Sjómannadagsblað
Grindavíkur 2016

Þjónusta við fyrirtæki

FENGSÆLAR
ÁKVARÐANIR
BYGGJA Á
SÉRÞEKKINGU
Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratuga reynslu af þjónustu við
íslensk fyrirtæki og hjá bankanum starfar stór hópur fólks sem
þekkir fjölbreyttan atvinnurekstur af eigin raun. Þannig getum
við veitt íslensku atvinnulífi bankaþjónustu sem styður reksturinn.

Við tókum ákvörðun:
Að veita bestu bankaþjónustu
á Íslandi svo þú eigir auðveldara
með að taka þínar ákvarðanir

Ólafur Hrafn Ólafsson er viðskiptastjóri
í sjávarútvegsteymi Íslandsbanka

Þekking sprettur af áhuga.

Óskum sjómönnum
og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn

Leiðandi í framleiðslu á umhverfisvænni orku í 40 ár
Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og á Reykjanesi sem eru grundvöllur
Auðlindagarðs hvar markmiðið er að öllum straumum sé breytt í verðmæta auðlindastrauma.
www.hsorka.is

2

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

Kæru sjómenn
og fjölskyldur ykkar!
Til hamingju með sjómannadaginn

Grindavík...

útgerðarbær

www.grindavik.is
S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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Félagar í Sjómanna og Vélstjórafélagi Grindavíkur eru búnir að
samþykkja verkfallsaðgerðir!
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur stendur á tímamótum,
félagið er 60 ára þann 21. október 2016.
Í blaðinu förum við yfir sögu félagsins, förum við yfir liðna
tíma og ræðum nútíð og framtíð. Undirtónnin er sterkur, frá upphafi hafa valist öflugir menn til að leiða stjórn og félagsstarfið.
Ekki verður annað sagt en að innviðir og innra starf félagsins sé
öflugt og þjónustan við félagsmenn sé með því besta sem gerist. Á
hinum enda spýtunnar sem stöðugt er tálgaður niður af útgerðarmönnum hanga réttinda og kjaramálin. Þar mjakast málin með
hraða skjaldbökunnar og það viðmót sem útgerðarmenn sýna er
óviðeigandi.
Öryggismálin er í algeru uppnámi að mati sjómanna, þar hafa
útgerðarmenn og stjórnvöld einfaldlega slakað á og mæta ekki
þeim kröfum sem umhverfi sjómanna kallar á.
Nú er í smíðum nýr kjarasamningur, loksins eftir 6 ár glittir í
samning sem sjómenn bíða með mikilli eftirvæntingu og von um
leiðréttingar, þó ekki væri nema til þess að vera í takt við aðra
launþega landsins!
Það er eins gott að menn vandi sig! Félagar í Sjómanna og
Vélstjórafélagi Grindavíkur eru búnir að samþykkja verkfallsaðgerðir!
Stakkasveitin sem mætti á Austuvöll og mótmælti valdníðslu
stjórnvalda sem voru í þann mund (árið er 2001,16. maí) að setja
lög á verkfall fjórða skiptið í röð, er að gera sig klára í stakkana.
Sjómannalæknir er kannski eitthvað sem koma skal, eitt er víst
að engin stétt launþega býr við sama álag er varðar veikindi og
slys og sjómenn. Styrktar og sjúkrasjóðir sjómannafélaga finna
fyrir því og væri athyglisvert að bera saman við önnur stéttarfélög
í landinu, togstreita og ósanngirni útgerðar vegna mála af þessu
tagi sem þó eru tryggð í sjómannalögum og kjarasamningi

Ritstjóraspjall
færist í aukana og veldur óánægju meðal sjómanna, gengið er
á rétt manna með sérsamningum og róðrarkerfum við áhafnir
skipanna, veggir eru reistir í samskiptaleiðum milli áhafna
og útgerðar og fleira í þeim dúr, allt gert í skjóli löngu úreltra
kjarasamninga. Þetta verður að laga áður en illa fer.
Í blíðviðri síðustu vikna hefur verið vertíðarbragur í víkinni,
landburður af fiski og mannlífið blómstrar. Íbúatalan komin yfir
3.300 og nú er svo komið að slegist er um húsnæði. Kannski er til
önnur skýring á því en sú að pjakkurinn sem lék sér á bökkunum
austur í hverfi og stýrir nú vaxtastefnunni í landinu kemur í veg
fyrir að unga fólkið geti komið sér upp þaki yfir höfuðið.
Það er margt sem þarf að laga í okkar umhverfi, en að Grindavík ,,verði úthverfi” gerist ekki á minni vakt.
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 - Þriðji hluti

Grindavíkurvegurinn
– vegavinnubúðir og aðrar mannvistarleifar
Vegurinn sést enn frá Vogastapa, niður í Selbrekkur (Sólbrekkur) og áfram austan
við Seltjörn. Þá sést hann einnig á kafla austan nýja vegarins þar sem hann liggur
til suðurs upp og inn á hraunin. Vel má fylgja gamla vagnveginum þar sem hann
liggur í fyrstu samhliða austanverðum Grindavíkur-veginum nýja. Skammt norðan
Gíghæðar fer vegurinn undir nýja veginn, en kemur síðan út undan honum vestan
hans. Sést vel hvar gamli vegurinn liggur upp og yfir Gíghæð og hverfur þá aftur
undir nýja veginn. Sunnan Bláaljónsafleggjarans kemur hann undan nýja veginum
og liggur samhliða vestan hans og er eftir það hægt að fylgja honum þar sem hann
hefur legið nánast ósnertur vestan Svartsengisfells (Sýlingafells) að Selhálsi, yfir
hálsinn og niður Hesthúsabrekku áleiðis til Grindavíkur.
Meðfram veginum, frá Seltjörn að
Grindavík, í Skógfellshrauni, Arnarseturshrauni, Illahrauni og Klifhólahrauni,
eru fjölmargar minjar vegavinnuframkvæmdanna, þ.e. búðir og skjól vegavinnumanna. Búðirnar eru á nokkrum
stöðum og hafa hlaðin hús á þeim verið
svipuð að stærð. Húsin voru aðallega
fyrir verkfæri, hesta og smiðju. Augljóst
er að vegavinnumennirnir sjálfir hafi
haldist við í tjöldum því bæði má sjá
sléttuð svæði í búðunum, enda kemur
6

fram í reikningum Sigurgeirs að bæði
hafa verið keypt 6 tjöld og hann látið
gera við þau.
Sýnilegar minjar enn þann dag í dag
eru á u.þ.b. 500 metra millibili meðfram
gamla veginum. Ef vegavinnumenn hafa
sett að jafnaði upp búðir með því bili
vantar nokkrar þeirra nyrst í Skógfellahrauni og Arnarseturshrauni þar sem
jarðýtur hafa við umbótagerð nýja
vegarins farið um langt út fyrir vegstæðið. Helst er að sjá að búðir, sem reistar
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voru í skjóli við hraunhóla og hæðir eða
í hrauntröðum hafi sloppið við eyðileggingu. Í dag hefði verið bæði gaman og
fróðlegt að hafa allar búðirnar ósnertar,
en saman mynda þær nokkuð heildstæða mynd þeirra tíma vegagerðar, um
og eftir aldamótin 1900 - þegar allt var
enn unnið á höndum með aðstoð hesta.
Því miður urðu stór svæði meðfram
Grindavíkurveginum illa leikin þegar
nýi vegurinn var lagður. Ekki er ólíklegt
að þá hafi margar minjar hreinlega verið
eyðilagðar af vangá.
Þá ber að hafa í huga að símastrengur
var lagður í jörð til Grindavíkur árið
1916 og munu símamenn og vegavinnumenn hafa verið samtímis á Gíghæð
þetta sumarið. Það gæti skýrt það hvers
vegna hinar hlöðnu búðir í hrauntröð
á hæðinni eru bæði óvenju miklar og
vandaðar. Á tveimur öðrum stöðum við
veginn eru hlaðin stór hinglaga skjól og
a.m.k. eitt hús. Símakapallinn liggur svo
til alveg við þessi mannvirki og má því

Ómar Smári Ármannsson tók saman
bæði eldri og nýrri minja. Vitað er t.d.
um námuna í Arnarsetri, en nýr vegur
hefur verið lagður yfir gömlu námuleiðina þangað, auk þess sem námunni sjálfri
hefur verið spillt. Við hana má þó enn
sjá skjól, sem námumenn hafa að öllum
líkindum hafst við í (sjá nr. 11).
Hafa ber í huga að eftirfarandi lýsing
er ekki sú sama og kemur fram í meðfylgjandi fornleifakönnun því í henni eru
einungis taldar upp mannvistarleifar er
tengjast beint nefndri vegavinnu:
1.

2.

Skammt norðan núverandi Keflavíkurvegar (Reykjanesbrautar)
liggur gata til vesturs út frá „gamla„
Grindavíkurveginum. Þetta er um 80
metra löng gata að moldar og malargryfjum undir litlu holti. Á holtinu
var stór varða fyrrum, sem sumir
telja að hafi verið landamerkjavarða
Njarðvíkur og Voga. Grjót var að
öllum líkindum tekið úr vörðunni
og sett í vagnveginn.

3.

Ofan við Selbrekkur er hlaðið lítið
gerði við stóran stein. Neðan þess,
undir hlíðinni, eru leifar selstöðu.
Trjám hefur verið plantað í hana svo
nú er hún nánast ólæsileg.

4.

Sunnan Seltjarnar (Selvatns) liggur
vegur að Stapafelli. Á milli hans og
tjarnarinnar er hlaðin rétt upp á hæð
svo og stekkur. Handan vegarins eru
tóftir sels, Innra-Njarðvíkursels. Selstaðan gæti að hluta hafa verið nýtt
af vegavinnumönnum um tíma.

5.

Austan Grindavíkurvegar, nokkuð
sunnan gatnamótanna að Seltjörn (Selvatni), er gömul rudd
gata inn í hraunið. Lúpínubreiða
er við vegabrúnina þar sem gatan
byrjar. Hún liggur að búðum vegavinnumanna um 50 metrum inni í
hrauninu. Þar eru hluti af tveimur
hlöðnum húsum, skjól og rutt svæði
fyrir tjaldbúðir. Skammt sunnan
götunnar, nær veginum, er hlaðinn
hringur, sennilega fyrrnefnd skjól
fyrir símamenn.

Ljósm. Haraldur Hjálmarsson.
telja líklegt að þau hafi verið notuð sem
mjög tímabundin skjól fyrir verkamennina er lögðu símann þetta árið.
Ekki er sérlega vel til hringhleðslanna
vandað, enda hafa þær átt að vera mjög
tímabundnar. Húsið, sem er skammt
norðvestan við Bláalónsafleggjarann gæti
og mun að öllum líkindum einnig hafa
verið notað af vegavinnumönnunum í
lok verksins árið 1916.
Athyglisvert er að hús vegavinnumanna voru nánast öll eins í búðarleifunum á mismunandi stöðum. Ástæðan
var sú að þeir fluttu þökin með sér á milli
búða og flýttu þannig fyrir gerð þeirra og
spöruðu fjármuni.
Nú verður lýst fornleifakönnun, sem
höfundur gerði við „gamla„ Grindavíkurveginn árið 2012. Í henni kemur m.a.
fram að enn megi sjá mannvistarleifar, á
a.m.k. 20 stöðum við veginn, auk hluta
vegstæðisins (þ.e.a.s. þess sem ekki fór
síðar undir „nýja„ Grindavíkurveginn)
er tengst hefur vegagerðinni sjálfri, auk

Suðvestan gatnamóta Suðurnesjavegar („gamla„ Keflavíkurvegarins)
og „gamla„ Grindavíkurvegar og
Vogastapa mátti þangað til nýlega sjá
hlaðin gerði vegavinnumannanna.
Framkvæmdir, sem unnar voru
þar fyrir skömmu eyðilögðu þessar
minjar að mestu. Þá hefur lúpínu
verið sáð á svæðinu og hylur hún nú
nánast alveg minjasvæðið.

6.

Skammt sunnar, vestan vegarins, eru
þrír hlaðnir skjólgarðar norðanutan
í hraunhól, u.þ.b. 30 metrum frá
veginum.

7.

Á vinstri hönd er stígur frá
bílastæði, varðaður, að helli, sem
nefndur hefur verið Hestshellir.
Hlaðið er fyrir opið, en dyragat á.
Inni í hellinum eru hleðslur. Hann
liggur til vesturs, undir veginn, og
er um 160 metra langur. Hellirinn
var notaður sem skjól fyrir vegavinnumenn, en einnig mun hann
hafa verið notaður sem skjól brugggerðarmanna um tíma.

8.

Á hægri hönd, skammt sunnar, eru
klettar um 10 metrum frá veginum.
Utan í öðrum hólnum er hlaðið hús,
heillegt, geymsla eða smiðja. Inni í
því er skúti. Örskammt sunnar eru
leifar af húsi.

9.

Vegur, um 3-400 metra langur,
liggur til austurs frá Grindavíkurvegi
inn að Arnarsetri norðan Gíghæðar.
Akvegur hefur verið lagður ofan á
vagnveg, en þann veg fóru vegagerðarmenn þegar sóttur var ofaníburður
í gjallgígana í Arnarsetri.

10. Í langri og breiðri hrauntröð
suðvestan Arnarsetursnámunnar
er skjól í hraunhveli. Munninn er
hlaðinn og steinlögð trappa niður
í skjólið. Á miðju sléttu „gólfi„ er
einn steinn. Líklegt má telja að
þarna hafi verið afdrep fyrir vegavinnumenn, sem moka hafa þurft á
vagnana í Arnarsetri. Fyrrum náman
var þar skammt frá (nú spillt).
11. Þegar komið er framhjá gatnamótum
vegar að Arnarsetri er jarðfall
vinstra megin vegar, rétt fyrir innan
girðinguna. Norðan í því er svonefndur Dátahellir. Í hellinum
fundust bein og fataleifar, hnífur,
beltissylgja o.fl. af bandarískum
dáta, sem hvarf þarna í hrauninu.
Beinagrindin fannst þarna fyrir
innan stein, sem nemur við hellismunnann.
12. Skammt þar frá, sömu megin, einnig
rétt austan vegarins, er hlaðið hús,
hesthús vegagerðar-manna, ofan í
hraunrás. Stígur liggur frá því til
suðurs og beygir síðan til austurs, að
öðru hlöðnu, heillegu húsi, smiðju.
Á millum eru tvö önnur hlaðin
hús, svo til heil. Annað var hesthús
og hitt var læst verkfærageymsla.
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Fyrsti akvegurinn til Grindavíkur 100 ára – 1913-1918 - Þriðji hluti
á völlunum, við vatnsstæði, sem þar
er, og enn önnur inni í skóginum
(trjám hefur verið plantað í hana),
norðan Stekkhóls. Vegna ofbeitar
var Baðsvallarselið flutt upp á Selsvelli, þar sem Grindavíkurbæirnir
höfðu lengi í seli, bæði austan á
völlunum og suðvestan í þeim. Enn
sést móta vel fyrir tóttum fjölmargra
selja á Selsvöllum.

Austan við þau er rutt skeifulaga
svæði. Það hefur líklega verið notað
undir tjald og/eða til járninga. Þar
má a.m.k. enn sjá stein, sem notaður
var til þeirra verka.
13. Handan vegarins er bílastæði. Í
vesturjaðri þess er djúp hola, sem
myndaðist er unnið var við nýja
veginn. Í holunni er u.þ.b. 60 m
langur hraunhellir; Dollan, öðru
nafni Tanahellir.

24. Þegar komið er upp á Selháls (Dagmálaháls) sjást Gálgaklettar vel á
vinstri hönd. Þar segir þjóðsagan að
hreppsstjóri hafi hengt þjófa eftir
að hafa fangað þá við laugar norðan
Þorbjarnarfells.

14. Í sunnanverðri brekkunni, austan
vegarins, eru hleðslur, sennilega
skjól fyrir hesta og/eða menn.
15. Á hægri hönd, rétt áður en komið
er að gatnamótum vegar að Bláa
Lóninu, er stór hleðsla, hús, skammt
frá veginum. Skammt austan hana
er önnur hleðsla, skjól. Þarna gætu
vegavinnumenn hafa hlaðið sér
skjól, enda hleðslurnar svipaðar
hinum, en vitað er að menn, sem
lögðu símann til Grindavíkur
(strengurinn liggur þarna við) hafi
nýtt sér þetta sem skjól árið 1916.

25. Vestan vegarins er Þorbjarnarfell.
Efst í því er Þjófagjá. Þar áttu þjófarnir 13 að hafa hafst við á milli þess
að þeir herjuðu á bæina fyrir neðan.
Uppi á fjallinu eru einnig stríðsminjar, Camp Vail.
26. Brekkan, er hallar niður að bænum,
kallast Hesthúsabrekka. Vinstra
megin hennar, áður en komið er að
vatnsgeyminum, eru hraunhólar. Þar
höfðu vegagerðarmenn búðir sínar
við námu áður en vegagerðinni lauk.
Skammt norðar er gígur þar sem
þeir tóku efnið í veginn. Að svæði
þessi liggur gata.

16. Þegar komið er framhjá gatnamótunum og aðeins upp á hæðina eru
leifar af tveimur hlöðnum húsum
skammt frá hvoru öðru, hálfföllnum,
innan við 10 metra austan við
veginn.
17. Hlaðinn hringur er skammt sunnar,
vestan vegarins, ca. 15 metrar frá
vegi. Þetta er líkast til skjól símamanna árið 1916.
18. Hlaðinn stallur er austan vegarins,
ca. 10 metrum frá, rétt áður en
komið er út úr hrauninu við slóðann
að Svartsengisfelli (Sýlingarfelli).
19. Upp úr Svartsengi, þar sem
grastungan nær lengst til norðurs,
liggur stígur upp í hraunið og
áfram til norðurs að búðunum á
Gíghæð. Varða er við stígsendann
að sunnanverðu. Hlaðið er í stíginn
á nokkrum stöðum. Líklega er um
að ræða stíg vegagerðarmanna þar
sem farið var með vistir áður en
vegurinn náði að Svartsengi. Þarna
fyrir ofan og vestan við stíginn var
klettur, nefndur September. Hann
var kennileiti og tekið var mið af
honum þegar vegavinnan var látin
niður falla haustið 1916. Þegar nýi
Grindavíkurvegurinn var lagður var
kletturinn brotinn niður.
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20. Sunnan hraunbrúnarinnar liggur
gata að námum austan vegarins, í
vesturhlíðum Svartsengisfells. Þar
voru námur vegavinnumanna – og
annarra síðar.
21. Rétt áður en komið er að Selhálsi
er tótt í hlíðinni á austan vegarins,
innan við 10 metra frá honum. Þetta
er tótt Hópssels, en Hóp átti land
þangað. Skammt þar sunnan af sést
móta fyrir stekk í hlíðinni.
22. Vestan vegarins, vestan í Selhálsi,
sést móta fyrir tótt í lægð. Líklega er
um að ræða hluta af Hópsseli.
23. Á Baðsvöllum var selstaða frá
Járngerðarstöðum. Tóttir selsins sjást
í vesturjaðri hraunsins norðan Þorbjarnarfells. Einnig eru tóttir austar
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27. Sunnan vatnsgeymisins er Gaujahellir, Jónshellir öðru nafni. Hann lá
áður alla leið þangað sem félagsheimilið Festi er nú. Hellirinn er
sagður hafa verið notaður sem
brugghellir um tíma. Saga er af
mönnum, sem lokuðust inni í hellinum í jarðskjálfta, en komust út.
Hellirinn er í einni af þremur gjám,
sem lágu í gegnum Járngerðarstaðahverfið. Sú austasta heitir Stamphólsgjá. Í henni var Grindavíkurhellir, sögufrægur hellir í árdaga
hraunhellafundanna hér á landi, en
síðustu leifar hans fóru forgörðum
með nýjasta hverfinu, sem nú er að
rísa í bænum. Hellinum hafði lítil
virðing verið sýnd því við opið hafði
verið kastað alls kyns rusli áður en
það var endanlega jarðað. Opið er
nú undir einu vegarstæðinu.

Nýi Grindavíkurvegurinn
Í Faxa árið 1945 skrifaði Jón Tómasson
um Grindavíkurveginn (malarveginn):
„Og ef það væri ekki þessi mjói mjúki
vegur, sem brotinn var gegnum torfærurnar fyrir um 30 árum, og sem telja má

S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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Fyrsti akvegurinn til Grindavíkur 100 ára – 1913-1918 - Þriðji hluti
allgóðan, þá væri vegfarandi ekki miklu
betur settur heldur en þótt hann stæði í
Ódáðahrauni. Þess má geta, að á meðan
umferð var hófleg um þennan veg, var
hann talinn með allra beztu vegum
landsins.“
Í Þjóðviljanum árið 1953 mátti lesa
eftirfarandi vegna erfiðleika á Grindavíkurveginum:
„Gera stjórnvöld ráðstafanir til að
Grindvíkingar komist leiðar sinnar fyrir
hernámsliðinu? - Síldarbílarnir ,,týndust“
í umferðarstöðvun herliðsins.
Yfir 90% af útflutningsframleiðslu Íslendinga kemur frá sjávarútveginum. Og
vart hefur nokkur ráðherranefna í afturhaldsstjórnum undanfarinna ára opnað
svo sinn munn að hann hafi ekki grátklökkur orðið er hann nefndi útflutningsframleiðslu. Nú er þó svo háttað að
flutningur íslenzkrar síldar verður að lúta
í lægra haldi fyrir öðru sem „íslenzkar“
ríkisstjórnir telja enn dýrmætara: erlend
hernaðarmannvirki á Íslandi.
Á vetrarvertíð veiða þeir þorsk í
Grindavík, á sumrin og haustin oftast
síld. Milljónaútflutnings-verðmæti eru
árlega flutt um veginn sem liggur frá
Grindavík — því í Grindavík er engin
útflutningshöfn. Þessi vegur er hinsvegar
svo mjór að víðast er erfitt fyrir bíla að
mætast. Á s. l. vetri var landið, allt frá
efstu húsunum í Grindavík, selt til afnota
fyrir erlendan her. Íslenzka ríkisstjórnin,
undir forsæti Steingríms, hafði forgöngu
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um þá landsölu. Á s. l. vori hófust svo
framkvæmdir við hernaðarmannvirki
Bandaríkjamanna skammt ofan við
Grindavík, og hafa þær framkvæmdir
staðið óslitið í allt sumar. Hefur umferð
bandarískra því lengi verið Grindvíkingum til margháttaðra og oft tilfinnanlegra
óþæginda og tjóns. Það er óumdeilanleg
réttlætiskrafa að ríkisstjórnaróbermið
sjái um að Grindvíkingar geti komizt
óhindraðir um veg sinn með framleiðsluvörur sínar.“
Fljótlega eftir þetta var hafist handa
við að gera bæði Suðurnesjaveginn, og
í framhaldi af því Grindavíkurveginn
greiðfæran þeirra tíma bílum. Enn lá
þó fyrrnefndi vegurinn ofan bæjanna á
Vatnsleysuströnd og Voga, upp á Stapann
og áfram áleiðis til Njarðvíkna. Með
lagfæringu á veginum, á sjötta áratug
aldarinnar, voru gatnamót veganna á
Vogastapa færð vestar (beint ofan við
þau mislægu gatnamót sem nú eru). Um
sama leyti var nýtt námusvæði tekið í
notkun suðvestan Arnarkletts, nyrst í
Arnarseturshrauni. Þá var gerður vegur,
sem enn er hægt að aka, og nær á milli
Suðurnesjavegarins og Grindavíkurvegarins austan Seltjarnar (Selvatns).
Efnistakan var í fyrstu ætluð fyrrnefnda
veginum, en þegar síðarnefndi vegurinn
var lagður, var gerður framhaldsvegur
að honum út á hann, sem fyrr er lýst.
Ástæðan fyrir því að gatnamótin voru
færð lengra til austurs voru aðallega til
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að losna við snjóþyngsli í Selbrekkum
[Sólbrekkum]. Gamli vagnvegurinn,
sem síðar var notaður fyrir bíla,
tepptist gjarnan í brekkusneiðningnum
á snjóavetrum og varð þá einn helsti
farartálminn á leiðinni. Þessi bílvegur
er enn sá vegur er flestir núlifandi eldri
Grindvíkingar muna eftir.
Tvær skemmtilegar frásagnir tengjast
þessari vegalagningu, annars vegar af
„Tanahelli„ (Dollunni) á Gíghæð. Í
viðtali höfundar við Ellert Skúlason,
verktaka, vakti hann athygli á eftirfarandi
lýsingu af „Tanahelli“ eða Dollunni svonefndu:
„Allt fram til ársins 1970 var hellirinn
hulinn mönnum en það ár var unnið
að endurbótum á Grindavíkurveginum
og hafði Ellert Skúlason verktaki úr
Njarðvík það verk með höndum. Dag
einn þegar þungavinnuvélamaðurinn
Jónatan Einarsson var að ryðja stóru
og miklu efnishlassi frá vegalögninni,
varð hann var við að hlassið, sem hann
hafði rutt á undan sér, hvarf skyndilega
ofan í jörðina. Vönum vélamanninum
var nokkuð brugðið við þetta og stökk
út úr jarðýtunni til að kanna aðstæður.
Blasti þá við honum stærðarinnar gat í
hrauninu en hlassið hvergi sjáanlegt. Við
nánari skoðun tók hann jafnframt eftir
því að jarðýtan, sem var stór og sýr vél
á þeirra tíma mælikvarða, stóð að því er
virtist á þynnri skán á þaki hellis sem þar

var undir. Til að bjarga ýtunni hentist
Jónatan því uppí hana og bakkaði á fullri
ferð góðan spöl til baka. Hafði Jónatan á
orði þegar hann sagði frá þessu atviki að
hefði hann haft meiri tíma til að hugsa
sig um og skoða aðstæður, hefði hann
sennilega ekki tekið þessa áhættu.
Fálagi hans við verkið, Gunnar Mattason, bar skjótt að og furðaði hann sig
með Jónatan á þessum nýuppgötvaðasta
helli veraldarinnar. Bundu þeir spotta
í jeppa Gunnars og seig hann niður í
myrkrið. Þar var þó enga viðspyrnu að
finna heldur hékk hann í lausu lofti. Var
því nokkuð bras að koma honum upp
aftur þó það tækist að lokum með því að
setja lykkjur á spottann. Enda kom síðar
á daginn þegar Jónatan fór í könnunarleiðangur um hellinn ásamt félögum
sínum í Björgunarsveitinni Stakk frá
Keflavík, að hann var bæði djúpur og
stór. Sigu þeir niður í hellinn og skoðuðu
hann að dýpt og lengd. Í þeirri ferð
skriðu þeir eins innarlega og þeir komust
og settu þar inn flöskuskeyti sem þeir
voru búnir að útbúa með nafni Tana en
það var gælunafnt Jónatans, eftir það var
hellirinn ávallt kallaður „Tanahellir“.
Síðar voru gerðar tilraunir til þess að
fylla hellinn og brjóta af hellisþakinu þar
sem það var þynnst til þess að koma í veg
fyrir að fólk slasaðist af hans völdum. En
hann var svo stór að efnið sem sett var í
hann hafði lítið að segja.
Tanahellir er á Gíghæðinni og er sami
hellir og nefndur hefur verið „Dollan“.
Hellirinn er fast við hlið áningarstaðar
(plans), sem lagður hefur verið bundnu
slitlagi vestan vegarins. Beggja vegna
hans má sjá leifar gamla malarvegarins til
Grindavíkur sem lýst er hér að framan.
Hægt er að komast niður í rásina um tréstiga, sem komið hefur verið þar fyrir.“
Og hins vegar af uppréttum áberandi
steini austan vegarins á Selhálsi:
„Fleiri minjar urðu til um vinnu þeirra
við Grindavíkurveginn. Eftir sprengingu
við vegarlögnina var einn stór og mikill
steinn sem skar sig úr er stærðar varða.
Dunduðu þeir félagar sér við það í tvö
kvöld við þriðja mann, Sigurð að nafni,
að reisa steininn upp með jarðýtum og
stóð til að setja á hann skjöld þar sem
tilurð hans væri lýst. Af því varð ekki, en
steinninn er vel sjáanlegur frá veginum
norðanmegin á móti vatnstanknum við
Þorbjörn.“
Þegar Suðurnesjavegurinn (Keflavíkurvegurinn) hafði verið steyptur/malbikaður leið ekki á löngu, svo sem þekkt
var fyrrum, að Grindavíkurvegurinn yrði
lagður samskomar ofanálagi. Í Morgunblaðið árið 1974 skrifar Hafliði Jónsson
um nýmalbikaðan Grindavíkurveginn:

