég skal sýna þér hvernig á
að skera utanaf, svo eitthvað gangi“.
„Þú ert örvhentur og verður því að standa
hinu megin við teininn, sem skera skal af.
Allt er öfugt fyrir þig“.
„Haltu svona á hnífnum og byrjaðu að
skera“.
Ég gerði eins og hann sagði og þar með
skar ég teininn í tvennt með flugbeittum
hnífnum.
„Nú eyðilagðir þú teininn“, sagði hann.
Ekkert mál, ég bara splæsi hann saman
aftur“, sagði ég.
„Hvað, kanntu að splæsa?“.
„Já, hefi gert það hundrað sinnum á grásleppunni á Skagaströnd“.
Sýndu mér þá hvað þú ert flinkur að
splæsa?

Ég tók nú báða endana á teininum, og
splæsti þá saman í einum hvelli.
Hvar lærðir þú að splæsa?
Ég bara veit það ekki. Ég hef alltaf kunnað
það.
„Hvaða kjaftæði er nú þetta. Einhvers
staðar hefur þú lært að splæsa“.
Jæja, ef við skerum tein, þá splæsir þú
hann.
„Ég má ekki vera að þessu. Ég verð að
halda áfram með afskurðinn. Þú finnur
smám saman út úr þessu“.
Hreinsi gekk nú að sínu neti og kepptist
við afskurðinn, sem miðaði vel, en ég fór að
stumra yfir mínum teini.
Þegar kom fram yfir kvöldmatarleytið,
klukkan sjö, fannst okkur tími til kominn
að ljúka dagsverki, enda farið að rökkva og
að bæta í vindinn, kominn hálfgerður kalda
skítur.
Þegar farið var yfir afköst dagsins kom
í ljós að Hreinn hafði skorið utan af átta
netum, en ég bara utan af tveimur og hálfu.
Nú var að skila teinunum inn á netaverkstæðið hjá Hjalta Magg, og fá kvittun fyrir.
„Þetta er of lítið“, segir Hjalti hranalega.
Gunnar þarf fimmtán teina þangað til á
morgun, og svo færðu ekki kvittun fyrir hálft
net.
Þið verðið að koma aftur snemma í fyrramálið og ljúka verkinu.
„En við erum þá í skólanum“, sagði
Hreinn.
„Skóla og skóla, en verkinu verður ad
ljúka, svo netin komist í sjó. Þið hljótið að
skilja það“, og svo hafið þið eyðilagt einn
tein“, segir Hjalti.
„Við komum eftir skóla á morgun“,
segir Hreinn þá þrjóskur, og Torfi splæsti
teininn, sem er eins og nýr. Þú gefur
honum kvittun fyrir þrem netum.
„Jæja, ég bið þá bara aðra stráka að skera
utan af á morgun“, segir Hjalti.
„Allir aðrir strákar eru í vinnu, eða að skera
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