„Nú þegar Grindvíkingar hafa fengið
malbikið heim í hlaðvarpa og eiga von á
hitalögnum í hvert hús frá borholunum á
Svartsengi mega þeir svo sannarlega hugleiða, með hvaða móti þeir geti fegrað
bæinn sinn.“
„Við ókum gegnum Skógfellahraun,
yfir Svartsengi og malbikaður (olíumöl)
vegurinn fór í bogum milli Þorbjarnar
og Sýlingafells, svo blasti Grindavík
við, og við börðum augum óendanlegan
hafflötinn, þar sem líklega eru auðugustu fiskimiðin við strendur landsins.
Skyggnið var takmarkalaust, logn var á
jörðu og sólin skein á landið og hafið,
sem naumast andaði. Þetta var einstæð
fegurð...“
En bögglum fylgja skammrif. Eftir því
sem Grindavíkurvegurinn var gerður
greiðfærari fjölgaði slysunum sbr. eftir-

farandi frétt í Morgunblaðinu árið 1994:
„Gjörónýt bifreið og þrír á sjúkrahús.
Þrír drengir á tvítugsaldri voru fluttir
á sjúkrahús eftir að bifreið sem þeir
voru í var ekið útaf á Grindavíkurvegi
um miðjan dag í gær. Bifreiðin er talin
gjörónýt.“
Árið 1999...:
„Einn alvarlega slasaður eftir bílveltu.
Bílvelta varð við Gíghæð á Grindavíkurvegi skömmu eftir miðnætti
aðfaranótt laugardagsins 3. apríl. Þrír
piltar á sautjánda og átjánda aldursári voru í bifreiðinni og var ökumaður
hennar fluttur meðvitundarlaus á Sjúkrahús Reykjavíkur. Að sögn sérfræðings
á gjörgæsludeild er líðan hans eftir
atvikum og er hann laus úr öndunarvél.
Tildrög slyssins voru þau að bifreiðin var
í framúrakstri þegar önnur bifreið kom á

Við óskum sjómönnum og
fjölskyldum þeirra til
hamingju með daginn !
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Fyrsti akvegurinn til Grindavíkur 100 ára – 1913-1918 - Þriðji hluti
móti. Við það fipaðist ökumanninum og
missti hann stjórn á bifreiðinni.“
Og árið 2002...:
„Bílvelta í hálku á Grindavíkurafleggjara - Varnarliðsmaður beið bana.
Herlögreglumaður úr bandaríska
varnarliðinu í Keflavík lést þegar pallbíll
sem hann ók valt við Gíghæð á Grindavíkurvegi í fyrrinótt. Maðurinn mun hafa
verið á leið á vakt í fjarskiptastöð hersins
í Grindavík. Félagi hans slapp ómeiddur
úr slysinu. Tilkynning um slysið barst
til lögreglu frá vegfaranda klukkan 4.14.
Talið er að maðurinn hafi kastast úr
bílnum og látist samstundis. Lögregla
hafði upp á félaga mannsins. Hann hafði
gengið að Bláa lóninu eftir hjálp. Hann
virtist ómeiddur en var fluttur til skoðunar á hersjúkrahús á Keflavíkurflugvelli.
Bíll mannanna virðist hafa ekið rakleiðis
út af veginum og loks farið margar veltur
í úfnu hrauninu nálægt afleggjaranum
að Bláa lóninu. Tildrög slyssins eru enn
ókunn. Að sögn lögreglunnar í Keflavík
er ekkert sem bendir til ofsaaksturs.
Mikil hálka var hins vegar á þessum
vegakafla þegar slysið varð.“
Vagnatímabilið í samgöngusögu landsins varð skammvinnt því bíllinn fylgdi

svo að segja í kjölfar vagnsins í byrjun 20.
aldar. Hurfu þá hestvagnar svo að segja
nær jafnfljótt af sjónarsviðinu sem flutningatæki og þeir höfðu komið. En vegna
þess hversu seint þeir komu til landsins
gáfu þeir landsmönnum miklar vonir.
M.a. þess vegna var strax hafist handa

við að greiða götur þeirra landssvæða á
millum. Gamli Grindavíkurvegurinn er
dæmi um slíka framsýni og von.
Í dag ekur fólk um Grindavíkurveginn
án umhugsunar um fyrrum forundran
hans.

markhönnun ehf

Óskum sjómönnum,
fiskvinnslufólki og
Grindvíkingum öllum
til hamingju með daginn.

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Glerártorg · Hrísalundur · Húsavík · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss
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Bókhaldsþjónusta og ráðgjöf
Víkurbraut 25. 240 Grindavík
Sími: 583-0040
www.bokhald.net
th@bokhald.net

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

Óskum sjómönnum
til hamingju
með daginn

Höfum þjónustað

sjávarútveginn í yfir 20 ár
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Clam strandar
við Reykjanes

Við strönd Reykjaness, báðum megin
nessins, hafa orðið mörg og mikil
sjóslys á umliðnum öldum, ekki síst
þeirri tuttugustu. Við Reykjanesið
strandaði m.a. eitt af stærstu skipum
sem strandað hefur við Ísland, olíu-

skipið Clam. Það var 28. febrúar árið
1950. Skipið varð vélarvana eftir að
hafa rekið upp í fjöru í Reykjavík og var
á leið til útlanda, dregið af dráttarbáti,
sem það slitnaði frá í ofsaveðri. Þarna
fórust 27 manns en 23 tókst að bjarga.

Slysið var þétt upp við hamravegginn
sunnan Valahnúks. Um borð voru 50
manns, helmingur Kínverjar og helmingur Englendingar. Hluti áhafnarinnar
fór í björgunarbáta, en hluti var um kyrrt
í skipinu. Allir sem fóru í björgunarbáta

Olíuskipið Clam var smíðað í Hollandi árið 1927. Það var í eigu Shell Petroleum í London þegar það kom hingað. Skipið var
134,2 m á lengd, 18 m á breidd og ganghraði sagður 10,5 sjómílur.
14
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Mynd af strandstað.
Ljósm. Haraldur Hjálmarsson.

Ómar Smári Ármannsson tók saman

fórust, en hinum var öllum bjargað af
björgunarsveitinni Þorbirni frá Grindavík, en skipið brotnaði í spón á staðnum
innan skamms. Þessi atburður var rótin
að skáldsögunni Strandið eftir Hannes
Sigfússon, en hann var einmitt á Reykjanesvita þegar þessir atburðir gerðust.
Víkur nú sögunni að upphafinu. Þann
21. febrúar 1950 rak breska olíuskipið
Clam á land við Köllunarklett í Reykjavík
og laskaðist nokkuð. Að morgni 28.
febrúar var það í togi á leið til Cardiff
í Bretlandi til viðgerðar þegar það
slitnaði frá dráttarbátnum. Skipið rak
stjórnlaust að landi og strandaði, miðja
vegu milli gamla og nýja Reykjanesvitans og því sem næst fremst á nesinu.

S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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íslenskir gluggar fyrir íslenskt veðurfar

Óskum sjómönnum til
hamingju með daginn

Seljabót 7, 240 Grindavík
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Yfirmenn voru allir enskir en undirmenn flestir af kínversku bergi brotnir.
Við strandið greip mikil skelfing um sig
meðal kínversku skipverjanna og þustu
allmargir til (31 maður, þar af 5 Bretar)
og reyndu að bjargast á land í tveimur
björgunarbátum. Afleiðingarnar urðu
sorgleg endalok 27 manna sem fórust
er bátunum hvolfdi. Aðeins fjórum var
bjargað á land. Þeim 19 mönnum, sem
eftir urðu um borð í Clam, var bjargað
nokkru síðar án teljandi erfiðleika. Viku
síðar fundu menn níu lík rekin, um það
bil einn kílómetra frá sjálfum strandstaðnum. Þau voru flutt til Reykjavíkur
og komið fyrir í Fossvogskapellu. Þar
sem líkin reyndust óþekkjanleg, var
tæknideild rannsóknarlögreglunnar
beðin um aðstoð. Var þá haft í huga að
ef til vill yrði hægt að ná fingraförum
af líkunum, en fingraför voru til af allri
áhöfninni í spjaldskrám skipafélagsins.
Rannsókn tæknideildarmanna varð til
þess, að fimm líkanna þekktust aftur.
Fingraförin sem tekin voru af hinum
látnu voru send til Englands þar sem
samanburður fór fram. Þetta er í fyrsta
skipti sem aðstoð við slíka rannsókn er
framkvæmd hérlendis. Bretar heiðruðu
Axel Helgason fyrir ómetanlegt starf við
þessa rannsókn.
Ýmislegt var hirt úr skipunu áður en
grimmur sjórinn á þessum slóðum tók
það sem eftir var. Sigurjón Ólafsson,
vitavörður í Reykjanesvita, sem hafði
komið á slysstað og tekið þátt í björgunaraðgerðunum, náði t.a.m. fágætri
kommóðu úr skipinu. Hún var síðar (árið
2005) afhent Byggðasafni Reykjanesbæjar. Kommóðan kom til safnsins frá
Ólafi syni Sigurjóns.
Björgunarsveit Grindavíkur undir
stjórn Tómasar Þorvaldssonar, bjargaði
19 mannanna með því að skjóta línu út
í skipið. Líklegt er talið að bjarga hefði
mátt flestum ef ekki öllum úr áhöfninni
ef þeir hefðu beðið í skipinu í stað þess
að freista þess að ná landi í björgunarbátunum. Fimmtán lík rak á land og voru
þau jarðsett í Fossvogskirkjugarði.
Ekki er óeðlilegt að einhverjar
spurningar kynnu að vakna um það
hvernig stæði á því að 50 manns hafi

Meðfylgjandi myndir tók Henry A Hálfdánarson (1904-1972) fyrrv. framkvæmdastjóri
Slysavarnarfélags Íslands á 16 mm filmu. Viðar Oddgeirsson í Reykjanesbæ yfirfærði á
stafrænt form og er gæslumaður myndefnis. Myndskeiðið er aðgengilegt á vef Sögu og
Minja félags Grindavíkur

verið um borð í vélarvana skipi í drætti
frá Íslandi til Bretlands á þessum tíma???
Ekki er vitað til þess að þeirri spurningu
hafi nokkurn tímann verið svarað - enda
kannski aldrei lögð fram!
Heimild:
-http://www.logreglan.is/default.asp?cat_
id=660
-http://www.wikipedia.org/wiki/Reykjanes+clam+reykjanes
-http://www.rnb.is/clam+reykjanes

S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur

17

Haukur Einarsson - erindi á sjávarútvegsstefnunni 2015

Góðan daginn, Haukur Guðberg heiti ég
og er skipstjóri á Auði Vésteins SU 88
Þegar Alda Gylfadóttir, framkvæmdastjóri Einhamars Seafood, bað mig um
að tala hér á ráðstefnunni hugsaði ég
nei..... en sagði já.
En aðalspurningin er og mál málanna;
hverning eru samskipti milli sjós og
lands.
Ég svara því svona, samskiptin eru mjög
góð að því leyti að við tölum meira saman
en ég og konan mín þegar ég er á sjó.
Við tölum saman tvisvar til þrisvar
sinnum á dag og deilum upplýsingum,
hvaða tegund og stærð er á fiskinum,
hvar við höldum að aflinn endi í dagslok,
kæling, frágangur, komutími í land og svo
framvegis.
Við förum yfir hvernig veðurspáin lítur
út og svo fæ ég að vita hvort hitastig fisks
er í lagi eða hvað megi betur fara.
Allur afli frá okkur er hitamældur við
komu í vinnslu að morgni, slægður og
flokkaður og upplýsingar um stærð og
frágang berast okkur um hæl.
Þessi samskipti eru í mínum huga til
þess fallin að auka enn frekar gæði þess
afla sem Auður Vésteins SU-88 kemur
með að landi og eykur þar með verðmæti
hans og hillulíf afurða í framhaldinu.
Auður Vésteins SU - 88 er nýsmíði frá
Trefjum í Hafnarfirði og er 30 tonna autolínubátur með fullkomnustu tækjum sem
völ er á frá Sónar ehf og Brimrúnu ehf.
Að auki er um borð auto veltikúla frá
Mitshubishi, sem virkar þannig að þegar
að kveikt er á henni minnkar veltingur
bátsins um allt að 40%, fiskurinn hangir
því mun betur á línunni og þar af leiðandi

fiskum við meira, auk þess sem sláttur á
fiski um borð heyrir nánast sögunni til.
Einnig er um borð 3X blæðingarkerfi,
forkælir og krapavél. Allur afli er krapaður
beint í lágkör sem er einsdæmi á Íslandi í
smábátakerfinu.
Helsti ávinningur þess er að þrýstingur
á fiskinn er mun minni, auk þess sem
engar umhellingar á fiski eiga sér stað.
Má segja að við séum frumkvöðlar á
þessu sviði miðað við stærð á bát, hvað
varðar blæðingu, kælingu, og frágang á
fiski.

Ég heyrði í Hauki um daginn; hann
vill árétta og undirstrika að samskifti
strandveiðiflotans við Landhelgisgæsluna sé mikið áhyggjuefni og verði
að koma í betra horf.
Annað sem Haukur bendir á er
þjónusta fiskmarkaðana við strandveiðibáta ,,það er verið að hanga eftir
einum bát fram eftir öllu kvöldi með
fulla þjónustu og mannskap, bæði
kostnaður og álagið á markaðina er
ekki verjandi.” Ritstj.
Aukin kæling í upphafi leiðir af sér
mun lengra hillulíf á þeim afurðum sem
unnar eru úr hráefninu. Í því felst aukið
verðmæti heildaraflans. Í mínum huga er
það ljóst að samskipti milli sjós og lands
hvað varðar veiðar og vinnslu skipta öllu
máli í viðleitni okkar til að hámarka gæði
og þar með virði þess fisks sem veiddur er.

Frjálsar handfæraveiðar.
Svo má ég til með að tala um málefni
sem skiptir mig mjög miklu máli sem eru
frjálsar handfæraveiðar.
Fyrst þegar ég heyrði um að frjálsar
handfæraveiðar stæðu til leist mér vel á,
einhver breyting í aðsigi, bara flott.
18
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En raunin varð önnur að mínu mati,
fyrst var kvótinn 6 þúsund tonn og svo
var hann hækkaður í 8 þúsund tonn, og
nú heyrist að þeir vilji 10 þúsund tonn og
jafnvel setja kvóta á vegna þess að það sé
svo erfitt að veiða bara frá mánudögum til
fimmtudags.
Við Íslendingar erum svo fyndnir,
eða að mínu mati öfundsjúkir t.d. út í
útgerðarmenn, ,,um að gera að taka bara
kvótann af þeim” en það er ekkert verið
að hugsa um sjómanninn, það sem ég á
við er það að með því er verið að skerða
launin hjá atvinnusjómönnum sem vinna
hjá útgerðarfyrirtækjum.
Það er erfitt fyrir mig og fleiri atvinnusjómenn að koma í land, og
lenda í löndunarbið og bíða eftir að
verslunareigandi, pípari, smiður, múrari,
og jafnvel flugstjóri eru að landa þessum
örfáu kílóum, og eru kannski jafn lengi
að landa og við sem erum með 10 tonna
dagsafla.
Þetta er viðkvæmt mál vegna þess að
það eru líka atvinnusjómenn sem taka
þátt í strandveiðinni.
Ég tel það reyndar mjög gott ef þeir
geta nýtt sér strandveiðina og létt undir
á árlegum grundvelli, ég tel að ef við
setjum lög þ.e.a.s. sjómenn verða að vera

a.m.k. 5-6 mánuði á ári til þess að geta
verið á strandveiðinni.
Með því móti síum við út menn sem
eru að þessu í sínum sumarfríum.
Atvinnusjómenn í strandveiðum fengju
þá líka að róa um helgar, þá er tryggt að
ekki er róið í tvísýnum veðrum.
Ég talaði við smið um daginn sem á
mjög öflugt smíðafyrirtæki og spurði
hvort honum yrði sama hvort að sjómenn
mættu bjóða í verk á sumrin, bara vinna
frá mánudegi til fimmtudags og jafnvel
vera með miklu lægra tilboð en gengur og
gerist, hann hélt nú ekki, spurði hvort það
væri ekki í lagi með mig.
En þá sagði ég við hann; þú ert að gera

þetta við okkur sjómenn og svarið hjá
honum var já þú meinar.
Þess utan hefur gæslan fullt í fangi með
að fylgjast með þegar 760 smábátar sigla
út úr höfnum landsins.
Ef einn bilar þá er einn maður af
þremur, sem eru á vakt hverju sinni hjá
gæslunni, einungis að sinna honum, þá
eru tveir eftir til þess að hugsa um 759
strandveiðibáta og allan hinn flotann.
Ég átti gott samtal við einn úr gæslunni
og hann tjáði mér að þeir ættu í vandkvæðum með þennan fjölda.
Stærsta vandamálið væri að AIS tækin
hjá þeim eru ekki rétt nafngreind, hvernig
er hægt að veita báti aðstoð ef nafnið er
ekki rétt.
Fyrir mér er þetta bara algjör fásinna og
vitleysa, þurfum við ekki að setjast niður
og hugsa um breytingar á strandveiðinni
og laga aðeins til.
Þekkingin er takmörkuð hjá þessum
mönnum og ekki óalgengt að þeir séu
dregnir í land olíulausir eða með smámuna
bilanir, og oftar en ekki þurfa atvinnu
sjómennirnir að koma þeim í land.
Tek það fram að ég hef ekki hagsmuna
að gæta, er ekki útgerðarmaður, ég er bara
atvinnu sjómaður og hef verið það í 26 ár.
Og segi líf og fjör og veiðum HVALI.”

Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki
og öðrum Grindvíkingum hamingjuog heillaóskir á sjómannadaginn

Hákon EA 14 - Vörður EA 748 - Áskell EA 749
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Orlofsmál SVG:

Bjóðum félagsmönnum
þrjá glæsilega kosti til sumardvalar
Hraunbrekka
Á fjölmennum aðalfundi félagsins þann
29. desember síðast liðinn, bar formaður
orlofsnefndar, Skúli Hermannsson, fram
tillögu um að fjölga bústöðum félagsins
um einn og einnig að stefna beri að því
að selja bústað félagsins í landi Syðri
Brúar. Hvort tveggja var samþykkt og í
kjölfarið fór fram könnun meðal félagsmanna á staðarvali.
Þar kom fram yfirgnæfandi meirihluti með því að kaupa eign á Akureyri
og varð Húsafell í Borgarfirði þar næst í
röð. Mikil og góð nýting á orlofshúsum
félagsins hefur verið s.l. ár og hefur
félagið gripið til þess ráðs að leigja hús
og íbúðir til þess að mæta aukinni þörf
yfir sumartímann.
Orlofsnefnd einhenti sér í verkin
ásamt stjórn félagsins og setti strax
Syðri Brú á sölu og var eignin seld fyrir
páska, fékkst gott verð sem nýtt var til
kaupa á glæsilegu heilsárshúsi í landi
Húsafells við Hraunbrekkur. Húsið er í
landi Húsafells í Borgarbyggð. Um er að
ræða 116 m² heilsárshús sem er klætt
með lerki að utan í bland við náttúru22

stein. Húsið stendur á 1.000 m² eignarlóð í kjarrivöxnu landi. Þar er að finna
forstofu, stofu með útgengi út á sólpall,
eldhús, þrjú svefnherbergi, snyrtingu
með útgengi á sólpall, geymslu/þvottahús
þar sem gengið er inn frá sólpalli. Stórir
og miklir sólpallar eru umhverfis húsið
og er steypt plata með hitalögn í gólfi.
Hitaveita er á staðnum.
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Húsafell.

Mikil uppbygging hefur átt sér stað
undanfarin ár í Húsafelli, þar er nú að
finna eitt glæsilegasta hótel landsins
ásamt allri þeirri afþreyingu sem völ er á
í orlofshúsabyggð.

Orlofshúsin í Hálöndum
Samhliða þessu var ákveðið að kaupa hús
á Akureyri. Fyrir valinu varð glæsilegt

Vesturbrúnir.

Akureyri.

heilsárshús, Hrafnaland 5, í Hálöndum
ofan Akureyrar, mitt á milli bæjarins og
skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli.
Þar er gert ráð fyrir byggingu fjölda
orlofshúsa og stefnt er að frekari
ferðaþjónustu.
Orlofshúsin í Hálöndum eru á einni
hæð, 106 m² að stærð, staðsteypt,
einangruð að utan og klædd liggjandi
báruklæðningu.
Þak húsanna er einhalla. Í húsunum
eru þrjú svefnherbergi með gistimöguleika fyrir 8 manns.
Í alrými húsanna er góður eldhúskrókur, borð- og setustofa.
Tvær snyrtingar eru í hverju húsi,
önnur hluti af baðaðstöðu sem tengist
pottrými hússins en hin deilir rými með
þvottaherbergi inn af inngangi húsanna.
Pottrýmið er inni í húsunum en
með beinu aðgengi út á suðurverönd í
gegnum aðra af tveimur svalahurðum
húsanna.

Við veröndina er steinsteypt skjólgirðing og heim að húsunum er steinsteypt
stétt, útbúin snjóbræðslukerfi.
Stór geymsla með sérinngangi er í
húsunum en þar geta gestir t.d. borið
á skíði sín og geymt og þurrkað ýmsan
viðlegubúnað.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur mun því, nú í upphafi sumars bjóða
félagsmönnum sínum þrjá glæsilega kosti
til sumardvalar, Vesturbrúnir í landi Ásgarðs við Sog, Hrafnaland 5 í landi Hálanda við Hlíðarfjallsveg og Hraunbrekkur 31 í landi Húsafells í Borgarbyggð. Er
það von orlofsnefndar og stjórnar að
félagsmenn taki þessum kostum vel og
sýni góða umgengni, einungis er hægt
að bóka dvöl á orlofshúsum á orlofsvef
félagsins sem finna má á vefsíðu félagsins
svg.is.
Orlofsnefndin leggur áherslu á að
félagsmenn sýni góða umgengni og
kynni sér reglur um dvöl í húsunum.

Sjómannasaga
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
hefur nú lokið við að binda inn alla
árganga Sjómannadagsblaðsins.
Fyrsta tölublað kom út árið 1989 og eru
bindin 5 samtals í afar fallegu bókbandi.
Verkið vann Guðlaugur Atlason bókbindari í Vogum á Vatnsleysuströnd.
Félagsmenn og aðrir áhugasamir velunnarar geta komið við á skrifstofu félagsins
milli klukkan 08 og 13 og sest niður með
kaffibollann og gluggað í blöðin.
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Hugleiðing
Á sjómannadaginn fögnum við með sjómönnum þessa lands.
Frá fornu fari hafa Íslendingar háð lífsbaráttuna bæði til sjós
og lands. Á þessum degi er vert að minna á að það var fyrir
áræði og dugnað sjómanna að þjóðin reis úr sárri fátækt í átt
að þeirri gnægð sem við þekkjum nú í dag. Það er mikilvægt
fyrir okkur sem þjóð að gleyma ekki rótum okkar og sögu.
Það var sameiningarmáttur þessarar litlu þjóðar og ekki hvað
síst sjómanna þessa lands sem færði þjóðinni þann auð sem
við byggjum á í dag. Þess vegna hvílir sú skylda á okkur sem
lifum þennan tíma að ala börnin upp við mikilvægi þess að
varðveita sjómannadaginn og þekkja sögu hans. Velmegun
þjóðarinnar hefur að miklu leyti átt rætur að rekja til þess
afla sem færður hefur verið á land úr djúpi hafsins um aldir.
Um hættur hafsins hér við land þarf ekki að fjölyrða, því var
baráttan við hafið oft á tíðum harðsótt og kostaði fórnir.
Frumkvæðið að sérstökum sjómannadegi kom frá Henrý
heitnum Hálfdánssyni (1904-1972) sem var formaður Félags
íslenskra loftskeytamanna.
Markmiðið sjómannadagsins skyldi vera:
• Að efla samhug meðal sjómanna og hinna ýmsu starfsgreina
sjómannastéttarinnar.
• Að heiðra minningu látinna sjómanna og þá sérstaklega
þeirra sem í sjó drukkna.
• Að kynna þjóðinni lífsbaráttu sjómannsins við störf sín á
sjónum.
• Að kynna þjóðinni hve þýðingarmikið starf stéttin vinnur í
þágu þjóðfélagsins.
• Að beita sér fyrir menningarmálum varðandi sjómannastéttina er auka gildi hennar.

Sjómannadagurinn, sérstakur hátíðis- og minningardagur
sjómanna, er haldinn fyrsta sunnudag í júní. Sjómannadagurinn
tók að nokkru leyti við af 11. maí sem var hinn gamli lokadagur
vetrarvertíðar hjá árabátum og síðar vélbátum. Að halda hátíðlegan sjómannadag er einsdæmi og þekkist ekki annars staðar í
veröldinni en hér á Íslandi og á Filippseyjum. Þegar sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur í annað sinn árið 1939 flutti
sr.Sigurgeir Sigurðsson, síðar biskup, minningarorð og síðan
hefur skapast sú hefð að sjómenn gangi til kirkju á þessum degi
og víðast hvar er það svo enn í dag að haldin er sjómannadagsmessa sem er tileinkuð sjómönnum og fjölskyldum þeirra.
Ég óska sjómönnum og fjölskyldum þeirra til hamingju með
daginn. Ykkur sem syrgið horfna ástvini, bið ég huggunar og
styrks í sorg ykkar. Megi Guð, veita sjómönnum nær og fjær
blessun sína og vernd.
Séra Elínborg Gísladóttir

Minning

Gestur Breiðfjörð Ragnarsson
Gestur Breiðfjörð Ragnarsson fæddist í
Reykjavík 31.
janúar 1986.
Hann lést 21.
mars 2016.
Foreldrar hans
eru hjónin Margrét Helgadóttir
húsmóðir f.
3. júní 1966 og Ragnar Breiðfjörð
Gestsson sjómaður f. 4. mars 1961,
Mánasundi 2, Grindavík.
Systkini Gests eru Ásta Birna Björnsdóttir f. 26. júlí 1982 og Arnór Benedikt Ragnarsson f. 23. maí 1994.
Gestur bjó með fjölskyldu sinni í
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Grindavík til sex ára aldurs en
þá fluttu þau til Reykjavíkur.
Þegar Gestur var tvítugur
flutti hann með fjölskyldu
sinni til Grindavíkur að
Mánasundi 2.
Gestur vann við ýmis störf
og var um tveggja ára skeið
félagsmaður í Sjómanna- og
Vélstjórafélagi Grindavíkur.
Gestur var til sjós með föður
sínum á Verði ÞH 4 og einnig
á Áskeli EA 48 með Reyni
Garðari Gestssyni, frænda
sínum.
Nú síðast hjá Ægi sjávarfangi ehf.
Sjómanna- og Vélstjórafélag Grindavíkur minnist Gests með hlýhug og

Sjómannadagsblað Grindavíkur

vottar aðstandendum hans samúðar,
blessuð sé minning hans.
Ritstjóri.

Minning

Garðar Sigurðsson
Garðar Sigurðsson fæddist á Sjúkrahúsi
Keflavíkur 22. september 1971.
Hann lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 12. júní 2015.
Foreldrar hans eru Sæunn Kristinsdóttir f. 11. júní 1953 og Sigurður Þorgeirsson
f. 30. janúar 1946, d. 13. júlí 2010.
Árið 1972 hóf Sæunn sambúð með
Einari Bjarnasyni, f. 23. nóvember 1949,
og gekk hann Garðari í föðurstað.
Systkini Garðars sammæðra eru: Ásta
Björg f. 10. september 1973, Rakel f. 9.
mars 1977, Kristinn, f. 24. júní 1982, og
Anna Sveinborg, f. 13. febrúar 1992.
Systkini Garðars samfeðra eru: Erna
Sigríður f. 30. ágúst 1963, Lilja Bergmann f. 3. október 1969, Kolbrún Dóra,
f. 16. júlí 1974, Jóna KR Olsen f. 18.
desember 1985 og Gunnlaug F. Olsen f.
19. ágúst 1974.
Garðar kvæntist 6. júní 1998 Ástu
Halldóru Böðvarsdóttur f. 20. nóvember
1976.
Börn Garðars og Ástu Halldóru eru:
Guðjón Emil f. 2. september 1996, Halla
Emilía f. 9. maí 2000 og Gyða Eir f. 24.
september 2004.
Heimili þeirra var lengst af að Selsvöllum 15 í Grindavík.
Garðar ólst upp í Grindavík, hann lauk
Grunnskóla Grindavíkur og þaðan lá
leiðin í Vélskóla Íslands. Hann útskrifast
með þriðja stig í vélstjórn vorið 1997.

Á unglingsárum er Garðar byrjaður
að vinna við hin ýmsu störf í landi,
með móður sinni að salta síld á haustvertíðum hér í Grindavík og 14 ára fer
hann fyrst til sjós með föður sínum,
Einari Bjarnasyni, og er flest sumur þar
til skólagöngu lýkur.
Garðar starfaði sem vélstjóri á ýmsum
skipum og bátum hér í Grindavík byrjaði
sem vélavörður á Sigurði Þotleifssyni
GK því næst fór hann á Sighvat GK svo
á Sæborgu GK og svo sem yfirvélstjóri á

Tómasi Þorvaldssyni GK.
Nú síðast á Dúdda Gísla GK til ársins
2011. Hann greindist með illkynja sjúkdóm sem varð til þess að hann kemur
í land og lætur af sjómennsku, næstu
fjögur árin barðist hann hetjulega, af
æðruleysi sem og jákvæðni við þennan
illvíga sjúkdóm þar til yfir lauk 12. júní
2015.
Garðar var allan sinn starfsaldur félagi
í Sjómanna og Vélstjórafélagi Grindavíkur, hann lét fljótt að sér kveða í störfum
félagsins og var ávallt boðinn og búinn
að taka til hendinni.
Árið 2004 býður hann sig fram til
stjórnar og er stjórnarmaður félagsins til
dánardags.
Lengst af sem ritari og sinnti hann því
starfi með miklum sóma.
Stjórnarmenn og samstarfsmenn
Garðars í félaginu, sem voru honum
samferða í leik og starfi minnast Garðars
með hlýhug og kæru þakklæti fyrir störf
hans í þágu félagsins og sjómanna.
Eiginkonu, Ástu Halldóru Böðvarsdóttur og börnum þeirra Garðars sem og
aðstandendum og vinum sendir Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
hugheilar og innilega samúðarkveðjur.
Blessuð sé minning hans.
Ritstjóri.

Sjómannadagsblað Grindavíkur
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Ljósm. Haraldur Hjálmarsson.

Sjómannastofan Vör tekin í notkun 1979
Ég minnist atviks á vetrarvertíð 1981,
ég rölti með skipsfélaga mínum á
Hrafni Sveinbjarnarsyni GK uppá Sjómannastofu. Hann þurfti að hringja
í móður sína á Dalvík. Þegar inn var
komið, þá gengið inn um sér inngang sem nú telst vera bakatil, var
komið inn í álmu sem nú er efri pallur
veitingastofu en var þá lokuð af. Þar
var m.a. símaklefi, sturta og salerni
ásamt setustofu. Þarna áttu aðkomu
sjómenn gott afdrep og aðstaðan var
vel nýtt. Alltaf heitt á könnunni, sjónvarp og dagblöðin á borðum. Þá þegar
var Sjómannastofan Vör orðin einn af
hornsteinum samfélagsins í Grindavík
og hefur verið það allar götur síðan.
Hver man ekki eftir atriðinu úr bíómyndinni ,,Með allt á hreinu” þar sem
sungið var um sósu og salat, en það atriði
var tekið upp með miklum tilþrifum í
Vörinni.
Núverandi stjórn félagsins hefur á
undanförnum tveimur árum ráðist í
endurbætur og lagfæringar á húsinu.
M.a. hefur húsið verið málað og gaflar,
þakskegg og þakkantar endurnýjaðir.
Lýsing var sett undir þakskegg allan
hringinn og rekkverk milli eigna endurnýjað svo eitthvað sé nefnt. 2014 hafði
útidyrahurð verið endurnýjuð.
,,Það var á almennum félagsfundi
þann 7. maí 1977 að félagið samþykkti
að koma upp eigin húsnæði fyrir félagið,

Ljósmynd Ólafur Rúnar.

Ljósmynd Ólafur Rúnar.

Jón Guðmundsson ,,Nonni í Vör”
hefur staðið við pottana í hartnær
16 ár á Sjómannastofunni með
miklum myndarskap. Ljósm. HH.
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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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Slönguhjól og kefli
Fjaður inndraganleg - plast, stál eða ryðfrí umgjörð
Ýmsar slönguútfærslur fyrir vatn, loft og olíur
Ljósmynd Ólafur Rúnar.
auk frístunda og hreinlætisaðstöðu fyrir þá fjölmörgu
aðkomusjómenn sem í Grindavík dvöldu“.
Á sjómannadag árið 1979 var húsið vígt og gefið nafnið
Sjómannastofan Vör.
Nú, 37 árum síðar þjónar húsið vel sínum tilgangi bæði
sem félagsaðstaða og veitingastaður. Í gegnum tíðina
hefur húsið fengið gott viðhald og er glæsileg eign og
félaginu til sóma. Í ársreikningum 2015 má sjá að eignin
stendur í 30 milljónum og er skuldlaus með öllu, heildartekjur eru um 3 milljónir og standa undir þeim rekstri
sem fram fer í húsinu.
Það var mikið áræði og framtakssemi hjá félögum í Sjómanna og Vélstjórafélagi Grindavíkur að ráðast í þessa
framkvæmd á sínum tíma. ,,Barnið vex en brókin ekki” á
reyndar ekki við í þessu sambandi. Vissulega hefur félagið
vaxið og dafnað og eru áhrif þess að eiga svo glæsilega
félags og veitingaaðstöðu mikill áhrifavaldur. Nú er svo
komið að Sjómanna og Vélstjórfélag Grindavíkur er
stærsta sjómannafélag á Íslandi.

Smiðjuvegi 66 • 200 Kópavogi
Sími 580 5800 • www.landvelar.is

Óskum sjómönnum til hamingju með daginn

Seljabót 12 • Grindavík • Sími 840 1330 • jon@jonogmargeir.is
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Til hamingju með daginn sjómenn Íslands

Sjóarinn Síkáti 20 ára!
Árið er 1996, í minningunni er þetta
einhvern veginn svona; Jón Gunnar Stefánsson er bæjarstjóri hér í Grindavík og
í bæjarstjórn eru meðal annarra Eðvarð
Júlíusson ásamt góðu fólki sem vann vel
að málefnum bæjarins á miklum uppgangstímum.
Til þeirra kemur öflugur maður að
nafni Kristinn Benediktsson, sem hafði þá
m.a. afrekað að búa til Bláa Lónið í samstarfi við Grindavíkurbæ og var þar fyrsti
framkvæmdastjórinn.
Kristinn hafði um nokkurn tíma viðrað
þá hugmynd að búa til bæjarhátíð, svona
í minnigarljóma Svartsengishátíðanna
á vegum UMFG hér á árum áður og að
sjálfsögðu lá beinast við að umgjörðin
yrði sjómannahelgin.
Hann er ráðinn sem framkvæmdastjóri
á vegum bæjarins til þess að stjórna þessari fyrstu hátíð sem fékk nafnið ,,Sjóarinn
Síkáti”.
Mikið er í lagt, hátíðin er markaðssett
með pompi og prakt og til verður mikil
dagskrá sem klárlega er forveri hátíðarinnar í dag.
Fjöldi viðburða er um allan bæ, stórt

og mikið svið var byggt á skólalóðinni og
stóru markaðstjaldi var komið upp á miðbakkanum við höfnina.
Ekki var svefnvært við Ásabrautina,
dansað var í tvo sólarhringa á skólalóðinni og er mér minnisstætt þegar menn
eins og Jói heitinn frá Gimli og fleiri
öflugir sjóarar komu í kaffi á Ásabraut 7
til þess að hvíla lúin bein og hressa sig

Ljósmyndir Haraldur Hjálmarsson.
við fyrir átök næturinnar. Undir hljómaði
nikkan hjá Sævari Óskarssyni og mikið
var sungið.
Eitthvað fór fjárhagsáætlunin úr
böndunum, því hátíðin árið eftir var ekki
svipur hjá sjón, svo komu bæjarstjórnarkosningar og ekki þótti við hæfi að standa
svona að þessum málum.
Það er svo í tíð Hermanns Magnúsar
Sigríðarsonar sem formanns Sjómanna og
Vélstjórafélags Grindavíkur og fleiri góðra
manna að hátíðin er rifin upp til vegs og
virðingar og allir þekkja framhaldið, svo
vel og fast er haldið utan um hlutina allt
fram til dagsins í dag, að önnur sjómanna
félög og bæjarfélög feta okkar leið.
Komandi hátíð verður því afmælishátíð
og líkt og venja er í umfjöllun um sjómannadaginn í þessu blaði, birtum við
myndir og umfjöllun á næsta ári.
Sjómannadagshelgin 2015 og hátíðahöldin á Sjóaranum Síkáta voru með besta
móti. Mikill fjöldi fólks skemmti sér og
sínum í blíðviðri og tók þátt í dagskránni.
Hefðbundin hátíðardagskrá Sjómannadagsráðs var á sínum stað, Steingrímur
E. Kjartansson formaður ráðsins sá um
undirbúning, Sigurður A. Kristmundsson hafnarstjóri sá um kynningu atriða,
ræðumaður var Ásmundur Friðriksson
þingmaður.
Öryggisgæsla og aðstoð við atriði var
að vanda í höndum Björgunarsveitarinnar
Þorbjörns og Gunnars Jóhannessonar
kafara.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
þakkar öllum þeim sem komu að framkvæmd og veittu aðstoð.
Óskar Sævarsson ritstjóri.
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Kristinn Benediktsson
fyrsti framkvæmdarstjóri
Sjóarins síkáta 1996.
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Ræðumaður Ásmundur Friðriksson
alþingismaður.

Sigurður A. Kristmundsson kynnir.

Heiðrun á sjómannadaginn 2015

Frá vinstri: Guðjón Þorláksson, Helgi Óli Ólafsson og kona hans Vilborg Guðjónsdóttir, Ólafur Rúnar Þorvarðarson og kona hans Kristín Dúlla Jónsdóttir,
Sævar Gunnarsson og sambýliskona hans Ólöf Lilja Stefánsdóttir.

Guðjón Þorláksson
í Vík, útvegsbóndi
Guðjón er fæddur
þann 12. júlí 1945
í Vík í Járngerðarstaðahverfi.
Hann er sonur
hjónanna Þorláks
Gíslasonar frá Vík og
Valgerðar Jónsdóttur
frá Broddadalsá í Strandasýslu.
Systkini Guðjóns eru Margrét,
Sæþór og Magnús, öll látin, þá Halldór,
Kristólína, Sigurður, Gísli og Gunnar.
Guðjón ólst upp í Vík og gekk í
Grunnskóla Grindavíkur, lýkur þar
skólagöngu á fimmtánda aldursári, þá
þegar farinn að vinna við að beita og
breiða fisk ásamt því að sinna bústörfum í Vík.
Haustið 1960 er hann ráðinn á Ólaf
GK og er landmaður í beitningu ásamt
Gauja í Bakka og Jóni í Baldurshaga.
Ári seinna er hann kominn á Guðjón
Einarsson GK og er þar tvær vertíðir.
Guðjón er með Willard Ólasyni á
34

Hrafni Sveinbjarnarsyni vertíðina ‘63,
síðar allt fram á sumar ´65, þá fara þeir
félagar á Sigurð SI. 90. Þá fer Guðjón
með Björgvini Gunnarssyni á Geirfuglinn GK og er þar til haustsins ‘69 og
var róið stíft á síld og netum. Þeir voru
aflakóngar á vertíð 1967 og 1968.
Haustið ‘69 fer Guðjón í Stýrimannaskólann og lýkur skipsstjórnarprófi
vorið 1971.
Á skólaárinu 1970, var hann á Albert
GK 31 á vormánuðum og fiskuðu þeir
1050 tonn, þar af 900 tonn í apríl. Um
sumarið ‘70 fer hann sem stýrimaður á
Hafrenning GK með Einari Jónssyni,
síðan sem stýrimaður á Sigfús Bergmann GK til ‘73.
Hann er svo á M/S Dísarfelli og
síðar stýrimaður á M/S Eldvík.
Guðjón ræður sig til skipsrúms á
Þorstein Gíslason GK á vetrarvertíð
1975, og svo á humar. Ári síðar kaupa
Guðjón og Magnús bróðir hans hlut
þeirra Jóhannesar og Bjarna, ásamt
Halldóri bróður sínum, og gera þeir
bræður út óslitið til ársins 2008.
Útgerðin var með hefðbundnum
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hætti, voru á netum á vertíð, þá tók
við humar og svo lína á haustin. Vel
gekk þeim að fiska og voru með hæsta
humarkvóta Grindavíkurbáta þegar
kvótinn var settur á.
1982 reisa þeir bræður fiskverkunina
Mölvík ásamt þeim bræðrum Jóhannesi
og Ingólfi Karlssonum og fara að verka
fisk. Guðjón fer í land og tekur við
verkstjórn, um áratug síðar hætta þeir
að verka, og er Guðjón þá aftur kominn
til sjós.
Guðjón var um áratuga skeið félagsmaður í Sjómanna og Vélstjórafélagi
Grindavíkur, var þar stjórnarmaður,
varaformaður og sinnti sjómannadagsráði félagsins af miklum dug.
Einnig var hann um tíma félagi í Vísi
félagi skipsstjórnarmanna á Suðurnesjum.
Guðjón er giftur Viktoríu Ketilsdóttur frá Selfossi, þau hófu búskap 1976,
fyrst hér í Grindavík að Víkurbraut 48
en búa núna í Vík og sinna fjárbúskap
og njóta þar efri áranna.
Guðjón hefur verið fjallkóngur á afrétti Grindvíkinga um langt árabil.

Ljósmyndir Haraldur Hjálmarsson.

Helgu Þórarinsdóttur frá Hraunkoti,
síðar Bræðratungu í Grindavík.
Helgi er næst yngstur í systkinaröð,
þau eru hálfbróðir, Albert, þá Þórarinn,
Sigríður, Guðmundur, Hafsteinn, Jóna,
Ólöf og Sigurður Ragnar.
Fyrstu uppvaxtarárin var Helgi í
Hraunkoti en flytur með fjölskyldu sinni
í Bræðratungu árið 1944. Hann var fyrstu
skólaárin í gamla skólanum í Þórkötlustaðahverfi, 1948 er kominn nýr Grunnskóli Grindavíkur í Járngerðarstaðahverfi
og lýkur Helgi þar skólagöngu um sinn.
Eftir fermingu er hann farinn að vinna í
Hraðfrystihúsi Grindavíkur, um 18 ára
aldur liggur leiðin á sjó, hann byrjar með
Gunnari Gíslasyni frá Vík á Ægi GK
árið 1954. Eftir það taka við skipsrúm
á Óðni GK frá Grindavík, Hafrenning
GK og með Ingimar Magnússyni frá Brú
á Sigurvon GK. Róið var á hefðbundna
vertíð og svo reknet á haustin.
1960 er Helgi kominn á Þorbjörn GK
540 sem þá kom nýr til landsins og er þar
allt til þess að hann fer í skipstjórnarnám
og lýkur prófi árið 1964.
Þá er hann stýrimaður á Þorbirni
11.GK. og er hann um tíma á M/S
Langá og tekur svo við skipstjórn á
Þorbirni 11GK um haustið 1964 og við
taka mikil fiskár.
Árið 1967 hefur hann útgerð í félagi

við bróður sinn Þórarinn Ólafsson og
Helga Hjartarson er þeir kaupa Albert
GK 31, fyrri , og er þar stýrimaður. Eina
vertíð er Helgi á Grindvíkingi GK.
Uppúr 1970 taka við nótaveiðar á
ýmsum skipum, fyrst Hilmi KE, þá
Ingiber Ólafssyni KE frá Njarðvík á
vertíð og svo á síld.
Aftur er Helgi kominn með báta frá
Hraðfrystihúsi Þórkötlustaða nokkrum
árum síðar, tekur þá Þórkötlu GK á
humar og svo Þorbjörn GK næstu 4 árin,
sjómannsferli lýkur árið 1984 en síðustu
árin var Helgi í afleysingum á loðnubátum, m.a. Húnaröst og Erlingi KE.
Síðustu starfsárin var hann að störfum
við netgerð hjá Möskva h/f, það er um
2006 sem Helgi hættir að vinna, þá um
sjötugt.
Helgi var í nokkur ár í stjórn Sjómanna
og Vélstjórafélags Grindavíkur og síðar í
Vísi félagi skipstjórnarmanna á Suðurnesjum, þar af eitt ár sem formaður,
þegar Helgi er sjötugur er hann gerður að
heiðursfélaga í Vísi.
Eiginkona Helga er Vilborg Guðjónsdóttir frá Reykjavík og eiga þau þrjú
börn. Þau hjónin hófu búskap í Lágafelli
1967 en búa núna í Víðigerði 16 hér í bæ
og njóta þar efri áranna.
Helgi Óli Ólafsson: Sjómanna og Vélstjórafélagi Grindavíkur er það mikill

Guðjón Þorláksson: Sjómanna og
Vélstjórafélagi Grindavíkur er það
mikill heiður að veita þér viðurkenningu fyrir áratuga starf á sjónum sem
og fyrir félagið. Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur óskar þér og fjölskyldu þinni allra heilla, guðs blessunar
og farsældar um ókomin ár. Megir þú
njóta heiðursins.
Sjósveit kvenna og landssveit karla.

Helgi Óli Ólafsson skipstjóri
Helgi Óli er fæddur þann 19. nóvember í Hraunkoti í Þórkötlustaðahverfi í
Grindavík.
Sonur hjónanna Ólafs Jónssonar og
S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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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.

Ólafur Rúnar Þorvarðarson
Ólafur Rúnar er fæddur 7. janúar 1942
í Ási í Grindavík.
Sonur hjónanna Þorvarðar Ólafssonar
og Fanneyjar Guðjónsdóttur, annar í
röðinni af þremur systkinum.
Hann ólst upp í foreldrahúsum, fyrstu
árin í Kópavogi, en síðar í Lágafelli í
Grindavík, sem hann er ávallt kenndur
við.
Hann lýkur skólagöngu frá Grunnskóla Grindavíkur 14 ára, hann lýkur
landsprófi ‘61 og síðan lá leiðin í nám við
Kennarháskóla Íslands og útskrifast 1965.
Fyrsta árið sem kennari er Ólafur
Rúnar á Þórshöfn en kemur svo til
Grindavíkur og gerist kennari við
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Grunnskóla Grindavíkur og starfar
óslitið næstu 18 árin.
Kennaraferli lýkur við Árbæjarskóla í
Reykjavík.
Á táningsaldri fer hann á sjóinn, er
orðin messagutti á m/s Heklu 14 ára,
hann er á sjó á sumrum með námi og
kennslunni, fyrsta sumarið á handfæraveiðum frá Þórshöfn á Langanesi, og
síðar var hann á ýmsum togbátum frá
Grindavík og einnig á síld.
Hann var matsveinn Ólafíu GK 98,
á Hrafni Sveinbjarnarsyni 111. GK, á
Reyni GK 47 svo á Þorbirni 11. GK 540 á
humar og urðu aflahæstir á humar vertíð
1970.
Hann var einnig matsveinn með Sveini
Ísakssyni á Hrafni GK 12.
Þrátt fyrir sjómannsblóð í æðum átti
það fyrir Ólafi Rúnari að liggja að vera
kennari, en þar með hófst sá ferill og
ævistarf sem er okkur Grindvíkingum
ómetanlegt. Hann hóf að taka ljósmyndir
árið 1952 og hófst þá heimildasöfnun
sem á sér fáar hliðstæður, myndir af all
flestum bátum og skipum í Grindavíkurflotanum í hálfa öld, myndir af sjómönnum og atvinnuvegum, mannlífi og menningu. Víða má finna myndir í blöðum og
tímaritum landsmanna síðustu áratugi.
Frá fyrstu útgáfu Sjómannadagsblaðs
Grindavíkur 1989 er hluturinn drjúgur,
fjölda mynda og greina hefur hann birt
ásamt því að skrá sögu vélbáta útgerðar
frá upphafi til ársins 1980.
Heimildasafn hans er mjög umfangsmikið og telur á annað hundrað þúsund
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myndir, Þorbjörn h/f hefur látið skanna
hluta þeirra inn á miðlægan gagnagrunn.
Að auki má finna um 100 viðtöl við
Grindvíkinga á hljóðsnældum og annað
eins af videó upptökum frá mannlífi hér í
Grindavík. Taka má fram að unnið er að
því að varðveita þessar heimildir í Tónlistar safni Íslands í Kópavogi.
Hljómsveitarferill spannar einnig
marga áratugi. Hann spilaði á böllum í
Kvennó og síðar Festi ásamt því að spila
víðar um land, nú spilar Ólafur með
DAS-bandinu og leikur fyrir dansi á
Hrafnistu í hverri viku.
Hann kom að ritun sögu Grindavíkur
og eru all flestar myndir þar eftir hann
og Einar Einarsson frá Krosshúsum.
Ólafur Rúnar giftist Kristínu Dúllu
Jónsdóttur frá Möðrudal á Fjöllum árið
1970 og eiga þau þrjú börn, barnabörn
eru þrjú og barnabarnabörn eru tvö. Þau
hjónin búa nú í Hafnarfirði og njóta efri
áranna.
Ólafur Rúnar Þorvarðarson: Sjómanna
og Vélstjórafélagi Grindavíkur er það
mikill heiður að veita þér viðurkenningu
fyrir starf þitt á sjónum og í þágu sjómanna sem og félagsins.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur óskar þér og fjölskyldu þinni allra
heilla, guðs blessunar og farsældar um
ókomin ár. Megir þú njóta heiðursins.

undanskildu einu og hálfu ári sem hann
var stýrimaður á Hópsnesi GK hjá Jens
Óskarssyni. Árið 1964 flytur Sævar til
Reykjavíkur. Á þeim árum sem hann
bjó þar var hann á bátunum Guðmundi
Þórðarssyni RE, Hafrúnu GK, Héðni ÞH,
Ísleifi ÁR og Arnarnesi frá Hafnarfirði.
Sævar flytur til Grindavíkur 1974, hér
var hann á bátunum Sólborgu, Ásborgu,
Hafbergi og síðustu árin sem hann var
á sjó var það með Guðjóni Einarssyni
á Fiskanes bátunum Geirfugli, Skarfi
og Gauki. Sævar hætti til sjós árið 1988
eftir tæp 30 ár á sjónum. Eftir að í land
var komið vann Sævar í nokkur ár hjá
Ísfélagi Grindavíkur eða allt þar til hann
fór í fullt starf sem formaður Sjómannasambands Íslands haustið 1994. Sævar
hafði brennandi áhuga á málefnum sjómanna hvort sem það varðaði kaup og
kjör, aðbúnað og eða öryggismál þeirra.
Hann var kosinn formaður Sjómanna- og
vélstjórafélags Grindavíkur á aðalfundi
þess í desember 1983, og var formaður
þess til aðalfundar 1998 þegar hann lét
af formennsku að eigin ósk. Það voru
mikil átakaár þegar verið var að koma
á aflastýringu eftir útkomu svartrar
skýrslu um ástand þorskstofnsins, og

Sævar Gunnarsson. Vélstjóri
Sævar Gunnarsson er fæddur í Ólafsfirði 3. ágúst 1943, sonur hjónanna
Birnu Kristbjargar Björnsdóttur
húsmóður og Gunnars Björnssonar sjómanns og verkamanns.
Sævar ólst upp í Ólafsfirði og byrjaði
ungur að róa á trillum og minni bátum
þaðan. Sextán ára gamall fór Sævar á
sína fyrstu vertíð og þá til Vestmannaeyja. Fyrstu árin réri Sævar á bátum
frá Ólafsfirði, má þar nefna bátana
Einar Þveræing ÓF 1, Ólaf Bekk ÓF 2
og Sæþór ÓF 5. Árið 1963 aflaði Sævar
sér réttinda til vélstjórnar hjá Fiskifélagi Íslands og var eftir það vélstjóri
á þeim bátum sem hann starfaði á að

fleiri fiskistofna, en innan félagsins var
ávallt góð samstaða og mikill samhugur
félagsmanna.
Sævar vor kosinn varaformaður SSÍ
1992 og síðan formaður þess 1994 og
var það þar til síðastliðið haust að hann
ákvað að hætta eftir tuttugu ára starf.
Það gefur auga leið að Sævar hefur
gengt ýmsum störfum fyrir sjómenn
allan þennan tíma, má þar nefna
að hann var í stjórn Hafrannsóknastofnunarinnar í átta ár, í stjórn Fiskifélags Íslands í tuttugu ár, í Siglingaráði
þar til það var lagt niður fyrir tveimur
árum og við tók Fagráð um siglingar.
Sævar var í skólanefnd Slysavarnarskóla sjómanna í yfir tuttugu ár, og í
stjórn Sjómenntar frá stofnun, en það
er starfsmenntasjóður fyrir sjómenn.
Sambýliskona Sævars er Ólöf Lilja
Stefánsdóttir.