Ægir sjávarfang ehf
Hafnargötu 29 240 Grindavík

Þorbjörn Pálsson - löggiltur fasteignasali
Dagbjartur Willardsson - sölumaður 861-7507
Dagný Erla Vilbergsdóttir - sölumaður 698-2977
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Sveinn Torfi Þórólfsson skráði
utanaf, og svo erum við í skóla“, segir Hreinn,
„og húsmæður og krakkar eru líka upptekin
við að vinna í fiski eða við að skera utanaf“.
Við erum orðnir svangir eftir að vinna
matarlaust síðan á hádegi, og förum nú, en við
komum aftur á morgun eftir skóla.
Þegar ég kom heim, var verið að borða
kvöldmat, soðna ýsu og kartöflur.
Pabbi, Þórólfur Sveinsson, spyr; „Hvar hefur
þú eiginlega verið svona lengi“, og ég útskýrði,
að ég og Hreinn höfðum verið að skera utan af
netum fyrir Gunnar á Sæljóninu.
„Hvernig datt ykkur það í hug“? spyr pabbi.
Ég fór og spurði Gunnar í gær og sagði
hann okkur bara að ráðast á netabunkann
uppi við verkstæðið hans Hjalta.
En svo sagði ég.
Ég hef aldrei skorið utan af þorskanetum, og
gekk það ekkert sérlega vel. Ég skar bara utan
af tveimur og hálfu neti í allan dag, á meðan
Hreinn skar utan af átta netum.
„Hvernig mátti það vera“, spyr pabbi gáttaður, og hvað gerðirðu?
Ég skýrði nú hálfsneyptur út vinnubrögð
mín.
Notaðir þú sveðju? spyr pabbi gáttaður. „Þá
er betra að nota vasahníf“.
Komdu hérna, og ég skal kenna þér að skera
utanaf svo vel gangi.
Svo tók hann upp vasahnífinn sinn, sem var
eins og minn, keyptur hjá Sigga Sölva.
„Að skera utanaf netum er bara öfug við að
fella net“, segir pabbi.
„Þú bara hengir netið upp eins og við fellingu, og svo skerðu það af teininum í staðinn
fyrir að fella það á teininn“.
Þetta skildi ég nú ekki alveg strax, en eftir
nokkrar spurningar hafði ég skilið hvernig
þetta fór fram.
Daginn eftir var komið leiðinda veður, með
rigningu og kalda, og hitastig svolítið yfir núll
á Celsius, en við létum það ekki stoppa okkur
og mættum til leiks við neta afskurðinn eftir
skóla.
Ég skýrði út fyrir Hreini, hvað pabbi hafði
lagt til, og að ég ætlaði að reyna þá aðferð.
Honum fannst þessi aðferð ekki ágirnileg, og
sagðist halda sig við sína fyrri aðferð.
Svo tókum við til óspilltra málanna við
afskurðinn, en fljótlega urðum við rennandi
blautir og gegnvotir af rigningunni, og ekki
minnst kalt.
„Ég fer og athuga hvort ekki sé hægt að fá
lánaðan stakk og sjóhatt í beitningaskúrunum,
Sæljónsskúrnum eða Merkúrskúrnum“, segir
Hreinn.
Eftir smá tíma kemur hann aftur sigri hrósandi og segist hafa fengið lánað bæði stakk og
sjóhatt hjá körlunum í beitningaskúrunum, og
að ég ætti bara að gera það líka.
Ég fór og fékk lánaðan stakk og sjóhatt hjá
einum Strandamanni í Sæljónsskúrnum, sem
sagðist skyldi lána Skagstrendingi sjóklæðin
sín, og svo þyrfti ég líka að fá bússur, og ég