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.
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Ljósmynd:ÓS

Ljósmynd:Kr.Ben.

Hilmar Helgason
togaraskipsstjóri
hættir á sjónum
Þriðjudaginn 6. maí síðast liðinn kom Hilmar Helgason í land úr sínum síðasta túr á Hrafni Sveinbjarnarsyni GK 255.
Hilmar lætur nú af störfum eftir langan og farsælan
sjómannsferil sem spannar fimm áratugi.
Lengst af hjá Þorbirni h/f eða í 28 ár, fyrst með tvö togskip sem fengu nafnið Gnúpur GK og síðan frystitogarann Hrafn Sveinbjarnarson GK 255 frá því að hann var
keyptur í janúar árið 1990.
Hilmar er fæddur árið 1949 og er ættaður frá Haga í
Grindavík. Hann hleypir heimdraganum ungur og er til
sjós hjá skipadeild Sambandsins um tíma þar til hann
flytur á Húsavík og tekur við skipstjórn á togaranum
Júlíusi Havsteen, 1988 flytur Hilmar aftur til Grindavíkur
og ræður sig til Þorbjörns h/f.
Í aðalstöðvum Þorbjarnar h/f var Hilmari haldið
kveðjuhóf þar sem saman komin voru forsvarsmenn
fyrirtækisins ásamt starfsfólki og samferðafólki í gegnum
tíðina.
Eiríkur Tómasson forstjóri flutti Hilmari ávarp, rakti
þar feril Hilmars og góð kynni alla tíð, m.a. kom hann
inná þeirra samskipti þegar Hilmar var fyrst ráðinn skipstjóri til Þorbjarnar. Þeir voru þá búnir að festa kaup á
togara sem var algert nýmæli í Grindavík, nánast nýyrði.
Hilmar kom fyrst upp í hugann, enda eini togara skipstjórinn sem þeir þekktu.
Einar Hannes Harðarson, formaður Sjómanna og Vélstjórafélags Grindavíkur, og samferðamaður Hilmars
allan sinn sjómannsferil flutti ávarp fyrir hönd áhafnana
á Hrafni Sveinbjarnarsyni sem og eins og kemur fram í
ræðunni, fyrir hönd okkar hinna.
38
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Ljósmynd:ÓS
Kæra samkoma, við erum hér samankomin til þess að kveðja
mikinn aflamann og skipstjóra, vin og fyrst og fremst góðan
vinnufélaga.
Hilmari kynntist ég þegar ég var 16 ára gamall og tók hann
mig þá á sjó, sumir hafa líklega haldið að maðurinn væri
snarklikkaður, en ég vil þakka honum það mikla traust sem
hann sýndi mér.
Það er engin tilviljun að Hilmar hefur alltaf haft sama
kjarnann um borð hjá sér, betri skipstjóra
er ekki hægt að hugsa sér, fer bæði vel með mannskapinn
og skipið.
Óþarft er að taka fram að honum hefur líka gengið vel að
fiska.
Hilmar hefur tekið marga unga stráka um borð í Hrafn
Sveinbjarnarson og nánast gengið þeim í föðurstað, gert þá
að mönnum, hvatt þá áfram bæði í vinnu og ekki síst í lífinu;
,,Nú kaupir þú þér íbúð og ekkert helv. kjaftæði“.
Það verður mikil eftirsjá af svona góðum manni, takk fyrir
allt.
Einar Hannes Harðarson.
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Vertíðarspjall:
Sigurður A. Kristmundsson hafnarstjóri

Túristar og
túnfiskur
„Jæja nú er kominn 11. maí“ sagði
Guðgeir Helgason hafnarvörður
við mig þennan sama dag. „Nú jæja
á einhver afmæli?“ “ Nei það eru
vertíðarlok í dag“ svarði hann. „Í
gamla daga drógu menn upp á þessum
degi og þá var haldið loka ball. Já
þetta eru breyttir tímar, já sei sei sei
og hana nú“ sagði gamli netajaxlinn.
Mig grunar kappann reyndar um að
hafa verið með dulinn boðskap um að
hafnarstjórinn tæki það nú einu sinni
upp hjá sér að hella upp á mannskapinn, það þarf þó ekki að vera.
Já vertíðin í gömlum skilningi
þessa orðs er lokið. Mest barst á land
í Grindavík af línu- og togarafiski
líkt og mörg undanfarin ár. Fisktegundir eins og makríll og N-Atlandshafs
bláuggatúnfiskur komu ekki mikið við
sögu í lönduðum afla í gamladaga, en
það eru að mínu mati áhugaverðustu
beytingarnar sem eiga sér stað þessi
misserin og þá sérstaklega bláugginn.
Línuveiðiskipið Jóhanna Gísladóttir á
nú að baki tvö ágætlega heppnuð úthöld
á bláuggatúnfiskveiðum og veitt megnið
af íslenska kvótanum sem ICCAT, Alþjóða Túnfiskveiðiráðið, veitir eða um
21 tonn árið 2014 og tæplega 27 tonn
árið 2015. Bláuggi er einhver verðmætasta fisktegund sem um getur og því er
það eftirsóknarvert fyrir útgerðir að ná
góðum tökum á veiðum og meðhöndlun
aflans sem mér sýnist Vísir hf hafa gert
mjög vel. Mitt mat er það, hvernig svo
sem menn líta á kvótakerfi, þá sé það
skynsamlegt að halda veiðiheimildum á
túnfiski innan sama fyrirtækis til lengri
tíma en ekki eingöngu til 3ja ára eins
og nú er gert. Því það tekur að minnsta
kosti 3 ár að safna saman gagnlegri
reynslu af veiðum og meðhöndlun á
fiskinum áður en veiðarnar fara að
skila einhverjum ábata sem er auðvitað frumskilyrði fyrir veiðunum. Það
ætti að mínu mati að halda kvótanum
innan þess fyrirtækis sem hefur aflað
sér þekkingar og hefur tæknilega getu
til að gera skip út á þessar veiðar í 1520 ár. Það verður spennadi að fylgjast
með veiðunum næstu árin og vonandi
40

Sigurður A. Kristmundsson.
ber okkur gæfa til að stýra veiðunum í
réttan farveg.
Nú bar svo til að það var meira en
bara fiskur og salt sem barst á land í
Grindavíkurhöfn árið 2015. Í fyrsta
sinn í sögu hafnarinnar kom skemmtiferðaskip til Grindavíkur. Ekki stórt
að vísu, en skemmtiferðaskip var það
eigi að síður. Kannski að það séu
tækifæri í framtíðinni til að taka á móti
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Ljósm. Sigurður A. Kristmundsson.

Ljósm. Haraldur Hjálmarsson.

skemmtiferðaskipum yfir sumartímann
þegar minna mæðir á bryggjuköntum
en öðrum árstíðum vegna löndunar
úr fiskiskipum. Það verður kannski
skemmtiferðaskipa vertíð þar sem túristar eru aðalmálið eins og er að verða í
nokkrum höfnum landsins. Stálið sem
fer í uppbyggingu Miðgarðs á að koma
til landsins í kringum sjómannadaginn.
Væntalega mun hafnarstjórn velta þeim
möguleika fyrir sér hvort skynsamlegt
sé hjá Grindvíkingum að laða hér til
hafnarinnar minni skemmtiferðaskip,
þegar Miðgarður verður orðinn klár,
vonandi eftir 3-4 ár.
Mikið er um forvitna túrista sem
koma í rútum eða á eigin vegum, á
vappi um hafnarsvæðið og það er ekki
sérlega góð blöndun við fiskikör, vöruflutningabíla og lyftara. Það er í raun
stórhættulegt. Til að minnka áhættu af
slysum stendur til að breyta aksturstefnum að og frá hafnarsvæði í þeim
tilgangi að minnka óþarfa umferð. Ef
vel tekst til ætti ekki að þurfa að loka
alveg að höfninni því hún er eins og allir
Grindvíkingar vita hluti af sál og hjarta
flestra bæjarbúa.

MEIRA EN BARA BEITA
Beita
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Stiklað á stóru í 60 ára sögu Sjómanna- og vélstjóradeildarinnar

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindvíkur 60 ára:

Skjaldborg um hagsmuni
og öryggi sjómanna
Verkalýðsfélag Grindavíkur hóf merkan
og söguríkan feril sinn sem félag sjómanna árið 1937. Laugardaginn 13.
febrúar árið 1937 var haldinn fundur
í Kvenfélagshúsinu í Grindavík. Til
fundarins boðuðu nokkrir verkamenn
sem höfðu í huga að stofna með sér
verkalýðsfélag og mættu 25 menn á
fundinn. Í fyrstu fundargerð félagsins
segir að fundarmenn hafi allir verið
sammála um nauðsyn þess að stofna
verkalýðsfélag sem sinnti málum sem
vörðuðu kjör manna, sjómanna og
verkamanna í landi.
Á þessum fyrsta fundi var rætt um
hlutaskipti og voru fundarmenn sammála um að kjörin á bátunum skyldu
vera sem líkust. Stjórninni var falið að
kynna sér kauptaxtann í Keflavík og
semja taxta fyrir hið nýstofnaða félag
42

með hliðsjón af honum og reyna síðan
að ná samningum við atvinnurekendur.
Starf félagsins snerist því fyrst og fremst
um að ná viðunandi samningum um
hlutaskipti og kjör sjómanna. Þegar fram
í sótti byrjaði félagið að vinna meira að
málum sem sneru að kjörum og hagsmunum landverkafólks. Staða sjómanna
var oft rædd og ljóst þótti að á einhverjum tímapunkti þyrftu sjómenn að
stofna sín eigin hagsmunasamtök og þá
helst sem sérstaka deild innan Verkalýðsfélagsins.
Í samantektinni um sögu Sjómannaog vélstjórafélagsins sem hér fer á eftir
er stuðst við og vitnað beint til ýmissa
heimilda, fyrst og fremst rita Jóns Þ. Þórs
og Guðfinnu M. Hreiðarsdóttur um sögu
Grindavíkur og Sjómannafélagsins en
auk þess greina eftir Hinrik Bergsson,
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Pétur Vilbergsson, Ólaf Rúnar Þorvarðarson, Sævar Gunnarsson, fyrrverandi
formann félagsins, og margra annarra.

Gróska í Grindavík
Þegar Sjómannafélagið var stofnað var
gróska í grindvískri útgerð. Menn voru
bjartsýnir á framtíðina og var áræðið í
samræmi við það.
Á þessum tíma komu til landsins eða
voru nýlega komnir 50-80 tonna trébátar,
flestir nýsmíði frá Danmörku, en þó
sumir notaðir og voru kallaðir blöðrubátar. Meðal báta í Grindavík á þessum
árum voru Sæborg sem Óskar og Guðjón
Gíslasynir áttu, Guðjón Einarsson, eign
Sigurgeirs Guðjónssonar og Guðjóns
Sigurgeirssonar og Merkúr Einars Dagbjartssonar og Jóns Gíslasonar. Hér
voru nýir bátar, Hrafn Sveinbjarnarson

Eðvarð T. Jónsson tók saman
sem Þorbjörn h/f átti og Þorgeir í eigu
Hraðfrystihúss Þórkötlustaða. Á þessum
mánuðum og árum fóru að verða miklar
breytingar á skipakosti. Hraðfrystihús
Grindavíkur keypti Mána, nýjan bát
frá Danmörku. Margir létu smíða nýja
báta á árunum 1956-61 og varð töluverð
endurnýjun í flota Grindavíkur á þessum
árum. Hingað komu stálbátar sem voru
smíðaðir í Noregi og Þýskalandi, þar
á meðal Hrafn Sveinbjarnarson II GK
10 sem smíðaður var í Noregi árið 1960
fyrir Þorbjörn h/f og Gísli Jónsson sem
smíðaður var í Þýskalandi 1960 fyrir
eigendur Sæborgarinnar.

Flotinn vex
Bátafloti Grindvíkinga hélt áfram að
vaxa á næstu áratugum. Keyptir voru
bátar úr öðrum landshlutum og að
utan og komu nokkrir þeirra í staðinn
fyrir aðra sem seldir voru. Glæsilegt
nótaskip, Grindvíkingur GK 606, sem
smíðað var fyrir Fiskanes h.f. í Svíþjóð, kom til heimahafnar í maí 1978.
Útgerðarfélagið Samherji h.f. færði út
kvíarnar og festi kaup á skuttogaranum
Ver AK 200. Hlaut hann nafnið Jón Dan
GK 141 en fyrir átti félagið skuttogarann Guðstein G.K 140. Talsverðar
endurbætur voru gerðar á hafnarmannvirkjum á tímabilinu sem hér um
ræðir. Í október 1980 lagði hafnarnefnd
Grindavíkur fram fjögurra ára áætlun
varðandi framkvæmdir við höfnina. Var
í henni kveðið á um dýpkun hafnar og
innsiglingar, endurbyggingu Eyjabakka
og gerð smábátakvíar austast í Hópinu.
Grindavík var þá og löngum síðar ein
aflasælasta verstöð landsins og voru
Grindavíkurbátar oftar en ekki í hópi
aflahæstu báta á vetrarvertíðum

Sjómannadeildin stofnuð
Stofnun sjómannadeildar var efst á
baugi á aðalfundi Verkalýðsfélagsins
sem haldinn var 7. október 1956. Á
þeim fundi kom fram mikill einhugur
um stofnun deildarinnar og var stjórn
félagsins falið að hafa forgöngu um
málið. Boðað var til stofnfundar hinnar
nýju deildar 21. október. Fundurinn var
haldinn í Kvenfélagshúsinu á fögrum
en frostköldum sunnudegi. Á hann
mættu 28 menn og fært er til bókar í
fundargerð að þeir hafi allir „unnið við
bátaflotann að undanförnu og hafa í
hyggju að gera það framvegis.”
Formaður Verkalýðsfélagsins á
þessum tíma var athafnamaðurinn
Svavar Árnason sem síðar varð fyrsti
heiðursborgari Grindavíkur. Svavar las
upp reglugerð sem samin hafði verið
fyrir sjómannadeildina. Í annarri grein

Fyrsti formaður félagsins Ragnar Magnússon frá Búðum og Sævar Gunnarsson.
S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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Stiklað á stóru í 60 ára sögu Sjómanna- og vélstjóradeildarinnar

Gott samstarf
við Verkalýðsfélagið

hennar sagði, að tilgangur deildarinnar
væri að gæta hagsmuna sjómanna og
fara með kjarasamninga fyrir þá, og
yfirleitt fjalla um öll þau félagslegu
málefni, sem sjómannastéttina varða.
Fundarmenn samþykktu reglugerðina og síðan fór fram stjórnarkosning.
44

Ragnar Magnússon var kosinn formaður deildarinnar. Eins og fram kemur í
fundargerðinni var Ragnar Magnússon
sjómaður og síðar hafnarvörður, fyrsti
formaður deildarinnar, og gegndi hann
því í sex ár.
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Í viðtali við Hinrik Bergsson í Sjómannadagsblaði Grindavíkur árið 1994
segir Ragnar að samstarfið við forsvarsmenn Verkalýðsfélags Grindavíkur hafi
alltaf verið með ágætum. Í viðtalinu
segir Ragnar m.a.: „Á þessum árum
þurfti sjómannadeildin að fá samþykki
verkalýðsfélagsins til verkfallsboðunar
og ekki man ég til að reynt hafi verið
að breyta ákvörðun sjómannanna þó
vissulega hafi aðgerðir þeirra haft áhrif
á hag verkafólks í landi. Á fyrstu árum
formennsku minnar í Grindavíkurfélaginu var helst tekist á um helgarfrí,
línulengd og netafjölda í sjó á vetrarvertíðinni. Okkur tókst nokkuð vel að
halda þessum hlutum innan ákveðinna
marka þótt oft hafi menn deilt hart og
verkföll verið nánast árviss í byrjun
vertíðar.“
Ragnar var einnig fyrsti fulltrúi
félagsins á þingi Sjómannasambands Íslands, en það var stofnað 24.
febrúar 1957. Verður ekki annað séð í
fundargerðum en að sjómannadeildin
í Grindavík hafi þá þegar gengið í
Sjómannasambandið. Ragnar hafði
áður setið í stjórn verkalýðsfélagsins á
Skagaströnd, fyrst sem ritari en síðar
sem formaður. Þórarinn Ólafsson var
kjörinn fyrsti ritari deildarinnar en í
lögum deildarinnar var gert ráð fyrir, að
hún hefði sameiginlegan gjaldkera með
Verkalýðsfélaginu. Þá var kosin fimm
manna samninganefnd til viðræðna við
Útgerðarmannafélag Grindavíkur sem
hafði sagt upp gildandi samningum.
Fundinum lauk með því að Svavar
Árnason óskaði deildinni allra heilla
og minnti á, að félagið yrði jafnan
reiðubúið að veita aðstoð þegar á þyrfti
að halda.
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Guðmundur Guðjónsson

Guðmundur Eggertsson

Pétur Guðjónsson

Guðlaugur Óskarsson

Jón Ragnarsson

Ólafur Ágústsson

Jón Elli Guðjónsson

Þórður Magnússon

Guðmundur Sigurgeirsson

Sjómannadeildin stofnuð - Fyrsta fundargerðin
„Verkalýðsfélag Grindavíkur boðaði til fundar í Kvenfélagshúsinu, sunnudaginn 21. okt. 1956. Fundurinn hófst kl. 2 e.
h. Auk stjórnarinnar var mættur á fundinn Kristinn Jónsson
varaformaður. Til fundarins var boðað sérstaklega í tilefni af
því að á aðalfundi sem haldinn var í félaginu 7. okt. síðastliðinn kom fram samþykkt tillaga um að fela félagsstjórninni að hafa forgöngu um stofnun sjómannadeildar innan
félagsins. Þess vegna var það aðalverkefni þessa fundar að
stofna deildina. Hér að ofan eru myndir af öllum eftirlifandi
stofnendum Sjómannadeildarinnar.
Á fundinn mættu 28 menn, sem hafa unnið við bátaflotann
að undanförnu og hafa í hyggju að gera það framvegis, og var
sjómannadeildin stofnuð með eftirtöldum stofnendum:
Bjarni Þórarinsson, Hlíð
Ingólfur Karlsson, Hólum
Kristinn Ingimar Magnússon, Brú
Guðmundur Sigurgeirsson, Hlíð 		
Þórður Magnússon, Brú 			
Sigurður Kristjánsson, Túni
Magnús Þórðarson, Brú
Eyjólfur Eiríksson, Bergi
Bragi Guðráðsson, Vík
Vilmundur Ingimarsson, Barnaskóla
Þórarinn Ólafsson, Tröð
Guðmundur Guðjónsson, Höfn		
Guðmundur Eggertsson, Laufási		
Halldór Jónsson, Hvoli
Gestur Ragnarsson, Búðum
Ólafur Ágústsson, Hraunteigi		
Daníel Haraldsson, Hamri
Jón Ragnarsson, Búðum			
Guðmundur Kristjánsson, Birkihlíð
Guðlaugur Óskarsson, Garði		
Haukur Guðjónsson, Höfn
Pétur Guðjónsson, Höfn 			
Guðmundur Karlsson, Hraunhamri
Hallgrímur Jóhannesson, Teigi

Jón Elli Guðjónsson, Höfn			
Guðmundur Þorsteinsson, Sjónarhóli
Guðmundur Dagbjartsson, Ásgarði
Ragnar Magnússon, Búðum
Þórður Ólafsson, Bræðratungu.
Formaður, Svavar Árnason, las upp reglugerð fyrir sjómannadeildina. Hann bar upp hverja grein fyrir sig til samþykktar,
síðan allar í einu, og var hún samþykkt í einu hljóði...
Þá fór fram stjórnarkosning fyrir deildina, leitað var uppástungu um formann, stungið var uppá fjórum, en kosningu
hlaut Ragnar Magnússon með 12 atkvæðum. Sömuleiðis var
stungið upp á fjórum í ritarastarfið, en kosinn var Þórarinn
Ólafsson með 13 atkvæðum.
Varaformaður, Guðmundur Kristjánsson
Vararitari, Bjarni Þórarinsson
Meðstjórnandi, Guðmundur Þorsteinsson.
3. varamaður, Ingólfur Karlsson.
Tillaga kom fram um það, að samninganefnd við Útgerðarmannafélag Grindavíkur, skuli skipuð 5 mönnum. Tillaga
samþykkt. Í samninganefnd hlutu kosningu:
Ragnar Magnússon með 23 atkvæðum
Þórarinn Ólafsson með 22 atkvæðum
Guðmundur Þorsteinsson með 23 atkvæðum
Ingólfur Karlsson með 21 atkvæði
Haukur Guðjónsson með 16 atkvæðum.
Formaður, Svavar Árnason, óskaði hinni nýstofnuðu deild
allra heilla, og ef hún þyrfti að stoðar, með skriftir eða þess
konar, þá yrði það veitt eftir bestu getu. Þá vék formaðurinn
orðum sínum til samninganefndarinnar, hann áminnti hana um
það, að athuga allt vel, þannig að fara ekki óundirbúin til viðræðna við samninganefnd frá Útgerðarmannafélagi Grindavíkur. Að lokum þakkaði hann fundarmönnum góða fundarsókn
og sagði fundi slitið.
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Réttindamál sjómanna eru
alltaf í fyrirrúmi hjá félaginu
Fyrir tveimur árum tók stjórn ungra
og vaskra manna við forystu í Sjómanna- og vélstjórafélagi Grindavíkur.
Formaður var kjörinn Einar Hannes
Harðarson, 32 ára gamall sjómaður.
Tók hann við formennsku af Birgi Mar
Guðfinnssyni sem hafði gegnt því starfi
um stutt skeið. Einar Hannes hafði í
mörg ár starfað að málefnum styrktarog sjúkrasjóðs SVG og var því vel kunnugur starfsemi félagsins. Einar hefur
stundað sjómennsku frá 16 ára aldri en
þá fór hann, að loknu grunnskólanámi,
á frystitogarann Hrafn Sveinbjarnarson
GK-255 og starfar þar enn.

Félagsmálauppeldi
Við tókum Einar Hannes tali og báðum
hann að segja lesendum Sjómannablaðs-

ins frá sjálfum sér og starfi sínu sem formaður Sjómanna- og vélstjórafélagsins.
„Ég er fæddur 1984 í Grindavík og
hér hef ég alltaf búið. Foreldrar mínir
eru María Benónýsdóttir og Hörður
Guðbrandsson. Móðurafi minn, Benóný
Benediktsson, starfaði mestalla starfsævina í verkalýðshreyfingunni, þar af í 35 ár
sem formaður Verkalýðsfélags Grindavíkur. Pabbi kom hingað til Grindavíkur
á vertíð og hún stendur ennþá yfir hjá
honum. Ég á fjögur systkini en missti
sex mánaða gamla systur, þegar ég var 11
ára gamall. Við erum tvö systkinin sem
búum í Grindavík. Yngsti bróðir minn,
Nökkvi, spilar körfubolta á Ísafirði en
systir mín, Benný, rekur sjoppu í Grindavík. Annar bróðir, Benóný, starfar hjá
Bandalagi háskólamanna. Ég á þrjú börn,
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það elsta 11 ára gamalt. Kona mín er Ásdís Hafliðadóttir. Ég tók við félaginu 29.
desember 2014. Ég er reyndar alinn upp í
félagsmálum, pabbi var lengi í bæjarpólitíkinni, m.a. sem forseti bæjarstjórnar, og
það var alltaf fjör inni á heimilinu þegar
pólitíkin var annars vegar.“

Í ólgusjó
„Við vorum nokkrir ungir menn sem
tókum við félaginu fyrir tveimur árum.
Við reyndum að sameina það og nýta
kraftana til þess að berjast fyrir umbótum hjá sjómannastéttinni. Það var búinn
að vera ólgusjór hjá okkur í félaginu sem
við höfum reynt að lægja eftir föngum
en vafalaust eru einhverjir ósáttir ennþá.
Gjaldkerinn okkar er Sigurður Sverrir
Guðmundsson, fæddur 1978. Ritari var
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Garðar Sigurðsson sem lést á síðasta ári
úr heilaæxli, þriggja barna faðir, rúmlega
fertugur. Það var mikið áfall fyrir
okkur öll. Ritari varð þá Steingrímur
Kjartansson sem hefur unnið mikið fyrir
Styrktar- og sjúkrasjóð. Varaformaður er
Ingvi Örn Ingvason en hann er búinn að
vera í stjórninni í fjögur ár.
Við í Grindavík erum langstærsta

sjómannafélagið með um 700 félagsmenn
sem borga að jafnaði mánaðarlega í félagið. Það koma gífurlegir fjármunir inn í
félagið um hver mánaðarmót. Í félaginu
er töluvert af sjómönnum í Reykjavík og
að austan sem hafa góðar tekjur og skila
miklu inn í félagið. Við erum með hátt
hlutfall hátekjumanna í félaginu og það
munar miklu fyrir félagið, en reglan er sú

að skipverjar skráðir á skip frá Grindavík
séu í Sjómanna- og vélstjórafélaginu,
nema þeir óski eftir öðru. “

Öflugur Styrktar og sjúkrasjóður
„Hlutverk Styrktar- og sjúkrasjóðs er að
veita sjómönnum fyrirgreiðslu af ýmsu
tagi. Við greiðum meðal annars 75%
af sjúkranuddi, gleraugum og laseraðgerðum sem sjómenn þurfa á að halda
og vegna heilsueflingar af ýmsu tagi. Við
veitum veglega íþróttastyrki og endurgreiðum félagsgjöld sem eru umfram
50.000. Í staðinn höfum við fengið afar
sterkan sjúkrasjóð því félagar greiða 1%
af tekjum sínum í sjúkrasjóðinn. Hann
hefur styrkst gríðarlega á undanförnum
árum og á síðasta ári greiddum við úr
honum 30 milljónir kr. Við þurfum
á þessu að halda því það hefur orðið
greinileg viðhorfsbreyting til heilsueflingar meðal sjómanna og þá ekki síður
til endurmenntunar.“

Veikindarétturinn

Ljósm. Haraldur Hjálmarsson.

„Nýting veikindaréttarins hefur verið
mikið deiluefni milli okkar og útgerðarinnar og er meðal erfiðustu málanna sem
við stöndum frammi fyrir. Túlkanir á
honum eru afar misjafnar en við stefnum
að því að ná viðunandi lendingu í
S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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þessum efnum. Mér hefur fundist mesta
vinnan hjá mér sem formanni félagsins
einmitt snúast um veikindaréttinn. Ég
verð var við að útgerðarmenn verða
stöðugt harðari í þeirri afstöðu sinni að
láta hvern og einn sjómann sem telur
á sér brotið að sækja sín mál fyrir rétti.
Við fáum oft að heyra það að við höfum
alltof góðan veikindarétt, en það er alls
ekki rétt að mínu mati. Sjómennskan er
vissulega hættulegt starf og sjómenn
lenda í einhverjum alvarlegustu slysum
sem verða á Íslandi. Mér finnst vera gert
lítið úr þeirri stöðu sem sjómenn eru
sífellt í á hafi úti með því að borga ekki
eftir kjarasamningum. Þetta á ekkert
frekar við um stóru útgerðirnar en þær
smærri. Oft koma upp mál hjá sjómönnum sem valda erfiðleikum og þarf
að leysa. Við höfum t.d. engan rétt með
börnunum okkar ef þau veikjast og fáum
aðeins sjö daga á tryggingu þótt eitthvað
alvarlegt hafi komið fyrir og barn lent
inn á spítala. Það er erfitt að taka sér frí.
Útgerðin túlkar þessi mál á sinn hátt og
við á okkar. Í þessum efnum sem öðrum
þurfa menn oft að gera málamiðlanir og
færa rök fyrir máli sínu.“

Endurmenntun

Ljósm. Kr.Ben.
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„Menn eru farnir að hugsa betur um
heilsuna, hreyfa sig meira og fara á fleiri
námskeið til þess að þurfa ekki að hverfa
til lægst launuðu starfanna í þjóðfélaginu þegar þeir hætta á sjó. Sjómennt,
fræðslusjóður sjómanna, styrkir ýmiskonar nám og námskeið svo sem meirapróf, vinnuvélanámskeið og margt fleira.
Við fórum nýlega á fund með Kristínu
Njálsdóttur, framkvæmdastjóra Sjómenntar og lögðum fyrir hana nokkrar
spurningar í sambandi við hækkun
ferðakostnaðar og hækkun styrkja eins
og önnur félög hafa gert. Við erum í
lélegri samningsaðstöðu hvað þessi mál
varðar því fræðslusjóður er eini sjóðurinn sem sjómenn geta sótt í og rekinn
er af ríkinu. Vegna þess að samningar
eru lausir hafa útgerðarmenn ekki viljað
borga inn í þennan endurmenntunarsjóð
jafnvel þótt atvinnurekendur greiði að
einhverju marki í alla aðra sjóði annarra
stéttarfélaga. Hægt og sígandi höfum
við dregist aftur úr þótt segja megi að
ástandið hafi vissulega aðeins batnað.
Endurmenntun er eitt þeirra mála sem
eru í kröfugerðinni hjá okkur varðandi
nýjan kjarasamning, það er að segja að
útgerðarmenn greiði í endurmenntunarsjóðinn og sjómönnum verði gert kleift
að mennta sig. Það er staðreynd að 50-60
ára gamlir menn eiga erfitt með að vera
á sjó. Keyrslan er mikil, það er búið að
fækka skipum og útgerðin setur gríðar-
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lega pressu á áhöfnina um að koma með
ferskan og góðan fisk hratt og örugglega.
En svo því sé haldið til haga þá ákvað
stjórn Sjómenntar að hækka hámark
einstaklingsstyrkja úr 60.000 kr. í 70.000
kr. frá síðustu áramótum og einnig var
samþykkt að hækka endurgreiðsluhlutfall
tómstundastyrkja úr 50% af kostnaði í
75% af kostnaði vegna slíkra námskeiða.
Þá var samþykkt að taka upp reglu um
uppsafnaðan rétt sem þýðir að félagsmenn sem ekki hafa nýtt sér rétt sinn
síðustu þrjú árin eiga rétt á styrk allt að
kr. 210.000.- fyrir eitt samfellt nám/námskeið skv. reglum sjóðsins. Ferðakostnaður vegna náms í þessum tilvikum getur
að hámarki orðið kr. 70.000.- sem hluti af
kostnaði náms/námskeiðs. Endurskoða
á reglu varðandi uppsafnaðan rétt í lok
ársins.“

Samningar
„Það skapar ákveðin vandamál að
samningar hafa verið lausir í fimm ár og
ekki er verið að vinna af neinum krafti í
því. Þetta er orðinn alltof langur tími og
setur bæði sjómenn og útgerðina í slæma
stöðu. Á svona mörgum árum er svo
margt sem hefði þurft að koma inn í nýja
samninga, bæði hvað varðar sjómenn og
útgerð. Ég tel ekki að útgerðin sé, eða eigi

að vera, andstæðingur okkar. Við eigum
að standa saman og það er nauðsynlegt
að fyrir liggi eitthvert plagg annað en
gamall samningur sem viðeigum að
vinna eftir.
Mikilvægast er að við förum að semja
um málin af fullri alvöru en allt hefur
strandað á því að útgerðin er ekki reiðubúin til að samninga við okkur. Mönnunarmálin á stóru uppsjávarskipunum
eru komin út úr öllu korti. Útgerðarmenn vilja fækka á þessum skipum niður
í 6-7 menn og þeir vilja ekki hafa kokk á
þessum stóru og flottu nýju skipum. Við
teljum að það sé mjög brýnt öryggismál
að nógu margir séu um borð ef eitthvað
kemur upp á, en stefnan virðist vera sú
að senda okkur 40-50 ár aftur í tímann
og láta okkur svo koma með skrínukost
um borð. Útgerðinni finnst launakostnaðurinn of hár en við erum ekki sammála
því. Við skiljum mæta vel að það væri
ekki gaman að vinna í sjávarútvegi ef
ekki væri neinn gróði í greininni, en
útgerðin verður að skilja að sjómönnum
ber að fá stærri sneið af kökunni.“

Brýnasta málið
„Ég hef ekki tekið þátt í samningum
ennþá en er núna boðaður á fund hjá
samninganefnd. Tveir menn frá Sjó-

mannabandinu, Valmundur Valmundsson, formaður sambandsins, og Grindvíkingurinn Hólmgeir Jónsson hafa stýrt
þessum málum og haldið okkur mjög vel
upplýstum. Framundan er framkvæmdastjórnarfundur hjá SFS, gamla LÍÚ, og
þar á að ákveða hvort þeir vilja semja við
sjómenn eða ekki. Við erum búnir að tala
saman í heilt ár með einhverjum hléum
en án árangurs. Við slitum viðræðum 4.
desember í fyrra. Núna segja þeir okkur
að þeir sem sátu fyrir þá í samninganefndinni hjá ríkissáttasemjara hafi ekki
ráðið neinu. Þeir ætla að funda innan
skamms og taka þá ákvörðun um hvort
þeir vilja semja um einstaka liði eða fara
í hart. Þá munum við fara fram á verkfallsboðun ef þeir vilja ekki semja og það
nær til allra félaga á landinu. Samningar
hafa verið lausir síðan 2011. Þetta mál er
brýnast og ber hæst í dag.“

Kjarasamningar LS
Kjarasamningar Landssambands smábátaeigenda við sjómannafélögin hafa
verið mikið til umræðu að undanförnu.
Einar Hannes segir stöðuna þar ekki
góða og þar séu málaferli í gangi líka.
„Útgerðin vill í mörgum tilfellum ekki
borga eftir samningunum. Vegna þess
hafa fallið nokkrir dómar sjómönnum
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verið er að auka eða skerða kvóta gerist
það hægt. Það þarf að gera nýjar reglur
og hlusta meira á skipstjórnarmenn og
skipstjórnarmenn þurfa að vera ábyrgir
í tali þegar þeir tala um að það þurfi að
auka eða skerða vilji þeir láta taka mark
á sér.“

Of lítil samstaða sjómanna

Ljósm. Kr.Ben.

í vil, en það virðist ekki nóg til að laga
málin yfir línuna. Þetta er orðið þannig
að hver og einn verður að sækja rétt sinn
á hendur útgerðinni undir eigin nafni og
fái hann leiðréttingu er ekki leiðrétt hjá
öðrum. Þess vegna þarf næsti maður að
fara af stað og svo koll af kolli. Þetta á
auðvitað að vera þannig að felldur verði
einn fordæmisgefandi dómur og eftir
honum verði allir að fara á hvorn veginn
sem hann fellur.“

eykst vinnan hjá öðrum þótt einhverjar
tækninýjungar hjálpi sjómönnum. Sjómönnum hefur einnig fækkað gríðarlega
og skipum einnig. Þau verða stærri og þá
eykst álagið og vinnan hjá sjómönnunum. Ástandið í sjónum hefur einnig verið
mjög til vildar og auðvelt að ná í vissar
tegundir, aðallega þorsk og karfa. Menn
reyna að haga veiðum þannig að nóg sé
að gera fyrir mannskapinn og þessu er
reynt að stjórna meira úr landi. Þegar

Öryggismálin
„Öryggismál sjómanna hafa lagast mikið
með Slysavarnarskóla sjómanna og bæði
útgerð og sjómenn hafa unnið saman að
því að koma þessum málum í lag. Það
hafa komið tvö ár núna með stuttu millibili þar sem enginn sjómaður hefur látist
á sjó. Í kringum 1990 fórust milli 20-30
sjómenn á hverju ári og þótti nánast
eðlilegt. Núna eru allir að vinna að þessu
í sameiningu og útgerðarmenn vilja hafa
þetta í lagi. Við hjálpumst allir að því að
gera gott kerfi betra. Slysavarnarskóli
sjómanna á mikið hrós skilið fyrir þetta,
þar hefur mjög gott starf verið unnið á
undanförnum árum.
Menn geta ekki endalaust fækkað
skipum og alltaf fengið sama magnið. Þá
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„Það er fínt að vera sjómaður í dag
meðan ekkert kemur fyrir þig og þú
sleppur heill frá hverjum túr. En eins og
ég nefndi áðan þarf oft að fara með erfið
og leiðinleg mál í útgerðina. Það hefur
samt gengið ágætlega og samskiptin hafa
verið góð. Allt eru þetta mál sem þarf
að laga í samningum. Útgerðarmenn
eru ekki mjög hlynntir því að semja við
okkur meðan þeir eru að græða og það
er torvelt að standa í samningum meðan
sjómenn sýna ekki meiri samstöðu.
Einhugur og samstaða meðal sjómanna
hefur því miður ekki náðst hingað til.
Útgerðarmenn hafa ákveðið tak á sjómönnum. Með fækkun sjómannsstarfa
er það þannig að ef þú ert ósáttur og ferð
að rífa kjaft segir útgerðin að þú getir
hypjað þig því við erum með nóga menn
sem bíða eftir plássinu. Síðan verður að
segjast eins og er að verkalýðshreyfingin
í landinu er handónýt. Við hér í Grindavík vitum um fullt af brotum sem verið
er að fremja og þurfum að fá einhvern
úr áhöfnum skipanna til að kæra. En
um leið og þú leggur nafnið þitt undir
ertu búinn að missa vinnuna. Þetta getur
ekki verið rétt og eðlilegt. Við sem stjórn
Sjómanna- og vélstjórafélagsins eigum
að geta kært þau brot sem eiga sér stað.
Við eigum að geta sagt að okkur hafi
borist til eyrna að hlutirnir séu ekki í lagi
á tilteknu skipi og við höfum ákveðið
að kæra málið. Þetta gengur því miður
ekki svona. Einhver úr áhöfninni þarf að
koma og leggja nafn sitt að veði og fara
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dómstólaleiðina. Þetta er auðvitað handónýtt kerfi. Gefum okkur að hann vinni
málið þá fá hinir ekki uppgert eins og
hann heldur þarf hver og einn úr áhöfninni að leita réttar síns. Það þýðir að allir
hinir 25 þurfa að fara í mál við útgerðina.
Við sem erum í stjórn félagsins eigum
að hafa fulla heimild til að kæra. Menn
sem sitja í stjórn félaga þurfi að sýna
ábyrgð og ætlunin er ekki að kæra hægri
og vinstri, en við verðum að fá þennan
rétt ef eitthvað á að gerast. Verkalýðshreyfingin segir við okkur að þetta
muni aldrei ná í gegn, það sé of erfitt.
Vandamálið er að margir í hreyfingunni
eru orðnir alltof gamlir og búnir að vera
allt of lengi við völd. Þetta er eins og með
allt annað í lífinu. Þegar þú ert búinn að
vera lengi í einhverju trúnaðarstarfi og
ert orðinn nokkuð sáttur ferðu að slaka á,
og það er ekki nógu gott.“

Félagsmálin
„Við erum aðilar að ASÍ og ég er alveg
óhræddur við að láta skoðanir mínar í
ljós á þeim vettvangi. Ég fór á formannafund í ASÍ þar sem rætt var um SALEK
samkomulagið sem er kjarasamningur
Alþýðusambands Íslands og Samtaka
atvinnulífsins. Samningurinn gildir frá

1. janúar 2016 til 31. desember 2018
og byggir á rammasamkomulagi aðila
vinnumarkaðarins frá 2015 og bókun um
lífeyrisréttindi frá 2011. Sagt er að ætlunin sé að tryggja jafnræði í kjaraþróun
á grundvelli sameiginlegrar launastefnu
og jöfnun lífeyrisréttinda. Mér var ljóst
að það var búið að ákveða allt fyrirfram.
Þeir vita nákvæmlega hverjir kjósa með
og á móti. Það eru þarna litlar og meðalstórar klíkur sem ráða öllu. Efling og VR
stjórna ASÍ og ef þeir ná að semja um
eitthvað þá vinna þeir málið því þeir eru
með meirihluta í samtökunum.
Forseti ASÍ á að vera kosinn af öllum
launþegum í landinu en ekki á ASÍ
þingi sem einhverjir útvaldir menn sitja.
Forsetinn er æðsti maður verkalýðshreyfingarinnar og ætti að vera kosinn af
öllum félagsmönnum hennar. Þetta hefur
komið fram á ASÍ fundum en núverandi
forseti leggst gegn þessu.
Á Suðurnesjum höfum við flesta
félagsmenn út af endurgreiðslunni. Bæði
ASÍ og Sjómannasambandið leggjast
mjög gegn þessari hámarksfélagsgreiðslu
hjá okkur og segja að við höfum forskot
á önnur félög til að fá félagsmenn til
okkar. En við viljum einfaldlega þjónusta
félagsmennina betur. Félagssjóður á ekki

að safna peningum heldur reka félagið
og félagsheimilið. Aðstöðuna okkar á að
reka á núlli, en hún var rekin í fyrra með
9 millj. kr. hagnaði. Stéttarfélögin eiga
ekki að vera einhverjar peningamaskínur
- peningana á að nota í félagsstarfið og ef
félagið er vel rekið eiga allir félagsmenn
að njóta góðs af því.“

VS-aflinn
„Það þarf að fara að gera eitthvað
í þessum svokallaða VS-afla. VS er
skammstöfun fyrir Verkefnasjóð
sjávarútvegsins en andvirði VS-aflans
rennur til hans. Útgerðin getur landað
eftir eigin geðþótta með þessum hætti en
þá fara 80% af lönduðum afla til hafrannsókna en 20% renna til útgerðarinnar
til skipta. Það er of lítið. Ef þetta á að
virka þyrfti útgerðin að fá sem minnst
og sjómaðurinn verður að fá sitt fyrir
sína vinnu. Þá sér sjómaðurinn sér hag
í því að hirða fiskinn. Þetta snýst um að
sé útgerðin í vandræðum með einstaka
tegund vegna skorts á veiðiheimildum,
getur hún landað honum með þessum
hætti utan kvóta upp að ákveðnu marki.
Línubátasjómenn sérstaklega eru mjög
ósáttir við hvernig þessu er háttað. Þeir
fá mjög lítið út úr þessum afla. Þarna
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Einar Hannes Harðarson, formaður SVG
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er útgerðin að hámarka afrakstur sinn
en á kostnað sjómanna. Mér finnst
spilin vera vitlaust gefin í þessu máli.
Þá er það nánast alltaf þannig að kæri
sjómaður útgerð missir hann plássið og
sú staðreynd letur menn til að sækja rétt
sinn og svona vinnubrögð eiga ekki að
líðast árið 2016. Fyrir vikið vill enginn
fara í þetta VS-afla mál fyrir okkur. Það
vill enginn missa vinnuna sína.“

Hlusta betur á sjómenn
„Einar Hannes nefnir einnig að nú sé
mikið af fiski og auðvelt að ná honum.
Til dæmis hafi stóru línubátarnir verið
að fá upp í 120 kör á eina lögn og á
frystitogurunum geti menn sótt þorsk
nánast eins og þeir vilja. Það bendir til
þess að skoða þurfi betur þann grunn
sem ráðlagður heildarafli er ákveðinn
útfrá. „Mér finnst þetta virka alltof
seint, bæði þegar aukið er við afla eða
dregið er úr heimildum. Ég held að
alltof seint sé gripið inn í báðum tilfellum og það er meðal annars af því
að ekki er hlustað nógu vel á það sem
sjómenn segja. Það er þó vissulega erfitt
því þeir hafi beina skammtímahagsmuni
af kvótaaukningu, en þeir hafi engu að
síður margt gott til málanna að leggja.
Það koma hins vegar alltaf sveiflur í
52
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stærð allra fiskistofna og þeim verður að
fylgja betur en gert hefur verið.“

Félagsheimili og orlofshús
„Við erum með glæsilegt félagsheimili
og reksturinn hefur gengið vel. Það var
fyrst vorið 1973 að fram kom hugmynd
um kaup á orlofshúsi fyrir sjómenn
í Grindavík og í framhaldi af því
var ákveðið að reisa sumarbústað að
Hraunkoti í Ölfusi en þar var þá að rísa
upp orlofshúsabyggð nokkurra félagasambanda, er síðar hlaut nafnið Hraunborgir. Árið 1981 var keyptur annar
bústaður í Húsafelli og hafa þessir tveir
bústaðir staðið félagsmönnum til boða,
auk tjaldvagns sem félagið keypti.
Orlofshúsin hafa verið rekin á núlli,
þau eru fín enda þarfnast töluverðs
viðhalds. Við vorum að bæta við þriðja
orlofshúsinu á Akureyri við rætur
Hlíðarfjalls í orlofshúsabyggðinni þar.
Húsið kostaði 36.9 milljónir. Þetta er
afar glæsilegt hús með svefnaðstöðu
fyrir 12 manns og heitum potti. Það er
mjög mikið notað og það dettur ekki út
helgi, ekki einu sinni um jól og áramót.

Við erum kannski of stórir og með of fá
orlofshús, en þetta er töluverð fjárfesting og ágætt í bili þótt maður viti aldrei
hvað framtíðin beri í skauti sér. Við
höfum leigt bústað fyrir félagsmenn
yfir sumarið því fólk er farið að ferðast
mikið innanlands.“

Gott að vera á Hrafninum
„Aðstæður og aðbúnaður á Hrafninum
eru eins og best verður á kosið. Við
róum núna annan hvern mánuð og
hinn mánuðinn er notaður til að sinna
félaginu og formennskunni og það
þýðir því miður að fjölskyldan situr
svolítið á hakanum. Maður reynir að
gera sitt besta og þetta gengur upp með
því að vera með góða menn með sér í
stjórn, menn sem maður getur treyst
fyllilega. Landslagið er líka svo breytt
með bættum fjarskiptum að það næst
alltaf í mann úti á sjó hvort sem er í
síma eða tölvupósti. Á þessu sviði hafa
orðið miklar breytingar síðan ég byrjaði fyrir 15 árum. Þá fórum við kannski
í 30 daga túr út á Hampiðjutorg þar
sem hvorki var síma né tölvusamband.

Nú er maður alltaf tengdur og það eru
einhverjar mestu framfarir í aðbúnaði
sjómanna á mínum ferli. Reyndar er
það svolítið leiðinlegt að fyrir vikið eru
menn nánast hættir að spila um borð.
Menn sitja meira hver í sínu horni með
sína tölvu og jafnvel að spjalla við fjölskylduna í gegnum tölvuna. Þetta er
því bæði góð og vond þróun. Það var
virkilega skemmtilegt þegar menn voru
allir að spila á frívöktum.
Þetta er búinn að vera mikill skóli,
mikið að læra og ég hef kynnst mikið
af góðu fólki. Það er mikið af því innan
hreyfingarinnar og gott að leita til
margra og gaman að koma að félaginu
með þessum hætti. Starfið er skemmtilegt og krefjandi, maður er oft þreyttur
en fyrst og fremst er þetta mikil
persónuleg skólun. Ég vil að endingu
nota tækifærið til að óska grindvískum
sjómönnum og ástvinum þeirra til
hamingju með daginn,“ segir Einar
Hannes Harðarson að lokum.

ATW kerfið, Automatic Trawl Winch kerfið er afrakstur
þriggja áratuga þróunarvinnu starfsmanna okkar alla tíð í náinni samvinnu við íslenska sjómenn.
Ekkert annað fyrirtæki í heiminum hefur framleitt
stýribúnað fyrir rafknúnar togvindur í jafn
mörg og glæsileg fiskiskip og Naust Marine.
Yfir 100 ATW kerfi um borð í skipum
um allan heim.
Er ATW kerfi um borð í þínu skipi?

Sendum
sjómönnum
okkar bestu
kveðjur í tilefni af
sjómannadeginum
Miðhella 4 | 221 Hafnarfjörður | s: 414 8080
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Kjarabaráttan:

Ljósm. Kr.Ben.

Kjarabarátta
grindvískra sjómanna í 60 ár
Fyrsta verk hinnar nýstofnuðu Sjómannadeildar hafði verið að semja
við útgerðarmenn um hlutaskipti.
Samninganefndin átti erfitt verk fyrir
höndum, segir þar, enda reyndist ekki
auðhlaupið að því að ná samkomulagi
um sjómannakjörin. Útgerðarmenn
höfðu sagt upp samningunum á sínum
tíma og voru ófáanlegir til þess að
semja upp á sömu kjör og voru í gildi
í öðrum Suðurnesjaverstöðvum.
Sjómenn í Grindavík voru einhuga
um að krefjast áfram sömu kjara í
aðalatriðum og gilda í hinum verstöðvunum á Suðurnesjum. Að lokum urðu
deiluaðilar sammála um að vísa málinu
til sáttasemjara ríkisins, en jafnframt
samþykkti trúnaðarmannaráð Verkalýðsfélagsins að boða vinnustöðvun á
vélbátum, og skyldi hún koma til framkvæmda á miðnætti 7. janúar 1957.

Þokkaleg sátt um samninga
Í Sögu Grindavíkur sem Jón Þ. Þór og
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Guðrún M. Hreiðarsdóttir rituðu og
gefin var út 1996 segir að viku síðar hafði
ekki enn náðst samkomulag þrátt fyrir
sáttafund með sáttasemjara ríkisins, og
ákvað þá trúnaðarmannaráð Verkalýðsfélagsins að boða til samúðarverkfalls
hjá atvinnufyrirtækjunum í Grindavík.
Skyldi hún koma til framkvæmda 14.
janúar, ef samningar um sjómannakjörin
hefðu ekki tekist fyrir þann tíma. Eftir
langt þóf náðist loksins samkomulag um
hlutaskiptin, og var samningur um þau
samþykktur á fundi Sjómannadeildarinnar 16. janúar. Ekki ber á öðru samkvæmt
fundargerðum og frásögnum blaða en að
þokkaleg sátt hafi ríkt um samningana
enda urðu ekki umtalsverðar breytingar á
hlutaskiptum þeirra næstu árin.

Hart deilt og verkföll tíð

Ljósm. Kr.Ben.

Næstu átakamálin milli sjómanna og
útgerðar voru hækkun kauptryggingar,
helgarfrí, línulengd og netafjöldi í sjó
á vetrarvertíðum. Verkföll voru tíð í

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur 60 ára
byrjun vertíðar en oftast nær náðist
að semja um þessi atriði þótt stundum
væri hart deilt. Árið 1958 urðu þær
breytingar á kjarasamningum sjómanna
í Reykjavík að afnumin var sú regla að
útgerðarkostnaður bátanna væri greiddur
af óskiptum afla. Í staðinn var tekinn
upp sá háttur að sjómenn fengu ákveðinn
hundraðshluta aflans í sinn hlut en
útgerðin greiddi allan kostnað. Var
þetta fyrirkomulag til mikilla bóta fyrir
sjómenn og innan tíðar var þetta krafa
sjómanna um allt land. Haustið 1960
hófust samningaviðræður milli L.Í.Ú. og
sjómannasamtakanna innan A.S.Í., en
ekki reyndist hlaupið að því að ná samkomulagi enda um að ræða stórfelldar
breytingar á skiptagrundvelli þeim, sem
tíðkast hafði um langan tíma.