fekk bússurnar hans.
Ég klæddi mig nú í sjóklæðin, sem voru
alltof stór á mig. Stakkurinn gekk alveg niður í
gólf, og bússurnar upp í klof.
„Þetta gengur ekki“, sagði Strandamaður.
„Þú lítur út eins og fuglahræða. Við verðum
að bretta upp stakkinn, og bretta niður bússurnar. Svo er sjóhatturinn alltof stór á þig, svo
varla sést í augun á þér“.
Við verðum að finna upp á einhverju öðru.
Inni í skúr er olíukápa sem kannski passar á
þig, og hún hefur hettu. Svo fór hann og náði
kápuna, og lét mig hafa.
Ég var nú orðinn vel gallaður til að mæta
hinni hörðu grindvísku veðráttu.
Ég gekk nú til baka, og Hrein rak í roga
stans.
„Fékkstu lánaðar bússur“, spurði hann forviða. „Hver lánar þér bússurnar sínar?“.
Það er Strandamaður þarna, sem segist lána
Skagstrendingum.
Þú sem ert hálfur Skagstrendingur og hálfur
Grindvíkingur ættir þá að fá bússur lánaðar.
Við hættum afskurði um sjöleytið um
kvöldið, enda kominn kvöldmatartími, og við
ekki borðað neitt allan daginn. Við vorum nú
bæði svangir, votir og kaldir, en samt hressir.
Við töldum nú upp hve mörg netin voru,
sem skorið var af. Þá komi í ljós að þau voru
sautján. Hreinn hafði skorið af níu netum og
ég átta.
„Þessi aðferð ykkar við afskurð virðist
virka“, sagði Hreinn með vissri viðurkenningu
í röddinni.
„Hún á eftir að batna, þegar ég verð æfðari“,
bætti ég við.
Við bárum nú teinana inn á verkstæðið til
Hjalta Magg., sem sagðist ánægður.
„Sjá þar, strákunum fer fram. Nú verður
Gunnar ánægður, en við höfum verið að fella á
nýja teina fyrir hann“.
Við fengum kvittun fyrir netunum og
gengum svo blautir og kaldir en ánægðir heim
í kvöldmat, eftir að hafa lofað að koma aftur í
afskurð á morgun.
Á næstu vertíð fór ég í að fella net. Þannig
var að pabbi kom einu sinni heim og sagði
að hann hefði talað við Júlla útgerðarmann
á Gunnari EA, um að fella fyrir þá netin á
vertíðinni og þéna aukapening.
„Hvenær ætlar þú að hafa tíma til þess“,
hugsaði ég?
Og svo einu sinni þegar ég kom heim úr
skólanum var búið að sturta neta rúllum, bæði
kúlutein og steinatein fyrir framan tröppurnar
á Móbergi, þar sem við áttum heima uppi í
risi og kasta einum pakka með slöngum upp
á tröppur.
Þetta getur ekki legið hér, hugsaði ég og fór
upp og spurði hvað ætti að gera við rúllurnar.
Mamma sagði að ég skyldi koma með
þær upp í kompu, sem var óinnréttað herbergi uppi á lofti. Ég rogaðist nú upp með
rúllurnar og var næstum búinn að fá eina

Gísli Jóhannesson að bæta reknet.
Ljósm. Ólafur Rúnar
steinateinarúlluna yfir mig í stiganum.
Um kvöldið kom pabbi heim með fellingargræjur, fellingarpípur og fellingarkló til
að festa fellingarpípuna. Hann festi fellingarklóna á einn dyrastafinn, hengdi upp netið, tók
fellingarpípu og fór að fitja upp á pípuna.
„Komdu hérna Torfi, og svo skal ég kenna
þér að fella net“, sagði pabbi,
og þannig varð að ég lærði að fella net og
felldi netin fyrir Júlla föður Edda.
Júlli gerði út bát á net í Grindavík. Báturinn
hét Gunnar EA og var stór blöðru bátur ca. 60
tonn frá Akureyri og það stór að hann fór ekki
inn ósinn á fjöru.
Eitt kvöldið lenti ég í vandræðum með
steinateininn í fellingunni og ákvað því að taka
nýja rúllu, en það gerði maður ekki ef notaður
teinn var fyrir hendi, en fljótara var að nota
nýjan tein.
Þá kom í ljós að það var 4 - þættingur, en ég
var með 3 þætting á pípunni.
Tja, klukkan var seint ca. 22:00 og Júlli kom
bráðum að sækja netin, svo ég splæsi saman 3
og 4 þætting og held svo bara áfram og klára
að fella netin.
Svo kemur pabbi heim og fer að skamma
mig fyrir að splæsa 3 og 4 þætting saman.
„Það gerir maður bara ekki“, segir hann.
Þá kemur Júlli og skilur ekkert í hvað sé
vandamálið?
Og hann spyr hvort hann fái ekki sín 6 net?
Jú, segi ég og læt Júlla hafa netin.
Pabbi segir þá. „Strákbjáninn splæsti saman
3 og 4 þætting“.
„Hvaða máli skiptir það“, spyr Júlli, og tók
netin og fór.
Næsta kvöld kemur Júlli og segir.
„Eddi vill að strákurinn felli netin og helst
með 3 og 4 þætti, því þau fiski svo vel, með fisk
í hverjum möskva“.
Pabbi ætlaði bara ekki að trúa þessu!
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Slönguhjól og kefli
Fjaður inndraganleg - plast, stál eða ryðfrí umgjörð
Ýmsar slönguútfærslur fyrir vatn, loft og olíur

Sendum sjómönnum,
fiskvinnslufólki og öðrum
Grindvíkingum hamingju- og
heillaóskir á sjómannadaginn
Smiðjuvegi 66 • 200 Kópavogi
Sími 580 5800 • www.landvelar.is

Fjölbrautaskóli
Suðurnesja www.fss.is
Starfsfólk Fjölbrautaskóla Suðurnesja sendir sjómönnum, fiskvinnslufólki og öðrum
Grindvíkingum hamingju- og heillaóskir á sjómannadaginn.
Minnum á að innritun í skólann fyrir næstu önn lýkur 10. júní, fyrir nemendur fædda 1999.
Nánari upplýsingar má fá á heimasíðu skólans www.fss.is.
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OLAFSFJORDUR
HUSAVIK

SAUDARKROKUR

AKUREYRI

www.isfell.is
ÞORLAKSHOFN
HAFNARFJORÐUR

VESTMANNAEYJAR

Starfsfólk Ísfells óskar
öllum sjómönnum
og fjölskyldum þeirra
til hamingju með
Sjómannadaginn.

Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Kristbjörg Ólafsfjörður - Pálsbergsgötu 1

www.isfell.is
Ísfell ehf • Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

Björgunarsveitin Þorbjörn
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur styrkti björgunarsveitina til
kaupa á nýjum slöngubáti í vetur. Í ársbyrjun 2014 tók sveitin ákvörðun um
að endurnýja slöngubát og þann búnað
sem fylgir slíkum báti.
Fyrir átti sveitin tvo báta af gerðinni
Zodiac Mark 1V árgerð 1999 og 2005.
SVG hefur í gegnum tíðina verið
öflugasti stuðningsaðili sveitarinnar og
tók erindinu vel. Styrkurinn frá félaginu
nam 1,5 milljónum sem afhentur var á
sjómannadag 2014 og einnig lagði útgerðarfyrirtækið Einhamar til 2 milljónir.
Með sölu á eldri bátum lauk fjámögnun
á nýjum Zodiac V heavy duty og mótor
af gerðinni Evenrude 50 hö. Báturinn er
mun öflugri að allri gerð, m.a. er mun
þykkari slanga og botn og hentar því
mun betur til fjörulendingar og öllu
hnjaski sem fylgir sjósetningu. Einnig
verður keypt ný kerra undir bátinn og
fjarskiptabúnaður endurnýjaður.
Nýji báturinn mun bera nafnið Hjalti
Freyr og verður tilbúinn til notkunar nú
á sjómannadag.
Á nýafstöðnum aðalfundi sveitarinnar
kom fram þakklæti fyrir stuðninginn, en
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
er stærsti einstaki stuðningsaðili sveitar-

innar og Björgunarbátasjóðs Grindavíkur
sem sér um rekstur á björgunarskipinu
Oddi V. Gíslasyni, Grindavíkurbær er þar
næstur og helgast m.a. af þeim búnaðarkaupum sem miða að almannavörnum. Í
ársskýrslu kemur fram að rekstur og afkoma sveitarinnar er á jákvæðum nótum,
mikil endurnýjun hefur orðið á tækjum
og búnaði síðustu ár. Mikið álag var á
sveitinni í vetur vegna fjölda útkalla.

Íslandsbanka Appið

Gleymdust
reikningarnir?