Vinnustöðvun í bígerð
Í stórfróðlegri samantekt Guðrúnar M.
Hreiðarsdóttur um sögu Sjómanna- og
vélstjórafélagsins í Grindavík segir að í
byrjun janúar 1961 hafi Sjómannadeildinni borist skeyti frá samninganefnd
sjómannasamtakanna. Verður þessari
merku samantekt fylgt í megindráttum
hér á eftir.
Í skeytinu sem Sjómannadeildinni
barst var óskað eftir því að öll félögin
sem aðild áttu að bátakjarasamningunum, samþykktu og lýstu yfir
vinnustöðvun frá og með 15. janúar.
Sjómannadeildin samþykkti að fara að
þessum tilmælum og þótti þá útgerðarmönnum í Grindavík heldur slæm staða
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vera komin upp í málinu enda vertíðin
að hefjast. Ákvað Útvegsmannafélagið
að gera tilraun til að fá öll útvegsmannafélög á Suðurnesjum og viðkomandi
sjómannafélög til að hafa samstarf um
lausn málsins.
Næsta dag lá fyrir samningsuppkast milli sjómannafélaga og útvegsmannafélaga úr Grindavík, Keflavík og
Sandgerði um kaup og kjör sjómanna
á vélbátaflotanum en þar sagði að af
heildarverðmæti aflans upp úr bát
greiðist skipverjum 28% sem skiptist á
menn. Þegar aflaverðmæti hefur náð 1,3

milljónum króna skal af því sem umfram
aflast greiðast með 30% til skipverja er
skiptast á sama hátt.

Samningsuppkastið fellt
Sjómannafélögin felldu þetta samningsuppkast samhljóða á sameiginlegum fundi í Keflavík. Í lok fundarins
var samþykkt með 88 atkvæðum gegn
28 svohljóðandi tillaga frá Hannibal
Valdimarssyni, forseta Alþýðusambands
Íslands: „Þar sem því fer fjarri að fullreynt sé hvort takast megi að ná fram
kjarabótum fyrir hlutasjómenn með
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Víkverji og konan
kölluð út í fiskverkun
Mikill meirihluti félagsmanna Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur samþykkti í póstatkvæðagreiðslu að boða verkfall 15. mars 2001. Alls greiddu 126 atkvæði, þar af samþykktu 106 vinnustöðvun og 19 sögðu nei. Þetta varð Víkverja,
pistlahöfundi Morgunblaðsins, tilefni til skemmtilegra hugleiðinga sem rifjaðar
eru upp hér á eftir.
„Verkfall sjómanna hefur ýmis áhrif, sem ekki liggja í augum uppi. Það varð meðal
annars til þess að Víkverji og kona hans voru kölluð út í fiskverkun í Grindavík um
helgina. Svo mikill afli hafði borist að á dögunum fyrir verkfall að ekki hafðist undan
að vinna fiskinn og eftir að verkfall hófst mokfiskuðu smábátarnir svo ekkert lát varð á.

Langur vinnudagur
Fiskverkunin sem um ræðir er fjölskyldufyrirtæki og saltar fiskinn fyrir markaði
á Spáni og Portúgal. Staðreyndin er sú að þrátt fyrir góð laun er erfitt að fá fólk til
þessara starfa, enda töluverð erfiðisvinna, einkum ef vel er haldið áfram. Enn verra
er að fá fólk til vinnu um helgar. Það er athyglisvert að líta yfir hópinn, sem kom
saman þessa helgi til að fletja, salta, meta og pakka þeim gula. Þarna voru Júgóslavar,
Þjóðverjar, Taílendingar og Filippseyingar. Þarna var blaðamaður, starfsmaður á
heilbrigðisstofnun, starfsmaður á tannlæknastofu, frystitogarasjómaður, útgerðarmaður, nemi í háskóla og svo framvegis. Þrátt fyrir að hópurinn væri mislitur gekk
vinnan vel og mikið gekk undan fólkinu, enda vinnudagurinn hjá sumum meira en
hálfur sólarhringur.

Mikilvægt framlag fiskaverkafólks
Það er ljóst að margir eru tilbúnir til þess að gera sem mest verðmæti úr fiskinum
okkar, en til þess að svo verði þarf fólk bæði að kunna vel til verka og leggja sig fram
við vinnuna. Framlag fiskverkafólksins til að auka verðmæti fiskaflans verður seint
of metið. Víkverja finnst því á stundum að sjómenn taki lítið tillit til þess í kjarabaráttu sinni. Þeir eru í flestum tilfellum með miklu meiri laun en verkafólkið í landi, en
án þess yrði hlutur sjómannsins mun minni en ella.

Sammála kröfum sjómanna
Hlutur sjómanna úr heildarverðmæti fiskaflans er afar hár og ef þeir bæru sig
saman við fiskverkafólkið í þeim efnum ættu þeir að vera ánægðir með fenginn hlut.
Víkverji hefur bæði verið á fiskiskipum og stundað fiskvinnslu í landi. Hann veit því
að erfiðið í landi getur verið mun meira en á sjónum.
Víkverji er þó sammála ýmsum kröfum sjómanna, sérstaklega hvað varðar
slysatryggingar og mótframlag í lífeyrissjóði. Þegar þetta er skrifað stendur verkfall
sjómanna enn yfir, en Víkverji vonar að það leysist sem allra fyrst.
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heildarsamningum fyrir landið allt, telur
fundurinn rétt að fresta að taka ákvörðun
um samning þann er fyrir liggur.” Einnig
var samþykktur þessi viðauki við tillögu
Hannibals: „... og vísar samningstilboðinu aftur til samninganefndar sjómannasamtakanna.”
Hannibal fékk samþykkta frestunartillögu sem fól í sér að félögin samþykktu
að fresta ákvörðun um boðun vinnustöðvunar þar til atkvæðagreiðsla hefði
farið fram um sáttatillöguna sem fyrir lá.
Fundur var haldinn 25. janúar í Sjómannadeildinni í Grindavík og var þar
borið undir atkvæði samkomulag sem
náðst hafði milli samninganefnda útgerðarmanna og sjómanna fyrir milligöngu
sáttasemjara. Mun samningurinn hafa
hljóðað upp á 29,5% aflahlutdeild, en
jafnframt var bætt við viðauka úr eldri
samningum um hámark línulengdar
og bann við róðrum með þorsknet á
föstudaginn langa, páskadag og 1. maí.
Samningurinn var samþykktur með
miklum meirihluta atkvæða.

Viðaukatillögur felldar
Sjómannadeildin fór fram á það nokkru
síðar við Útvegsmannafélag Grindavíkur,
að það bætti inn í samninginn tveimur
viðaukatillögum. Þar var gert ráð fyrir
að útgerðarmaður tryggði á sinn kostnað
hvern mann, sem samningurinn tæki
til, gegn öllum slysum eða dauða fyrir
200.000 krónur. Einnig skyldi útgerðarmaður taka ábyrgðartryggingu, allt að
kr. 1.250.000 og hámark kr. 500.000 fyrir
hvert einstakt tjón. Útvegsmannafélagið
neitaði að taka þessar tillögur inn í
samninga á þeirri forsendu, að á Alþingi
væri frumvarp til laga um þær tryggingar, sem hér væri um að ræða.

Krafa um líftryggingar
Næsta ár var líftrygging eitt helsta
kröfumál sjómanna í kjarasamningum
við útgerðarmenn, en einnig var farið
fram á hærri aflahlutdeild og hækkun
kauptryggingar. Þá kom inn ákvæði
um helgarfrí, ef bátur á línu reri fleiri
en fjóra daga í viku að hausti, og varð
það ákvæði nokkur ásteytingarsteinn í
löngum og erfiðum samningaviðræðum
haustið 1962. Annars héldust kjarasamningar sjómanna mikið til óbreyttir næstu
árin, og snerust samningaviðræður helst
um breytingar og lagfæringar á eldri
samningum, þó einnig væru gerðar
kröfur um hærri prósentuskiptingu.

Ný kjaradeila
Samningar í kjaradeilu sjómannasamtakanna suðvestanlands tókust ekki
fyrir áramótin 1964-65 og hófst því

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur 60 ára
Frá vinstri: Önundur G. Haraldsson, Sævar Gunnarsson, Hinrik Bergsson og Hermann Magnús Sigríðarson.

sjómannaverkfallið á bátaflotanum eins
og boðað hafði verið 1. janúar. Verkfallið náði til 170-180 báta og um 16001700 sjómanna. Algert verkfall var á
bátaflotanum í Reykjavík, Hafnarfirði,
Keflavík, Akranesi og Grindavík. Kjaradeilan stóð yfir í einn mánuð og lauk
henni þegar samþykkt var miðlunartillaga frá sáttasemjara ríkisins.
Í Grindavík voru sjómenn ekki
ánægðir með árangurinn sem þessi
miðlunartillaga færði þeim en fannst
þó að staðan væri orðin það veik og
samstaðan of lítil til þess að þeir gætu
staðið í verkfalli öllu lengur.
Skömmu síðar voru nýir samningar samþykktir, en þeir fólu í sér, að
sjómenn fengu milli 30-40% aflans í
sinn hlut eftir stærð bátanna, fjölda
skipverja á hverjum bát og veiðarfærum. Mesti sigur sjómanna fólst þó
í hækkun kauptryggingarinnar, en auk
hlutar höfðu hásetar á landróðrabátum
2000 krónur í laun á mánuði. Þá urðu
útgerðarmenn jafnframt að tryggja
hverjum háseta 9000 króna lágmarkslaun. Þeim var einnig skylt að greiða
sjúkrasamlagsgjöld vegna hlutaráðinna
manna, greiða sjúkra og slysabætur
skv. settum reglum og tryggja hvern
skipverja fyrir kr. 200.000 miðað við
dauða eða örorku.
Í fyrrgreindri samantekt Jóns Þ. Þórs
og Guðrúnar M. Hreiðarsdóttur segir
að með þessar kjarabætur í höndunum
máttu sjómenn vel við una, enda voru
næstu ár átakalítil og helstu breytingar
S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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við sjómannastéttina, og um þau mál var
nokkuð rætt, þegar landhelgisdeilur við
erlendar þjóðir stóðu sem hæst. Að öðru
leyti voru það margvísleg málefni Sjómannadeildarinnar og grindvískra sjómanna, sem helst var rætt um, þ.á m. þátt
deildarinnar í sjómannadagshaldi, og
uppbyggingu og rekstur sumarbústaðar,
sem deildin byggði handa félagsmönnum
sínum.
Árið 1970 urðu þær breytingar á högum Sjómannadeildarinnar, að vélstjórar
bættust í hópinn, og var þá um leið samþykkt, að framvegis skyldi deildin heita
Sjómanna og vélstjóradeild Grindavíkur.
Ekki voru það einu breytingarnar, því
framundan voru minnkandi tengsl við
Verkalýðsfélagið.

á samningum þær, að í ársbyrjun 1968
hækkaði líftrygging úr kr. 200.000 í
kr. 400.000. Jafnframt hækkaði kauptrygging um 1100 krónur á mánuði, og
skyldi sú hækkun samsvara fatapeningum.

Síldin skapaði velmegun
Allan sjöunda áratuginn hafði síldaraflinn stöðugt verið að aukast og skapaði
mikla velmegun í þjóðfélaginu. Hrun
síldarstofnsins árið 1967 var þungt áfall
fyrir efnahagslíf þjóðarinnar og hafði
víðtæk áhrif, m.a. máttu sjómenn horfa
upp á óvissu í útgerð og atvinnuleysi.
Til að koma til móts við erfiðleikana
greip ríkisstjórnin til þess ráðs að lækka
gengið og skerða kjör launþega. Hófust
þá þegar mikil átök á vinnumarkaðnum,
og þann 2. janúar 1969 samþykkti
Sjómannadeildin í Grindavík að segja
upp gildandi samningum. Um leið var
samþykkt að boða til verkfalls, bæði til
að ná fram settum kröfum og til að sýna
samstöðu með öðrum félögum. Samningar tókust eftir tiltölulega stutt verkfall og þótt sjómenn næðu ekki fram
öllum þeim kröfum sem settar voru
fram í upphafi náði aðalbaráttumálið,
þ.e. fæðispeningar og lífeyrissjóður
bátasjómanna, fram að ganga.

Aðskildar stjórnir

Fiskverð
Þar sem verulegur hluti sjómannslaunanna var greiddur sem aflahlutur var
eitt mesta hagsmunamál þeirra að fá sem
hæst verð fyrir fiskinn upp úr sjó. Tekjur
þeirra miðuðust í raun við fiskverð á
hverjum tíma og áttu þeir þar oft sömu
hagsmuna að gæta og útgerðarmenn.
Fiskverð var ákveðið af Verðlagsráði
sjávarútvegsins, með íhlutun stjórnvalda,
og deilur um fiskverð voru því í raun
háðar á pólitískum vettvangi. Verðlagsráð
ákvað lágmarksverð á fiski, en sjómenn
gátu samið við útgerðarmenn um hærra
verð og virðist það einkum hafa átt við
um síldina. Á sjöunda áratugnum, þegar
síldveiðar stóðu sem hæst, sló oft í brýnu
milli sjómanna og útgerðarmanna um
síldarverð. Einkum urðu harðar deilur
haustin 1961 og 1962, þegar kom til
verkfalls á síldarbátunum, en yfirleitt
tókst þó að ná samkomulagi án þess að
til vinnustöðvunar kæmi.

Góðæri á áttunda áratugnum
Fram eftir áttunda áratugnum var góðæri
í þjóðfélaginu, og höfðu sjómenn þar
af leiðandi hægt um sig í kjarabaráttunni. Samningar voru að vísu sífellt
til endurskoðunar, en sjaldan kom til
verulegs ágreinings við útgerðarmenn.
Árið 1974 fór hins vegar að harðna á
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dalnum, þjóðarframleiðsla dróst saman
og verðbólga jókst hörðum skrefum.
Viðbrögð verkalýðshreyfingarinnar
urðu þó ekki verulega hörð í fyrstu. Helstu
kröfur sjómanna beindust að verulegri
hækkun kauptryggingar, hækkun hlutaskiptaprósentu, fríu fæði og að fullnaðaruppgjör færi fram í lok hvers úthaldsmánaðar. En þrátt fyrir að sjómenn hefðu
hægt um sig, voru þeir þó síður en svo
ánægðir með stöðu sinna mála og töldu
að kaup og kjör sjómanna væru langt
fyrir neðan það mark sem viðunandi gæti
talist. Sífellt komu fram háværari raddir
um stórbætt launakjör og betri aðbúnað
íslenskra sjómanna og haustið 1976 hvatti
þing Sjómannasambands Íslands starfandi
sjómenn um land allt til að taka virkan
þátt í kjarabaráttu stéttar sinnar og skipa
sér fast að baki forystu sambandsins í
þeim átökum sem óhjákvæmilega hlytu að
vera framundan.

Vélstjórar bætast í hópinn
Á fundum Sjómannadeildarinnar fór
lítið fyrir umræðum um önnur mál en
kjaramálin. Útfærsla landhelginnar í 12
mílur og síðar í 50 mílur kom þó beint
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Á fundi Verkalýðsfélagsins haustið 1972
óskaði formaður Sjómanna- og vélstjóradeildarinnar eftir því, að félögin hefðu
aðskildar stjórnir og fulltrúaráð fyrir
þá sjóði, sem ekki væru sameiginlegir.
Fundarmenn féllust á að hafa þann háttinn á framvegis, en stefnan var nú tekin
á fullt sjálfstæði deildarinnar. Haustið
1974 var Verkalýðsfélaginu tilkynnt að
eftirleiðis myndu félagsmenn Sjómanna
og vélstjóradeildarinnar skipa sinn gjaldkera sjálfir og hefðu félögin því framvegis
hvort sinn gjaldkerann. Fljótlega eftir
þetta var skipuð nefnd innan deildarinnar til að athuga og undirbúa ný lög
og nafnabreytingu hennar. Árið 1976
voru samþykkt ný lög fyrir Sjómanna og
vélstjóradeildina, hún leyst undan öllum
skyldum við Verkalýðsfélagið og gerð
að sjálfstæðu félagi undir nafninu Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur.

Samið um mánaðarlega
kauptryggingu
Samningar voru lausir um miðjan maí
1977 og voru menn ákveðnir í að reyna
að ná fram ákveðnum kjarabótum
til handa sjómönnum, t.d. hækkun
skiptaprósentu í áföngum og mánaðarlegt uppgjör. Ekki leist mönnum þó á
að boða til vinnustöðvunar þegar um
vorið og innan Sjómanna og vélstjórafélags Grindavíkur voru menn sammála um að bíða til áramóta með að
fara í verkfall. Samningar tókust þó
fyrir þann tíma og náðu sjómenn þeim
meginárangri að hver mánuður varð að
sérstöku kauptryggingartímabili en áður
höfðu tímabilin verið þrjú. Reyndar mun
hafa gengið brösuglega að framfylgja
þessu ákvæði í fyrstu og olli það mikilli
óánægju meðal sjómanna. Á aðalfundi
Sjómanna- og vélstjórafélagsins í lok
desember 1977 mótmæltu fundarmenn

volvo penta á íslandi og brimborg óska
sjómönnum til hamingju með daginn
Volvo Penta á Íslandi og Brimborg óska sjómönnum öllum og fjölskyldum
þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn. Öryggi á sjó. Áreiðanleiki, afl
og ending ásamt hagstæðum rekstri og góðri þjónustu er trygging Volvo Penta.

Traust teymi Volvo Penta á Íslandi | Brimborg

Á myndinni eru frá vinstri: Jóhann Rúnar Ívarsson þjónustustjóri, Hilmar Skúli Hjartarson vélvirki, Ingvar Karl Ingason
verk- og tæknistjóri, Gissur Kristjánsson söluráðgjafi varahluta, Guðmundur Gísli Sigurðsson söluráðgjafi vélbúnaðar,
Gunnar Hjálmarsson söluráðgjafi varahluta og Kristinn Már Emilsson framkvæmdastjóri Volvo Penta á Íslandi.

Skoðaðu Volvo Penta í dag

Breið lína bátavéla sem henta margvíslegum gerðum og stærðum báta.
Komdu og skoðaðu sýningarvélar í dag og ræddu við ráðgjafa.

Kauptu bestu varahlutina

Volvo Penta á Íslandi | Brimborg er með gott úrval varahluta á
lager og á mjög hagstæðu verði. Varahlutasérfræðingar okkar
veita þér fyrirtaksþjónustu og ráðgjöf við kaup.

Uppítaka á bátavélum

Við tökum eldri Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði. Eigum til
uppgerðan vélbúnað til sölu á lager. Kynntu þér notaðar bátavélar til
sölu.

Öflug Volvo Penta þjónusta

Hjá Volvo Penta á Íslandi | Brimborg starfar framúrskarandi teymi sem
samanstendur af öflugum fagmönnum Brimborgar og samstarfsaðilum
um land allt. Vélaverkstæði Brimborgar og þjónustuaðilar um land allt
taka að sér þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði.

HAFÐU SAMBAND Í DAG
• Sími: 515 7070
• Netfang: volvopenta@brimborg.is
• Ný heimasíða: www.volvopenta.is

• Hældrifsvélar
• Gírvélar
• IPS vélbúnaður
• Rafstöðvar og ljósavélar

Neyðarþjónusta okkar fyrir Volvo Penta vélbúnað, ljósavélar og
rafstöðvar er margþætt enda aðstæður viðskiptavina okkar misjafnar.
Fáðu verðtilboð í þjónustu.

Volvo Penta á Íslandi | Brimborg

•

Bíldshöfða 6

•

Sími 515 7070

•

volvopenta.is
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Þorbjörn II, GK 541, ljósmynd Ólafur Rúnar 1967.

Á árunum 1979-1983 geisaði mikil verðbólga, knúin áfram af vísitölubindingu
launa, olíuverðshækkunum og sveiflum í
verði útfluttra sjávarafurða. Þjóðarframleiðsla óx þó talsvert á þessum árum,
kjör fólks voru tiltölulega góð og fóru
batnandi. Kröfur sjómanna voru svipaðar
og áður, þ.e. hækkun skiptaprósentu, frítt
fæði fyrir alla sjómenn og endurskoðun
á öllum atriðum samninga varðandi frí.
Engin veruleg átök urðu þó í kringum
þessar kröfur en hins vegar fléttuðust
þær inn í harðar deilur um fiskverð sem
leiddu til verfalls í kringum áramótin
1981/1982.

hverjum tíma og áttu þeir þar oft sömu
hagsmuna að gæta og útgerðarmenn.
Áður hafði fiskverð verið ákveðið af
Verðlagsráði sjávarútvegsins með íhlutun
stjórnvalda og deilur um fiskverð voru
því í raun háðar á pólitískum vettvangi.
Verðlagsráð ákvað lágmarksverð á fiski
en sjómenn gátu samið við útgerðarmenn um hærra verð og virðist það
einkum hafa átt við um síldina. Á sjöunda áratugnum, þegar síldveiðar stóðu
sem hæst, sló oft í brýnu milli sjómanna
og útgerðarmanna um síldverð. Einkum
urðu harðar deilur haustin 1961 og 1962
þegar kom til verkfalls á síldarbátunum
en yfirleitt tókst þó að ná samkomulagi
án þess að til vinnustöðvunar kæmi.
Í október 1987 samþykkti Sjómannaog vélstjórafélag Grindavíkur á fjölmennum félagsfundi að skora á Sjómannasambandið að segja upp síldarverði um
leið og hægt væri og þeim tilmælum var
jafnframt beint til þeirra sem hafa byrjað
veiðar að sigla í land og hefja ekki veiðar
fyrr en viðunandi verð fengist.

Ákvörðun fiskverðs

Ráðin tekin af Verðlagsráði

Þar sem verulegur hluti launanna var
greiddur sem aflahlutur var það eitt
mesta hagsmunamál sjómanna að fá sem
hæst verð fyrir fiskinn upp úr sjónum.
Tekjur þeirra miðuðust við fiskverð á

Frá því um miðjan áttunda áratuginn
höfðu sjómenn verið óánægðir með
fiskverð einkanlega eftir að sett voru
bráðabirgðalög þar sem ráðin voru
tekin af Verðlagsráði sjávarútvegsins og

seinagangi á uppgjöri á hráefni sem verksmiðjur fengu í hendur en gerðu ekki
upp innan tilskilins tíma við útgerðarmenn. Vegna þessa fengu sjómenn ekki
gert upp mánaðarlega eins og samið
hafði verið um í síðustu kjarasamningum
og forsætisráðherra hafði þó lofað að yrði
gert framkvæmanlegt.

Verðbólgan

60

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

ákveðið að fiskverð mætti ekki hækka
meir en um 11%. Töldu sjómenn að
fiskverð hefði átt að geta hækkað meira
vegna þess gengissigs sem átt hafði sér
stað og gengisfellingar síðar. Næstu árin
var fiskverði haldið niðri og þótti sjómönnum sú stefna vera harkaleg aðför að
kjörum þeirra. Árið 1980 þótti mönnum
nóg komið og ákváðu að tímabært væri
að spyrna við fótum.
Í janúarlok 1981 ákvað Sjómanna- og
vélstjórafélag Grindavíkur að boða til
verkfalls frá og með 16. febrúar enda
hafði þá ekki enn náðst samkomulag um
fiskverð sem samkvæmt lögum hafði
átt að liggja fyrir um áramót. Þann 14.
febrúar hittust félagsmenn í Sjómannaog vélstjórafélaginu til að ræða stöðuna
í fiskverðsmálinu og skýrði formaður
félagsins þar m.a. frá því að ríkisstjórnin og forsætisráðherra heimtuðu að
oddamaður tæki afstöðu með fiskkaupendum, þ.e. að verð hækkaði um 16%
að meðaltali í stað 19% 1. mars. Töldu
fundarmenn ástæðu til að senda frá sér
ályktun þar sem þeir lýstu yfir furðu
sinni og víttu þau vinnubrögð stjórnar
og Verðlagsráðs sem höfð hafa verið við
ákvörðun fiskverðs og þá sérstaklega
það kjarkleysi stjórnvalda að gera ekki
verðlagsráði kleift að ákveða fiskverð
sem flestir gætu við unað. Fundarmenn

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur 60 ára
lýstu jafnframt yfir fyllsta stuðningi við
fulltrúa fiskseljenda í Verðlagsráði og
hvöttu þá til áframhaldandi baráttu fyrir
réttmætu fiskverði til handa sjónönnum
og útvegsmönnum.

Útgerðarmenn neita að semja
Uppkast að nýjum samningum lá fyrir
þann 5. mars en það var fellt naumlega
í atkvæðagreiðslu og í framhaldi af því
ákvað Sjómanna- og vélstjórafélagið
að senda tvo menn til að halda áfram
viðræðum við útgerðarmenn en bíða
með frekari aðgerðir að svo stöddu. Um
haustið var aftur tekinn upp þráðurinn
þar sem frá var horfið, og ákváðu félagsmenn í Sjómanna- og Vélstjórafélaginu
að róa ekki fyrr en viðunandi fiskverð
lægi fyrir og boðað var til verkfalls
frá og með 26. desember. Viðunandi
fiskverð var að sjálfsögðu meginkrafan
en sjómenn óskuðu nú einnig eftir því
að olíugjald yrði afnumið en um það
neituðu útvegsmenn að semja. Verkfall
varð ekki umflúið og stóð það fram undir
miðjan janúar.
Þann 17. janúar samþykktu sjómenn
nýgerðan kjarasamning og var verkfalli aflýst á miðnætti sama dag. Nokkur
óánægja var með samninginn, einkum

með helgarfríin sem voru óákveðin á
laugardegi eða sunnudegi. Fiskverðið var
þó það sem mestu máli skipti og töldu
menn að þar hefði náðst góður árangur
en reiknað var með að semja mætti um
frídagana heima í héraði, eins og mörg
félög hefðu gert víða á landinu.

Kjarabarátta fram að þjóðarsátt
Árið 1983 varð mikill aflabrestur og
verðfall á sjávarafurðum, þannig að þjóðartekjur minnkuðu. Ríkisstjórnin afnam
vísitölubætur á laun en lánskjaravísitalan
var hins vegar ekki tekin úr sambandi,
heldur hækkuðu vaxtagreiðslur í takt við
verðbólguna sem æddi áfram. Þar sem
talsverður vilji var í landinu til að stöðva
verðbólguna, voru aðgerðir ríkisstjórnarinnar látnar nokkurn veginn átölulausar,
en það breyttist þegar við bættist gengisfelling um áramótin 1984/1985.
Í apríl 1984 barst Sjómanna og vélstjórafélaginu beiðni frá Sjómannasambandinu um verkfallsheimild en menn
urðu sammála um að rétti tíminn fyrir
verkfall væri liðinn á þeirri vertíð og
yrði vart aftur fyrr en um haustið, þegar
loðnu og síldarbátar færu af stað. Einhverjar þreifingar voru fram eftir sumri
milli Sjómannasambandsins og útvegs-

manna, án þess þó að nokkur umtalsverður árangur hlytist af þeim.