Greiddu þá í Appinu
Við erum stöðugt að þróa Íslandsbanka Appið
til að létta þér lífið í dagsins önn.
•
•
•
•
•

Hærri úttektarheimild í Hraðfærslum
Yfirlit og greiðsla ógreiddra reikninga
Yfirlit og staða reikninga
Myntbreyta og gengi gjaldmiðla
Vildartilboð Íslandsbanka og fjöldi annarra aðgerða

• Verðbréfayfirlit VÍB
Sæktu Íslandsbanka Appið á islandsbanki.is/app

islandsbanki.is
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Netspjall

Sími 440 4000

Facebook
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VÍS sendir sjómönnum landsins
og fjölskyldum þeirra heillaóskir

ENNEMM / SÍA / NM62686

TIL HAMINGJU MEÐ SJÓMANNADAGINN
Við erum strandþjóð og okkur er fiskveiði í blóð borin. Við hugsum
til sjómannanna okkar með hlýhug og stolti á sjómannadaginn
eins og aðra daga og óskum þeim öruggra og fengsælla ferða.
VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.
VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS
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NÝR RAV4

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 63738 04/13

ÆVINTÝRIÐ BÍÐUR

Uppgötvaðu ævintýrin í lífi þínu á ný. Það er innblásturinn að baki endurhönnun á RAV4. Ökutæki sem er fullkominn félagi fyrir skemmtun
með vinum og fjölskyldu. RAV4 hefur burði til að koma þér hvert sem þú vilt fara og það er nóg rými fyrir farþega og farangur. Hann er
hljóðlátur, öruggur og með framúrskarandi aksturseiginleika. Komdu og reynsluaktu alveg nýrri kynslóð af RAV4.
Ævintýrið bíður.
Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is - Erum á Facebook - Toyota á Íslandi
Verð frá: 5.985.000 kr.

5 ÁRA ÁBYRGÐ

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

*Bíllinn á myndinni kann að vera búinn aukahlutum sem ekki eiga við uppgefið verð og allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
RAV4 2.2 dísil var prófaður og fékk fimm stjörnur á öryggisprófi Euro NCAP.

Færum sjómönnum, Grindvíkingum og gestum
Sjóarans síkáta, hamingjuóskir á sjómannadaginn

Óskum hátíðargestum
góðrar skemmtunar
á Sjóaranum síkáta
Ægisgötu 9 • 240 Grindavík • Sími 426 7331
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Gallerí sjó...
Ljósmyndir: Haraldur Hjálmarsson
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Ljósmyndir: Haraldur Hjálmarsson

Gallerí sjó...
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Gallerí sjó...

72

S jó m a nna d a g s b l a ð G ri n d a v í k u r

Ljósmyndir: Haraldur Hjálmarsson

Gallerí sjó...
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Ljósmyndir: Haraldur Hjálmarsson

Gallerí sjó...
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Ljósmyndir: Haraldur Hjálmarsson

Gallerí sjó...
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Gallerí sjó...

Gamlar Myndir úr Þórkötlustaðarhverfi
Hinrik Bergsson tók saman

Myndirnar tók Elín Kristín Kristmundsdóttir, betur þekkt sem Ella á Brunnastöðum. Hún
var vertíðarstúlka í Brautarholti 1942 hjá hjónunum Júlíusi Daníelssyni og Sigríði Þorleifsdóttur. Ella fæddist og ólst upp í Stakkavík í Selvogi 13.apríl 1923. Hún flutti með foreldrum
sínum að Efri-Brunnastöðum á Vatnsleysuströnd. Hún vann við fiskvinnslu í Vogum þar til
hún tók við sem húsfreyja á Efri-Brunnastöðum og annaðist foreldra sína og bræður. Elín
andaðist 8. desember 2014 á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu, Nesvöllum í Reykjanesbæ.

Frá vinstri: Haraldur Haraldsson, Sigurður Guðmundsson og
Guðmann Jónsson.

Setið á tröppunum á Eyvindarstöðum. Hjónin Haraldur
Haraldsson og Arnfríður Daníelsdóttir, Guðríður Þórðardóttir
og sambýlismaður hennar Guðmann Jónsson. Synir hjónanna
Einar og Daníel ásamt Pétri Guðjónssyni frá Höfn fyrir
framan. Húsið byggðu þau árið 1928.
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Við gömlu sjóhúsin fyrir ofan Buðlunguvör. Frá vinstri: Guðmundur Benónýsson Þórkötlustöðum, Pétur Helgason Valhöll,
og Gísli Hafliðason frá Hrauni.

Helga Þórarinsdóttir með börnin sín og eiginmanns hennar
Ólafs Jónssonar fyrir framan heimili þeirra í Hraunkoti.
Frá vinstri: Guðmundur, Hulda Sigríður, Helga, Þórarinn,
Hafsteinn, fyrir framan eru Ólöf, Helgi og Jóna.

Gallerí sjó...

Húsið Hraun í Grindavík. Byggt 1929 fyrir þá bræður Gísla og Magnús Hafliðasyni
og fjölskyldur þeirra.

Hjónin á Eyvindarstöðum. Haraldur
Haraldsson og Arnfríður Daníelsdóttir.

Í túninu norðan við Eyvindarstaði. Arnfríður Daníelsdóttir
með börnin. Efri röð, Sigurður
Garðarsson frá Sólbakka, neðri
röð Einar og Daníel Haraldssynir. Með þeim á myndinni eru
bræðurnir frá Höfn Elli
og Pétur Guðjónssynir.

Frændurnir. Frá vinstri: Guðmundur
Ólafsson frá Hraunkoti og Hermann
Kristinsson frá Brekku.
S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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Gallerí sjó...
Gamlar Myndir úr Þórkötlustaðarhverfi
Hinrik Bergsson tók saman

Guðmundur Indriðason og Pétur Hansson systursonur Guðmundar við heimili þeirra í Auðsholti.

Hjónin frá Búðum. Magnús Þórðarson og Ingibjörg Þórarinsdóttir með synina Ingimar og Ragnar.

Vinur GK 176 í nausti í Nesinu. Smíðaður í Hafnarfirði 1938,
stærð 7.2 tonn.

Landfestar leystar í síðasta sinn í Nesinu! Áður en siglt er með bátinn Vin GK 176 til nýrra eigenda í
Keflavík 1948. Formaðurinn Haraldur Haraldsson á bryggjunni. Daníel Haraldsson situr á mótorhúsinu og
Guðmann Haraldsson er í skutnum. Ljósmynd: Einar Haraldsson.
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
hátíðarkveðjur á sjómannadegi
Gröfuþjónusta
P. Gíslasonar
Sími 893 4343
Tannlæknastofan
Víkurbraut 62
Guðmundur Pálsson
Sími 426-7321

Jens Valgeir ehf.
Askur GK 65
Grímsnes ehf.
Northern Light Inn
Max Restaurant

RH innréttingar ehf.
Sjómannastofan VÖR
Reykjaneshöfn
Miðstöð símenntunar
á Suðurnesjum
Hafrannsóknarstofnun STAÐ

Verkalýðsfélag
Grindavíkur

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

Sendum sjómönnum,
fiskvinnslufólki og öðrum Grindvíkingum
hamingju- og heillaóskir á sjómannadaginn

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

Óskum sjómönnum
Til hamingju með daginn
kæru sjómenn og fjölskyldur!

og fjölskyldum þeirra
til hamingju með daginn

Geo Hotel er splunkunýtt og spennandi hótel sem
opnaði í hjarta Grindavíkur þann 1.júní síðastliðinn.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu okkar:
www.geohotel.is
Sjón er sögu ríkari. Endilega lítið við.
Við hlökkum til að taka á móti ykkur.

Tökum að okkur alla
alhliða lóðarvinnu,
hellulagnir og fl.

Geo Hotel - Víkurbraut 58 - 240 Grindavík - s: 421 4000
www.geohotel.is - booking@geohotel.is

Grindverk ehf.
Sími 898 1114

tm.is/sjavarutvegur

Sjómenn,
til hamingju!
Saga TM er samofin sögu sjávarútvegs á Íslandi. Við erum stolt af
því að hafa komið að uppbyggingu og viðhaldi öflugrar útgerðar
við Ísland frá stofnun fyrirtækisins.
Til hamingju með daginn sjómenn, njótið hans.

Tryggingamiðstöðin

Síðumúla

24 Sími

515 2000

tm@tm.is

tm.is