Sáttatillaga
Í nóvember voru kjaramál sjómanna
hins vegar tekin til rækilegrar skoðunar,
enda töldu sjómenn sig hafa orðið fyrir
25-30% kjaraskerðingu. Ákveðið var að
segja upp gildandi kjarasamningum og
boða til vinnustöðvunar um áramót.
Ekki þótti mönnum þó fært að standa
við þá dagsetningu og frestuðu boðuðu
verkfalli fram eftir janúarmánuði. Þann
29. nóvember kom sáttatillaga frá útvegsmönnum og þóttust sjómenn aldrei hafa
séð þvílíka tillögu til lausnar í kjaradeilu.
Í framhaldi af því samþykkti stjórn og
trúnaðarmannaráð Sjómanna og vélstjórafélags Grindavíkur að framselja
umboð sitt um boðun verkfalls til S.S.Í.
og samninganefndar.
Viðræðurnar drógust á langinn og það
var ekki fyrr en í byrjun mars, að lögð
voru fram drög að nýjum kjarasamningum. Hafði ríkisstjórnin þá m.a. boðið
hækkun fæðis og fatapeninga, skattafrádráttar og kauptryggingar. Samningsuppkast þetta var fellt en nokkrum dögum
síðar voru greidd atkvæði um viðbót við
samninginn þegar samningamenn Sjó-
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fylgdu ýmsar takmarkanir á veiðum
ýmissa tegunda. Átta árum síðar, þ.e.
árið 1984, var kvótakerfið tekið upp í
því skyni að hindra ofveiði og ná fram
hagkvæmari nýtingu fiskistofnanna. Var
þá skipum úthlutað aflakvóta miðað við
afla þeirra á árunum 1981-1983 og fékk
hvert fiskiskip leyfi til að veiða ákveðið
magn af tilteknum tegundum á hverju
ári.
Frá upphafi kvótakerfisins, hafa
kostir þess og gallar verið mikið ræddir.
Ósamkomulag hefur verið um úthlutun
veiðiheimilda, umráðarétt eða eignarrétt
á þeim og þar með réttinn til þess að
kaup og selja þessi réttindi.
mannasambands Íslands og L.Í.Ú. höfðu
samþykkt með fyrirvara um samþykki
félaganna. Var samningurinn þannig
samþykkur víðast hvar.

Stjórnun fiskveiða tekin upp
Þegar leið á árið 1983 var mönnum ljóst,
að ástand fiskistofna myndi hafa meiri
áhrif á afkomu sjómanna en nokkru
sinni. fyrr. Þorskveiði hafði minnkað
allverulega og fiskifræðingar lögðu til
að þorskveiði yrði minnkuð stórlega á
næstu árum. Stórfelld endurnýjun og
stækkun fiskiskipaflotans á áttunda
áratugnum hafði aukið sóknina á fiski-

miðin gríðarlega auk þess sem skipin
urðu stöðugt fullkomnari og afkastameiri. Haustið 1975 sendi starfshópur
á vegum Rannsóknarráðs ríkisins frá
sér skýrslu um þróun sjávarútvegsins.
Var þar dregin upp dökk mynd af þróun
helstu fiskstofna, einkum þorsksstofnsins. Í skýrslunni var því spáð, að ef ekki
yrði tekin upp virk fiskveiðistjórnun til
verndunar fiskstofnum, gæti hrun þeirra
verið framundan.

Lög um fiskveiðistjórnun
Árið 1976 voru sett ný lög um fiskveiðistjórnun hér við land og í kjölfarið

Frjálsa framsalið
Þegar kvótakerfið var sett á, þótti nauðsynlegt að hafa frjálst framsal á veiðiheimildum þrátt fyrir hörð mótmæli
samtaka sjómanna. Fóru sjómenn fram
á að umbjóðendur þeirra fengju hlut
úr seldum veiðiheimildum, með þeim
rökum að verið væri að selja frá þeim
vinnuna, en því var alfarið hafnað af
útgerðarmönnum þar sem það væri
nánast óframkvæmanlegt. Á þetta féllust
sjómenn með þeim orðum, að þá yrði
þeim alfarið haldið utan við öll viðskipti
með aflaheimildir. Var það fyrirkomulag

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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Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur 60 ára
við lýði fyrstu árin, en eftir það fór að
bera nokkuð á því að útgerðarmenn létu
sjómenn taka þátt í kvótakaupum.

Þjóðarsátt og síldarverð
Árið 1986 var gengið frá samningum sem
næstu árin voru framlengdir með óverulegum breytingum undir nafni þjóðarsáttar. Þannig höfðu sjómenn hægt um
sig fram á haust 1986 en þá varð lækkað
síldarverð til þess að sjómenn sáu sig
knúna til að segja upp samningum. Sendi
Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur
frá sér ályktun þar sem félagið harmaði
þá stöðu sem ríkti í síldarmálum Íslendinga og sagði:
„Kjör sjómanna byggjast á því að eiga
von um aflahlut umfram kauptryggingu,
óháð því hvaða veiðar séu stundaðar.
Með því verði sem ákveðið var á síld 17.
október sl. er ljóst að vonin um aflahlut
er ekki fyrir hendi hjá síldarsjómönnum.
Það hefur ekki gerst áður að sjómenn
hafi verið knúnir á sjó vitandi það að
launin geti með engu móti orðið hærri
en kauptryggingin ein. Lækkun síldarverðsins frá síðasta ári, nemur um 27%
til 30% og er fundarmönnum óskiljanlegt
á hvaða forsendum útgerðarmenn treysta
sér til að stunda síldveiðar fyrir þetta
verð. Það getur varla byggst á öðru en því
tvöfalda kerfi sem ríkir í verðlagningu á
sjávarafla þ.e. að verð til útgerðar er 41%
hærra en skiptaverð til sjómanna.“
Félagið fór fram á það við Sjómannasambandið, að það segði upp síldarverðinu og beindi þeim tilmælum til þeirra
manna sem höfðu byrjað veiðar að sigla
í land og hefja ekki veiðar aftur fyrr en
viðunandi verð hefði fengist. Samþykkt
var að boða verkfall frá og með 1. janúar
1987 en nýir samningar voru samþykktir
þremur vikum síðar.

Ósáttir við kvótakaup sjómanna
Það sem aðallega var deilt um næstu
árin, var helgarfrí það sem áður hafði
samist um, en útgerðarmenn voru
ósáttir við og vildu fá fellt úr samningum. Þurfti Sjómanna- og vélstjórafélagið
margoft að taka á brotum á helgarfrísákvæðinu þar sem útgerðarmenn áttu
það til að senda báta sína á veiðar um
helgar ef veður á undan hafði hamlað
veiðum.
Kvóta- og fiskverðsmál voru hins
vegar þau mál sem einkum kölluðu á
viðbrögð af hálfu sjómannastéttarinnar.
Þótti knýjandi að ná þar fram einhverjum úrbótum, t.d. voru menn afar ósáttir
við þátttöku sjómanna í kvótakaupum
og töldu að koma yrði í veg fyrir slíkt
með öllum tiltækum ráðum. Þá þótti
einnig nauðsynlegt að taka á fiskverðs-

málum, því þrátt fyrir að í samningum
LÍÚ og Sjómannasambandsins væri
tekið fram að skipverjum skyldi tryggt
hæsta gangverð fyrir fiskinn og aldrei
lægra en útgerðarmaður fengi, þá
voru menn oft á tíðum ósáttir við þær
aðferðir sem kaupendur notuðu til
ákveða verðið. Taldi Sjómanna- og vélstjórafélagið, að í sumum tilfellum væri
misbrestur á að sjómönnum væri tryggt
hæsta gangverð, sem hlyti að vera það
verð sem fengist í frjálsum viðskiptum
manna á milli, s.s. á fiskmarkaði.

Kjaramálin
Samningar sjómanna voru lausir í ársbyrjun 1993 og þá þegar var stefnt að því
að knýja fram samninga við útgerðarmenn þar sem helstu kröfur voru afnám
kvótabrasksins og gerð sérkjarasamninga. Samtök útgerðarmanna reyndust
hins vegar treg til að ganga að þessum
kröfum og samningaviðræður gengu illa.
Í ársbyrjun 1994 fóru sjómenn í verkfall og myndaðist sterk og góð samstaða
um þessi baráttumál meðal þeirra. Á
tímabili leit út fyrir að samningar næðust
við útgerðarmenn en stjórnvöld settu
þá bráðabirgðalög á sjómenn, þar sem
komið var í veg fyrir frekari aðgerðir af
þeirra hálfu til að knýja fram samninga.
Þegar lögin runnu úr gildi þann 15.
júní 1994, hófu samtök sjómanna viðræður við LÍÚ og undirrituðu þessir
aðilar samning sín á milli í september.
Var hann samþykktur af öllum stærstu
félögunum innan SSÍ, þar á meðal Sjómanna og vélstjórafélagi Grindavíkur, en
allnokkur minni félaganna felldu hann.
Sjómannafélag Reykjavíkur afgreiddi
hann hins vegar ekki og þegar þarna
var komið við sögu, felldi stjórn LÍÚ

samninginn og kenndi um afgreiðslu sjómannafélaganna.

Viðræður við LÍÚ
Upp úr áramótum sameinuðust öll
samtök sjómanna um viðræður við LÍÚ
en í lok febrúar brá svo við að samtök
útgerðarmanna höfnuðu öllum hugmyndum sjómanna um lausn málsins.
Um miðjan mars ákvað Sjómannasambandið. að kalla eftir verkfallsheimildum frá aðildarfélögum sambandsins,
enda taldi samninganefnd SSÍ. að besta
leiðin til að ná fram samningi, væri að
ná fram fullri samstöðu meðal sjómanna
um að knýja á um samningagerð. Í lok
apríl lágu fyrir heimildir frá flestum
félögum um boðun verkfalls og var þá
ekki eftir neinu að bíða. Þó var ákveðið
að gera lokatilraun til að ná samningum
við LÍÚ en ef það tækist ekki, skyldi
boða til verkfalls með 21 dags fyrirvara.
Viðræður reyndust sem fyrr árangurslausar og verkfall skall á 25. maí. Þann
12. júní greiddu sjómenn atkvæði um
miðlunartillögu sáttasemjara en hún
var felld. Tveimur dögum síðar lá fyrir
nýgerður kjarasamningur og var hann
samþykktur þrátt fyrir að nokkur
óánægja væri með hann.

Fjöldi mála reifaður í gegnum árin
Í samantekt Guðrúnar M. Hreiðarsdóttur segir, að það liggi í augum uppi að
á 60 ára starfsævi hafa mörg mál verið
reifuð á fundum félagsins, misjafnlega
mikilvæg. Umræður um kjaramál hafa
alla tíð verið fyrirferðamestar enda
helsta markmið félagsins að gæta hagsmuna félagsmanna sinna í samningaviðræðum um kaup og kjör við útgerðarmenn. Öryggismál sjómanna hafa
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Kjarabaráttan
verið ofarlega á baugi án þess að farið
verði ítarlega í þau mál hér. Þess má þó
geta, að frá upphafi hefur félagið stutt
dyggilega við bakið á Björgunarsveitinni
Þorbirni í Grindavík og gert sitt til að
stuðla að uppbyggingu sveitarinnar.
Einnig má nefna ýmis hagsmunamál
sem félagið hefur talið sér skylt að vinna
að, t.d. með því að leggja fram hlutafé
þegar Ísfélagi Grindavíkur var komið á
laggirnar og þegar hafnarhúsið á Miðgarði var byggt undir starfsemi Fiskmarkaðs Suðurnesja.
Bætt meðferð á fiski, bann við botnvörpuveiðum á landgrunni, olíumengun
í höfnum og umhverfismál á sjó eru
mál sem borið hefur á góma á fundum
félagsins, auk þess sem menn tóku harða
afstöðu í hvert sinn sem landhelgin var
stækkuð og deilur við erlendar þjóðir
stóðu sem hæst, þá skyldi ekkert gefið
eftir. Allt hafa þetta verið framfara og
hagsmunamál sem sjómenn hafa talið til
bóta, ekki einungis fyrir sjómannastéttina heldur einnig sjávarútveginn og ekki
síður þjóðina sjálfa.

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
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410 4000

til hamingju með daginn sjómenn!
Öryggi og fræðsla sjómanna skiptir Eimskipafélagið miklu máli. Menntun og þjálfun sjómanna hefur
átt stóran þátt í fækkun dauðsfalla og slysa, en bæði Slysavarnaskóli sjómanna og Stýrimannaskólinn
eiga mikið hrós skilið varðandi það verkefni. Á árunum 1971-1980 létust 203 á sjó, en 21 á árunum
2001-2010. Þessar tölur tala sínu máli og aldrei má slaka á í þessari baráttu.
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Hinrik Bergsson segir frá:

Ljósm. Eðvarð T. Jónsson.

Ungir og framsæknir menn
í forystu sjómannadeildarinnar
„Félagsstarfið var öflugt þótt bærinn
væri ekki stór,“ segir Hinrik Bergsson í
viðtali við Sjómannadagsblaðið.
Hinrik Bergsson var í forystuarmi
sjómannastéttarinnar í Grindavík
um áratuga skeið, lengst af sem ritari
og gjaldkeri en hann gegndi einnig
formennsku í Sjómannadagsráði um
margra ára skeið. Hann var 17 ára
gamall þegar hann hóf sjómennsku
á Hafrenningi og strax byrjaður að
mæta á fundi tiltölulega nýstofnaðrar
Sjómannadeildar. Hinrik hefur komið
víða við í störfum sínum og hann
féllst á að segja okkur sitt af hverju um
sjómannafélagið, sjómannadaginn og
önnur störf á vettvangi félagsmála sem
hann hefur unnið að í þágu sjómanna
og Grindvíkinga.

sjómanna því þegar þeir fóru í verkföll
bitnaði það á verkalýðsarminum. Meðal
sjómannanna voru hinsvegar miklu yngri
og framsæknari menn. Félagsstarfið var
öflugt þótt bærinn væri ekki stór. Þegar

Deildar meiningar
„Áður en Sjómannadeildin í Grindavík
var stofnuð árið 1956 sá Verkalýðsfélagið
um alla samninga fyrir sjómenn. Það
voru deildar meiningar milli félagsins og
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Frá vinstri: Valur Guðmundsson, Sævar
Gunnarsson f.v. formenn SVG og Hinrik
Bergsson. Mynd frá aðalfundi 1998 þar
sem Sævar og Hinrik hættu í stjórn S.V.G.

ég fór að sækja sjóinn voru um 700 íbúar
í Grindavík, en í dag eru þeir rúmlega
3000. Ég mætti fyrst á fund hjá deildinni
1960 en þá voru allir félagar hennar vel
virkir og á fundi mættu skipstjórar jafnt

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur 60 ára

Sjómannadagurinn 1997. Sævar Gunnarsson afhendir forsetahjónunum hr. Ólafi Ragnari
Grímssyni og frú Guðrúnu Katrínu Þorbergsdóttur bátslíkan að gjöf frá S.V.G.
Frá vinstri: Hólmgeir Jónsson framkvæmdastjóri og Sævar Gunnarsson f.v.
formaður S.S.Í.

sem aðrir, allt mjög áberandi menn í
bæjarlífinu. Af þeim 28 sem stofnuðu
deildina eru 9 enn á lífi. Á fundum var
talað um fiskverð, kaup og kjör, línulengd og netafjölda. Verkföll voru tíð í
byrjun vetrarvertíðar.“

Dagur sjómanna verður bæjarhátíð
Á félagsfundi 11. febrúar 1962 var Hinrik
Bergsson kosinn í sjómannadagsráð
ásamt þeim Ólafi Sigurðssyni, Willard
Ólasyni, Sævari Óskarssyni og Lúther
Kristjánssyni. Gefum Hinriki orðið:
„Sjómanndagshelgin í Grindavík hefur
verið haldin hátíðleg samfellt síðan
1948 þegar félagar úr Björgunarsveitinni
Þorbirni og íþróttafélagi Grindavíkur
hrintu hátíðahöldunum í framkvæmd
í samvinnu við sjómenn undir stjórn
Tómasar Þorvaldssonar, sem þá var
í forystu fyrir Björgunarsveitinni og
Íþróttafélaginu. Það slaknaði aðeins á
hátíðahöldunum eftir að Grindvíkingur
fórst árið 1952 en líf komst í þau aftur
eftir að Sjómannafélagið tók hátíðina upp
á arma sína upp úr 1960.“

Kappróðrabátar
„Í fundargerð frá 28. september 1960
segir að rætt hafi verið um kaup á
kappróðrabátum fyrir sjómannadaginn
eftir ábendingu frá Jóhanni Ólafssyni.
Þetta eru fyrstu bókfærðu afskipti Sjómannafélagsins af sjómannadagshaldi í
Grindavík.
Árið 1964 komu kappróðrabátar sem
smíðaðir voru í Bátalóni í Hafnarfirði,
og á félagsfundi 14. maí var samþykkt að
gefa þeim nöfnin Þórkatla og Járngerður.
Þetta var metnaðarfull framkvæmd,

Svavar Árnason á skrifstofu sinni á Borg í
Grindavík
fjármögnuð af Sjómannafélaginu. Á
aðalfundi 9. maí 1976 voru kosnir tveir
menn til að athuga með kaup á nýjum
róðrabátum. Voru það þeir Kjartan Kristófersson og Sverrir Jóhannsson. Keyptir
voru plastbátar frá Blönduósi, en ekki
verður séð í fundargerðum hvenær þeir
komu, en mjög sennilegt er að það hafi
verið 1977.“

Forysta um sjómannadagshald
„Frá því 1962 hefur árlega verið kosið í
sjómannadagsráð og má segja að síðan
hafi félagið haft forystu um sjómannadagshald í Grindavík. Félagar í Björgunarsveitinni Þorbirni voru alltaf tilbúnir
þegar til þeirra var leitað, meðal annars
með sýningu á tækjum sínum og búnaði
og aðstoð við höfnina. Skipstjóra og
stýrimannafélagið Vísir átti í mörg ár tvo
fulltrúa í ráðinu. Útgerðarmenn lánuðu
skip til skemmtisiglinga með börn, gáfu
bikara til verðlauna og fleira. Félög og
fyrirtæki í bænum sendu lið til keppni
í ýmsum greinum. Án þátttöku þessara
aðila og annarra hefði lítið orðið úr
hátíðarhaldi.

Sverrir Vilbergsson f.v. hafnarstjóri. kemur
upp á bryggjuna eftir kappróður á sjómannadaginn 1967.
Árið 1996 var tekin upp sú nýbreytni
að tilstuðlan atvinnumálanefndar
Grindavíkurbæjar að hleypa af stokkunum bæjarhátíð í samvinnu við sjómannadagsráð til að auka á fjölbreytni
hátíðahaldanna og lyfta enn frekar undir
hátíðahöldin á sjómannadaginn sem
eðlilega eru í mjög föstum skorðum ár
eftir ár. Bæjarhátíðinni var valið nafnið
Sjóarinn síkáti sem festist í sessi og
hefur allar götur síðan þótt ein besta
bæjarhátíð landsins undir traustri stjórn
forráðamanna Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur.“

Sjómannastofan Vör
„Merk tímamót urðu hér í Grindavík
þegar Sjómannastofan Vör var formlega
opnuð almenningi á Sjómannadaginn
1979. Tíminn sem síðan er liðinn
hefur einkennst af bjartsýni, sigrum og
eðlilegum erfiðleikum á stundum. Það
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Hinrik Bergsson segir frá

Þórarinn Ólafsson skipstjóri og útgerðarmaður á Alberti GK ásamt eiginkonu sinni Guðveigu Sigurðardóttur. Þórarinn var
kosinn ritari Sjómannadeildarinnar á stofnfundinum 1956 og skrifaði hann fyrstu fundargerðina. Ljósmynd: Magnús Þorláksson
(Vík) á kajanum í Hirtshals Danmörku um 1975.

var á almennum fundi í félaginu þann 7.
maí 1977 að samþykkt var að koma upp
eigin húsnæði fyrir félagið auk frítímaog hreinlætisaðstöðu fyrir þá fjölmörgu
aðkomusjómenn sem í Grindavík gistu.
Kosin var sérstök nefnd til að starfa með
stjórn félagsins að framgangi þessa máls.
Það var síðan í júní sama ár að samþykktar voru teikningar af nýja húsinu
og lögð fram kostnaðaráætlun. Iðnaðarmenn héðan úr bænum voru ráðnir til
verksins og byrjað á smíðinni, þegar
síðsumars 1977. Það er því óhætt að
segja að hugur hafi fylgt málum í þessum
efnum.“

Gekk ekki átakalaust
„Aðeins tveimur árum eftir að ákveðið
var að byggja þessa glæsilegu aðstöðu,
var nýja húsið vígt á Sjómannadag og
gefið nafnið Sjómannastofan Vör. Það er
ekki ofsagt að á þessum tíma hafi fyrst og
fremst reynt á dug og ósérhlífni þáverandi formanns félagsins, Kjartans Kristóferssonar, en það kom einkum í hans
hlut að fylgja framkvæmdum eftir og
stjórna síðan rekstri Sjómannastofunnar
fyrstu mánuðina þegar aðrir tóku við.
Óhætt er að segja að bygging hússins
gekk hvorki átaka- né áreynslulaust fyrir
sig, hvorki innanfélags né varðandi fjármögnun framkvæmda, en lítið var um
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Í borðsalnum á Alberti GK. Til vinstri er Hinrik Bergsson og til hægri Sigurjón Þorgrímsson. Þeir eru með Sigurð Arnberg Þórðarson á milli sín. Ljósmynd: Magnús Þorláksson.
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Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur 60 ára
fjármuni á lausu. Ekki rættist endanlega
úr með rekstrarvanda og fjármögnun
fyrr en Alþingi samþykkti að sjómannastofur skyldu teknar inn á fjárlög í
gegnum félagsheimilasjóð. Í þeim efnum
ruddum við Grindvíkingar brautina
fyrir aðra félaga okkar sem fylgt hafa í
fótsporin.
Hvernig til hefur tekist verður hver að
dæma fyrir sig. Það var mikið áræði hjá
félaginu á sínum tíma að ráðast í byggingu þessarar félagsaðstöðu. En því máli
var fylgt eftir með sönnum baráttuanda
og í dag á félagið umtalsverðar skuldlausar eignir. Gott og glæsilegt félagsheimili
og smekklega veitingaaðstöðu, heimili
sem við getum öll verið stolt af.“

Sjómannadagsblaðið
Í apríl 1988 kom fram hugmynd um
að Sjómanna- og vélstjórafélagið gæfi
út sérstakt blað á sjómannadaginn.
Lyktirnar urðu þær, að kosin var þriggja
manna ritnefnd sem hafði forgöngu um
útgáfu blaðsins. Nefndina skipuðu þeir
Kjartan Kristófersson, Borgþór Baldursson og Ölver Skúlason. Fyrsta blaðið
leit dagsins ljós á sjómannadaginn 1989.
Það fékk svo góðar viðtökur að ákveðið
var að halda útgáfunni áfram og hefur
blaðið komið reglulega á hverjum sjómannadegi síðan. Fyrsta blaðið flutti
ávörp ritnefndar, Óskars Vigfússonar,
formanns Sjómannasambandsins, Björns
Gunnarssonar, formanns Sjómannadagsráðs, Péturs Sigurðssonar, formanns
Sjómannadagsráðs í Reykjavík og
Hafnarfirði og Edvard Júlíussonar forseta
bæjarstjórnar. Meðal annars efnis var
fróðleg upprifjun Tómasar Þorvaldssonar
á fyrsta Sjómannadeginum í Grindavík
1948, grein eftir Eirík Alexandersson um
skjaldarmerki Grindavíkur, smásaga eftir
Guðberg Bergsson, grein eftir Hinrik
Bergsson um sjómannastofuna Vör 10
ára og greinar eftir Sævar Gunnarsson,
Kristinn Benediktsson og Guðveigu
Sigurðardóttur.
Hinrik Bergsson og Pétur Vilbergsson stýrðu blaðinu saman og til skiptis
í fjölda ára og mótuðu stefnu blaðsins
og efnistök en Sævar Gunnarsson formaður SVG kom einnig að blaðinu sem
ábyrgðarmaður og ötull greinarhöfundur, að ógleymdum Önundi Haraldssyni sem var öflugur samstarfsmaður
ritstjóranna. Að ritstjórn blaðsins komu
síðar þeir Sigurður Kristmundsson og
Kristinn Benediktsson. Núverandi
ristjóri blaðsins er Óskar Sævarsson.
Undir stjórn allra þessara manna hefur
Sjómannadagsblað Grindavíkur unnið
sér í gegnum árin sess sem eitt veglegasta
málgagn sjómanna á Íslandi.

Ólafur Ragnar Grímsson þingmaður og Þorgerður Katrín
Þorbergsdóttir ræða við Jón Ásgeirsson og barnabarn hans
á góðum sjómannadegi í Grindavík.

Víðihlíð, heimili aldraðra
„Sjómenn í Grindavík hafa frá upphafi
sýnt hug sinn til öldrunarmála svo að
ekki verður um villst og studdu meðal
annars með ráðum og dáð uppbygginguna í Víðihlíð. Félagið hefur alltaf átt
fulltrúa í öldrunarráði Grindavíkur. Frá
því bygging elliheimilisins við Austurveg
hófst hefur ágóði af sjómannadagshaldi
runnið þangað ásamt framlagi Sjómanna- og vélstjórafélagsins. Á aðalfundi

29. 12. 1982 var samþykkt tillaga frá
Kjartani Kristóferssyni, Hinriki Bergssyni, Vilmundi Ingimarssyni og Sverri
Jóhannssyni um að félagið og sjóðir þess,
eftir því sem lög leyfðu, fjármögnuðu 1-2
vistrými í elliheimilinu.
Gefum Hinriki orðið:
„Á sjómannadaginn 1988 var
öldrunarráði afhent sú upphæð sem á
vantaði til að við fundar samþykktina
frá því í desember 1982 væri staðið.
Upphafið að stofnun heimilis fyrir

Stakkasveitin á Austurvelli 16. maí 2001. Að mótmæla lagasetningu á kjarasamninga sjómanna.
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Fyrsta stjórn Sjómannastofunnar. Frá vinstri: Kjartan Kristófersson, Árni Valur Þórólfsson, Sverrir Jóhannsson, Vilmundur Ingimarsson,
Ólafur Þór Þorgeirsson, Ólafur Sigurpálsson, Sigurgeir Sigurgeirsson, Hinrik Bergsson, Jón Guðmundsson, Sigurður Gunnarsson og Bjarni
Andrésson. Ljósm. Ólafur Rúnar.
aldraða í Grindavík má rekja til fundar
sem Kiwanisklúbburinn Boði efndi til í
janúar 1981, þar sem Pétur Sigurðsson
flutti fyrirlestur um málefni aldraðra á
Suðurnesjum. Varð það til að vekja fólk
til umhugsunar um að eitthvað þyrfti
að gera í þessum málum og í framhaldi af því tilnefndu ýmis félagasambönd fulltrúa í nefnd sem vinna skyldi
að öldrunarmálum. Var Vilmundur
Ingimarsson fyrsti fulltrúi Sjómanna og
vélstjórafélags Grindavíkur í þessu samstarfi. Á aðalfundi í lok desember 1982
samþykktu félagsmenn að fela stjórn
styrktar og sjúkrasjóðs, ásamt stjórn og
trúnaðarmannaráði félagsins, að athuga
og taka ákvörðun um fjármögnun eins

eða tveggja vistrýma í hugsanlegu öldrunarheimili í Grindavík.

Fyrsta skóflustungan
„Það var síðan á sjómannadaginn 1983,
að tekin var fyrsta skóflustungan að
elli og hjúkrunarheimili fyrir aldraða í
Grindavík. Ári seinna ákvað Sjómannaog vélstjórafélagið að leggja fram 100
þúsund krónur úr styrktar og sjúkrasjóði
félagsins til að fjármagna framkvæmdir
og skyldi það vera stofnframlag félagsins.
Síðar var meira fé lagt í þessar framkvæmdir og í desember 1985 var ákveðið
að afrakstur sjómannadagsins myndi
renna til þeirra. Vorið 1988 var rætt um,
að gera þyrfti gangskör í því að fjár-

Frá 30 ára afmæli S.V.G. Frá vinstri: Sverrir Jóhannsson, Óskar
Vigfússon, Sævar Gunnarsson og Hinrik Bergsson.
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magna vistrými í heimili aldraðra. Var
þá búið að borga 660 þúsund en talið að
eitt vistrými kostaði um 2,5 milljónir. í
lok maí var ákveðið að borga eina íbúð
að fullu miðað við þetta verð, og á sjómannadaginn 1988 var öldrunarráði
afhent sú upphæð sem á vantaði til að
staðið væri við fundarsamþykktina
frá desember 1982. Sumarið 1990 var
Víðihlíð, heimili aldraðra í Grindavík,
tekið í notkun og við það tækifæri ákvað
Sjómanna og vélstjórafélagið að gefa
tvö sjónvörp í setukróka á sitt hvorri
hæðinni.

Frá vinstri: Jón Gunnar Stefánsson bæjarstjóri, Sævar Gunnarsson formaður S.V.G., Sigurður Gunnarsson, Ólafur Þorgeirsson og Hirik Bergsson.
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Sævar Gunnarsson, fyrrverandi formaður SVG:

Ljósm. Eðvarð T. Jónsson.

„Gagnvart ósóma kvótabrasksins sló
hjarta réttlætiskenndarinnar hraðast“
„Í baráttunni gegn þátttöku sjómanna í
kvótabraskinu slær hjarta réttlætiskenndarinnar.” Þessi eftirminnilegu orð Sævars
Gunnarssonar, fyrrverandi formanns Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur,
komu upp í hugann þegar við ræddum við
hann nýlega í tilefni 60 ára afmælis SVG.
Fáir hafa barist jafn lengi og einarðlega
fyrir auknu öryggi, bættum aðbúnaði og
mannsæmandi kjörum sjómannastéttarinnar og Sævar. Hann var forystumaður sjómanna í Grindavík í 15 ár, frá 1983-1998,
og gegndi síðan formennsku í Sjómannasambandi Íslands í 20 ár, frá 1994 til 2014.
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Ljósm. Haraldur Hjálmarsson.

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur 60 ára
Sjómaður frá fimmtán ára aldri
Sævar Gunnarsson fæddist í Ólafsfirði
3. ágúst 1943, sonur hjónanna Gunnars
Björnssonar sjómanns og Birnu Björnsdóttur. Gunnar var um árabil formaður
Sjómannafélagsins í Ólafsfirði. Sævar fór
fyrst til sjós 15 ára gamall 1959 á Einari
Þveræing sem Magnús Gamalíelsson
gerði út frá Ólafsfirði, síðar á Ólafi Bekk
og Sæþóri. Sævar starfaði sem vélstjóri
frá 1964. Hann var á bátum frá Ólafsfirði til 1965 en þá fluttist hann suður
til Reykjavíkur og reri meðal annars
á bátum frá Reykjavík, Húsavík og
Þorlákshöfn.
Árið 1974 flutti hann til Grindavíkur
og reri þar á ýmsum bátum, meðal annars Hópsnesi og Hafbergi en síðustu átta
árin með Guðjóni Einarssyni skipstjóra
á Fiskanesbátunum Geirfugli, Skarfi
og Gauk. Árið 1983 var hann kjörinn
formaður í Sjómanna- og vélstjórafélagi
Grindavíkur og næstu ár starfaði hann að
félagsmálum sjómanna en stundaði jafnframt bátasjómennsku samfleytt til ársloka 1987. Þá fór hann í land og hengdi
sinn sjóstakk á snaga. Hann var kosinn
varaformaður Sjómannasambandsins
1992 og tók þá við af Guðmundi Hallvarðssyni.

Stuðningurinn sem þeir veittu mér til að
gera það sem þurfti að gera var dyggur
og ótvíræður. Öll þessi ár fékk ég aldrei
mótframboð og reyndar var aldrei mér
vitanlega minnst á mótframboð. Þegar ég
hætti 1998 gerði ég það sjálfviljugur því
ég taldi mér ekki fært að sinna félaginu
nógu vel eftir að ég flutti í Mosfellsbæ
og var í fullu starfi sem formaður Sjómannasambandsins. Formennskunni
fylgdi verulegt álag. Ég sagði þá strax í
upphafi að helstu baráttumálin sem væru
framundan myndu snúast um fiskverð og
þátttöku sjómanna í kvótakaupum. Sama
stuðninginn sem ég naut í Grindavík
fékk ég allan tímann hjá Sjómannasambandinu. Ég varð varaformaður þess
1992, tók við sem formaður haustið 1994

og gegndi því starfi til haussins 2014.
Öll þessi ár var mér vitanlega aldrei ýjað
á nokkurn hátt að mótframboði. Það er
þessi eindregni stuðningur og trúnaður
allra minna samstarfsmanna sem mér
er persónulega eftirminnilegastur og
stendur mest upp úr af öllu sem gerðist á
þessum viðburðaríka tíma.“

Samstaða á átakatímum
„Í Grindavík var Önundur Haraldsson
varaformaður minn öll árin og gjaldkeri í
félaginu var Hinrik Bergsson að undanskildum fyrstu 2 árunum þegar Vilmundur Ingimarsson annaðist gjaldkerastörfin.
Vilmundur var einstaklega dyggur og
góður samstarfsmaður en lést fyrir aldur
fram. Hinrik tók við gjaldkerastarfinu og

Félagsmálavafstur
„Mitt félagsmálavafstur hófst með því að
ég var kjörinn formaður Sjómanna- og
vélstjórafélags Grindavíkur í desember
1983,“ segir Sævar. „Félagar mínir treystu
mér til þess að gæta sinna hagsmuna
og það vatt smám saman upp á sig. Ég
var kosinn í sambandsstjórn Sjómannasambandsins 1984 og varaformaður þess
1992, og þegar Óskar Vigfússon ákvað að
hætta eftir sautján ára formennsku var ég
hvattur til að gefa kost á mér. Í formannskosningum bar ég sigurorð af ágætum
manni, Sigurði Ólafssyni á Ísafirði. Þetta
mikla félagsmálavafstur í gegnum tíðina
er nokkuð sem ég sá ekki fyrir á yngri
árum og grunaði aldrei að biði mín.”
Mikill og eindreginn stuðningur
“Það sem fyrst og fremst stendur upp úr
hjá mér eftir þriggja áratuga formennsku
hjá Sjómanna- og vélstjórafélagi Grindavíkur og Sjómannasambandi Íslands
er hversu þétt stjórnar- og félagsmenn
stóðu alltaf að baki mér á báðum þessum
stöðum. Í þau fimmtán ár sem ég gegndi
formennsku í Sjómanna- og vélstjórafélaginu voru sömu mennirnir með mér
í stjórn meira og minna öll árin, allir
einstaklega tryggir og góðir samstarfsmenn og það átti ekkert síður við um
hinn almenna félagsmann í Grindavík.

Ljósm. Haraldur Hjálmarsson.
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Sævar Gunnarsson, fyrrverandi formaður SVG

Ljósm. Haraldur Hjálmarsson.
gegndi því þegar ég hætti. Valur Guðmundsson tók við formennsku af mér
og síðar Magnús Sigríðarson en Ólafur
Þór Þorgeirsson var lengst af ritari.
Það var afskapalega gott að vinna með
öllum þessum mönnum. Þetta var mjög
samstíga hópur og reyndar nánast alltaf
sami hópurinn öll þessi 15 ár. Breytingar
urðu ekki nema einhver félli frá. Það
voru aldrei átök og aldrei kosið um neinn
í stjórninni. Ég held að mér sé óhætt að
fullyrða að þetta sé einstakt í félagsstarfi í
svo langan tíma, ekki síst þegar hugsað er
til þess að þetta voru gríðarlegir átakatímar hjá sjómönnum. Vitanlega var það
svo að sumt sem ég gerði heppnaðist vel
og annað miður og auðvitað var ég oft
gagnrýndur en ég virti oft mest þá félaga
sem gagnrýndu mig málefnalega. Ég
átti alltaf samtöl við þessa menn og þau
samtöl komu oft að miklu gagni. Ég átti
mjög auðvelt með að skipta um skoðun
ef ég fékk sannfæringu fyrir því eftir
rökræður við menn og samtöl að annað
væri farasælla fyrir hagsmuni sjómanna.“

Kvótakerfi og landshlutaátök
„Kvótakerfið er sett á með lögum 1983,
árið sem ég tek við formennsku í Grindavík, og kom til framkvæmda 1984. Það
urðu heiftug landshlutaátök og gekk svo
langt að við á Suðurnesjum töldum að
úthluta ætti þorskkvótanum í fjölda fiska
en ekki í tonnum því við vissum vel að
stóri fiskurinn veiddist í netin hérna við
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suðvesturhornið en togarafiskurinn var
smærri. Það kom líka til átaka 1992 þegar
framsalið var leyft og leigja mátti aflaheimildir á milli skipa. Fyrstu tölur sem
ég heyrði um verð var ca. 2 krónur á kíló
í leigugjald og auðvitað rauk það fljótlega
upp úr öllu valdi og fór út í hreint rugl.
Það voru harðvítugar deilur milli sjómanna og útgerðarmanna um fiskverð
og stórátök urðu út af þessum málum
á níunda og tíunda áratugnum með
hverju verkfallinu á fætur öðru. Í byrjun
árs 1994 lögðum við þyngsta áherslu á
að koma í veg fyrir að sjómenn væru
neyddir til að taka þátt í kvótakaupum
útgerðarmanna. Það var margsinnis búið
að gefa útgerðarmönnum tækifæri til að
lagfæra þetta, fyrst árið 1992 með undirritun sameiginlegrar yfirlýsingar sem
þeir síðan hunsuðu. Í kjölfar lagasetningar 1994 var sett á fót samstarfsnefnd
sjómanna og útvegsmanna og það gerðist
aftur nánast það sama. Nefndinni tókst
ekki að taka á þessum málum því það
var enginn vilji hjá útvegsmönnum. Þess
vegna stóðum við í þessum sporum aftur
og aftur.“

Kvótabraskið sem illkynja æxli
„Það var ekki öllum ljóst hvert væri hið
raunverulega deiluefni sjómanna og
útgerðarmanna, sem leiddi ítrekað til
verkfalla. Í sinni allra einföldustu mynd
snerust kjaradeilurnar annarsvegar um
að stöðva þá ósvinnu að útgerðarmenn
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gætu látið sjómenn taka þátt í kvótakaupum og hinsvegar um að þeir gætu
ekki sjálfir einhliða ákvarðað fiskverð.
Kvótabrask var eins og illkynja æxli í
líkama, það hafði verið að breiðast út og
æ fleiri útgerðarmenn tóku þátt í því
þó margar góðar undantekningar hafi
verið þar á. Gagnvart þessum ósóma
útgerðarmanna sló hjarta minnar réttlætiskenndar hraðast.“

Átökin 2001
„Sem dæmi um þessar deildur má nefna
átökin sem urðu 2001 í samningamálum sjómanna og enduðu í löngu
verkfalli,verkbanni og lagasetningu.
Samningar höfðu verið lausir frá því í
febrúar árið 2000 og allar tilraunir til að
ná samkomulagi reynst árangurslausar.
Deilunni var vísað til sáttasemjara en
mikið bar í milli. Við lýstum því yfir að
verkfallið væri neyðarúrræði þar sem
útvegsmenn þverskölluðust og höfnuðu
sanngirniskröfum sjómanna. Við vorum
svartsýnir á skjóta lausn deilunnar en
þeir hjá LÍÚ sögðust hafa trú á því að það
mætti semja. Góð loðnuveiði var þegar
verkfallið hófst og ágæt þorskveiði á
vertíðarsvæðinu frá Breiðafirði suður um
og austur að Höfn. Um 150 þúsund tonn
voru eftir óveidd af loðnukvótanum.
Tveir forystumenn ríkisstjórnarinnar,
sjávarútvegsráðherrann Árni Matthiesen
og forsætisráðherrann Davíð Oddson,
lýstu því yfir að þeir ætluðu ekki að
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skipta sér af deilunni. Áfram var setið
á samningafundum í Karphúsinu en 19.
mars kallaði sjávarútvegsráðherrann
okkur á fund og sagði að ríkisstjórnin
myndi leggja fram frumvarp til laga um
frestun verkfalls sjómanna til 19. apríl.
Þingmenn stjórnarflokkanna samþykktu
svo lögin eftir að sjávarútvegsráðherra
hafði stytt gildistíma þeirra til 1. apríl.
Ráðherrann sagði lögin sett til þess
að skapa svigrúm fyrir okkur samningamenn sjómanna og útvegsmanna til þess
að við gætum rætt saman áfram án þess
að það kostaði þjóðarbúið milljarða. Við
mótmæltum því harðlega að stjórnvöld
skyldu enn og aftur grípa inn í gerð
kjarasamninga og bentum á að engin
önnur stétt hefði þurft að þola slíkt af
hálfu stjórnvalda. En það gekk hvorki né
rak. Verkfallið hófst aftur að kvöldi 1.
apríl. Um það leyti komust þær fréttir á
flot að flötur væri kominn á verðmyndunarmálin í viðræðum deiluaðila. Þær
fréttir reyndust lítt á rökum reistar.
Fulltrúi útvegsmanna tilkynnti á fundi
ríkissáttasemjara að ekki væri lengur
óskað eftir viðræðum við fulltrúa sjómanna í kjaradeilunni en áður höfðu
útvegsmenn krafist þess að fundað væri
sameiginlega með fulltrúum samtaka sjómanna og hafði það verið gert.“

Marklaus orð ráðherra
„Dagarnir liðu en ekkert miðaði í samkomulagsátt og 19. apríl slitnaði uppúr
viðræðum eftir að útvegsmenn lögðu
fram tilboð sem hefði sett verðmyndunarmálin í mun verri stöðu en þau voru
1995. Sjávarútvegsráðherra ítrekaði að
stjórnvöld hefðu engar fyrirætlanir um
inngrip í deiluna. Sáttafundur var næst
haldinn 24. apríl en hann varð árangurslaus og 10. maí höfðu fjölmiðlar það eftir
Árna Matt að lög á verkfallið hefðu ekki
komið til umræðu. Hann endurtók þetta
svo daginn eftir. Síðar kom í ljós að þá
var undirbúningur að lagasetningu þegar
hafinn því laugardaginn 12. maí var
dreift á Alþingi frumvarpi til laga um að
stöðva verkfallið. Frumvarpið var tekið á
dagskrá þingsins mánudaginn 14. maí og
samþykkt af meirihluta Alþingis sem lög
fimmtudaginn 17. maí. Þar með lauk um
sex vikna verkfalli sjómanna. Sjómenn
fordæmdu lagasetninguna og efndu til
mótmælafundar á Austurvelli og mörg
önnur stéttarfélög og heildarsambönd
launþega mótmæltu einnig harðlega.“

Þeir ætluðu aldrei að semja
„Ég skrifaði um þetta mál í blöðin á
sínum tíma og sagði þá meðal annars
að þegar manni var runnin reiðin vegna
lagasetningarinnar og liti yfir farinn
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Sjóvá

440 2000

Á sjó og landi þarf
að huga að öryggi
og vera vel tryggður.
Sjóvá hefur frá
stofnun tryggt sjávar
útveginn og enn í dag
störfum við náið með
sjómönnum.

sjova.is
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veg undanfarnar vikur sýndist manni
aðeins ein ástæða vera fyrir því að ekki
tókst að semja í deilunni. Útgerðarmenn
ætluðu sér aldrei að semja við okkur.
Stundum hafi að vísu eitthvað verið farið
að hreyfast á sáttafundum en þá sneru
útgerðarmenn skyndilega við blaði og
komu í veg fyrir að málin gætu þokast
áfram. Fréttamenn spurðu mig hvort ég
teldi að gerðardómur gæti leyst málin
svo vel færi. Ég svaraði því til að ég gæti
ekki séð hvaða þrír menn á Íslandi ættu
að geta leyst þessi stóru vandamál ef það
ætti að gera það á þann hátt sem réttlátastur væri. Þetta væru gríðarlega stór
og flókin mál. Hins vegar lét ég í ljós þá
skoðun mína að það væri ekki verið að
skipa gerðardóm heldur stjórnskipaða
nefnd til að koma fram kjararýrnun
sjómanna. Ef þetta ætti að vera alvöru
gerðardómur hlyti hann að taka fullt tillit
til allra greinargerða og raka beggja aðila
með eðlilegum hætti. Þetta væri ekki sú
staða sem ég hefði viljað sjá málið fara
í. Ég hefði alltaf viljað ná samningum
en vilji til þess hefði enginn verið hjá
viðsemjendum okkar.”

Stærsta skrefið á ferlinum
“Stærsta skrefið á mínum ferli var 2004
þegar við sömdum um greiðslu af öllum
launum sjómanna í lífeyrissjóði og að
greitt yrði af öllum launum í styrktar- og
sjúkrasjóði auk orlofssjóða hjá okkar
félögum. Við gátum aldrei sinnt okkar
umbjóðendum í sjómannafélögunum
eins og verkalýðsfélögin gátu gert einfaldlega vegna þess að tekjurnar leyfðu
það ekki. En þarna var mikil breyting á.
Eftir breytingarnar 2004 var borgað í lífeyrissjóði af öllum launum og sjómannafélögin hafa blessunarlega getað farið að
sinna sínum umbjóðendum með sama
hætti og önnur stéttarfélög í landinu. Nú
þegar ég lít yfir ferilinn í félagsmálunum
finnst mér samningarnir frá 2004 standa
uppúr. Auðvitað voru ekki allir sáttir en
samningarnir voru þó samþykktir með
miklum meirihluta atkvæða. Seinna
komu í ljós allskonar hnökrar á þeim eins
og alltaf er en síðan þá höfum við ekkert
getað bætt þessa samninga því það hefur
hreinlega ekkert verið talað við okkur af
hálfu útgerðarmanna.”

Tímamótasamningar
Um samningana sem við gerðum 2004
skrifaði Morgunblaðið m.a. „Það er
augljóst, að talsmenn bæði sjómanna og
útgerðarmanna eru mjög ánægðir með
þá kjarasamninga, sem þessir aðilar hafa
gert sín í milli og gilda til vors 2008.
Sævar Gunnarsson, formaður Sjómannasambandsins telur mest um vert
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að samningar hafi náðst um greiðslu af
öllum launum sjómanna í lífeyrissjóði.
Árni Bjarnason, forseti Farmanna- og
fiskimannasambandsins, telur að um
tímamótasamninga sé að ræða. Friðrik
J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍU
telur að samningurinn feli í sér möguleika á hagræðingu, sem muni skila sér
bæði til sjómanna og útvegsmanna. Það
er ánægjulegt, þegar báðir samningsaðilar ganga glaðir frá samningaborði, ekki
síst þegar hörð átök hafa orðið í aðdraganda samninga. Samningarnir ganga nú
til atkvæðagreiðslu hjá báðum aðilum og
niðurstöður hennar liggja ekki fyrir fyrr
en um miðjan desember. Miklu skiptir
að þessi kjaradeila sjómanna er leyst með
samningum á milli aðila en ekki með
lögum. Það er líka mikilvægt að samið er
til svo langs tíma, sem raun ber vitni um
og er í samræmi við þá þróun í kjarasamningum, að samið sé til nokkurra

ára. Ástæða er til að óska sjómönnum og
útgerðarmönnum til hamingju með þessa
samningsgerð.“

Umgengnin um auðlindina
„Umgengnin um auðlindina á þessum
tíma var skelfileg eins og flesta rekur
minni til. Stofnuð var Samstarfsnefnd
um bætta umgengni um auðlindir sjávar
og í henni áttum við sæti ásamt öðrum
hagsmunaaðilum, LÍÚ, Fiskistofu og
Hafró. Enginn viðurkenndi að það væri
verið að henda illa förnum og smáum
fiski í sjóinn til að drýgja kvótann. Við
sögðum að okkar menn gerðu þetta ekki.
Útgerðarmennirnir sögðu að þeir gæfu
engin fyrirmæli um brottkast og vildu
ekki brottkast en við vissum allir að þetta
var ekki satt. Okkar menn voru að henda
fiski og sumir útgerðarmenn sögðu
sínum mönnum að henda fiski sem ekki
passaði. En eftir að Samstarfsnefndin
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var stofnuð var stefnt að lagasetningu
um umgengni við auðlindir sjávar og
vann nefndin ötullega að þessu máli. Við
komumst á það stig á árunum 1996-97
að við gátum sammælst um að þetta
gengi ekki lengur og staðan gerbreyttist
á 2-3 árum frá því að vera stórkostlegt
vandamál til þess að vera í nokkuð
góðu lagi. Vandinn var smátt og smátt
viðurkenndur og með lagasetningunni
gjörbreyttist öll umgengni sjómanna og
útgerðarmanna við auðlindina. Mikilvæg
mál af þessu tagi koma til viðbótar við
beinar kjaradeilur og átök um skiptaprósentu, kauptryggingar, slysatryggingar,
lífeyrisréttindi o.fl.“

Samningsleysi
„Nú hafa samningar verið lausir í fimm
ár og menn hafa varla talað saman allan
þann tíma. Þetta er auðvitað ömurlegt
ástand. Útgerðarmenn hafa skýlt sér
bak við óvissu hvað varðar kvótamál,
auðlindagjald og því um líkt. Síðasti
samningur rann út fyrir fimm árum í
ársbyrjun 2011 og þar af hafði ég verið
formaður í 3 ár. Við vorum stöðugt að
reyna en vinir mínir og eftirmenn eru
enn að baslast við að reyna að koma á
samningum. Þegar ég hætti höfðum við
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slegist eiginlega alveg frá því að kvótakerfið var tekið um verðmyndunina,
sem var í skötulíki frá upphafi og hefur
lítið lagast, og aðeins hafi náðst utan um
3 tegundir, þorsk, ýsu og karfa. Verðmyndun á uppsjávarfiski er öll í skötulíki. Útgerðarmaðurinn ákveður verðið.
Hann á verksmiðjuna og eða frystihúsið
sem vinnur aflann og ákveður hvað hann
ætlar að borga fyrir veiðina. Það er m.a.
af þessum sökum sem við náum ekki
lendingu við samninga borðið.“

Fækkun í áhöfn og öryggismál
„Með framþróun í útveginum og bættum
tæknibúnaði fækkar í áhöfn á skipunum.
Með gerðardóminum 2001 breyttust
kjarasamningar verulega til hagsbóta
fyrir útgerðarmennina og þetta veldur
tjóni enn þann dag í dag. Við reyndum
2004 og 2008 að snúa ofan af þessu en
það hefur ekki tekist enn. Við vorum alltaf sammála um að tæknina ætti að þróa
og ágóðinn af fækkun í áhöfnum ætti
að skiptast milli sjómanna og útgerðarmanna en nú er svo komið að þeir bara
fækka og fækka. Við óttumst mjög að
þetta valdi ofurálagi á þeim fáu sem eftir
verða og þá er slysahættan vís. Bylting
hefur orðið í slysavörnum á síðustu 20
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árum, og ber þar fyrst og fremst að þakka
Slysavarnaskóla sjómanna, en einnig
þeirri hugarfarsbreytingu sem hefur
orðið hjá sjómönnum og áherslunni sem
forystumenn sjómannastéttarinnar hafa
lagt á slysavarnir. Slysatíðnin hefur verið
hverfandi og nú upplifum við jafnvel ár
eins og 2008 og 2011 þegar enginn deyr
á sjó. Fyrir 30 árum var algengt að við
misstum 20-30 manns í sjóinn á hverju
ári. Þetta var okkar starf að tryggja öryggi og koma í veg fyrir slys á mönnum
og það má aldrei leggja árar í bát hvað
þetta varðar.“

Ótti við brottrekstur
„Í kvótabraskinu hér áður fyrr á Suðurnesjum kom það fyrir að sjómenn voru
reknir af bátum ef þeir dirfðust að standa
uppi í hárinu á útgerðarmönnum. Ég
held að það gerist sjaldan en í rauninni
er það svo að það þarf ekki að gerast
nema einu sinni eða tvisvar til að skapa
ótta hjá öðrum. Í Keflavík og víðar á
Suðurnesjum voru miklar deilur eftir að
kvótakerfið var tekið upp og menn vissu
að ef þeir gerðu einhverjar athugasemdir
gátu þeir reiknað með því að þurfa að
leita sér að annarri vinnu. Stundum kom
sú staða upp að þeir fengu ekki vinnu á
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öðrum bátum því það var látið fréttast að
viðkomandi væri að rífa kjaft. Ég vona
að það sé miklu minna um þetta núna en
það er samt til staðar. “

Einvalalið
„Þegar ég hætti sem formaður Sjómannasambandsins 4. des 2014 kom
upp sú staða að eftirmaður minn, Valmundur Valmundarson, var búsettur í
Vestmannaeyjum. Stjórn Sambandsins
samdi við mig um að sinna mínu starfi
á skrifstofunni þangað til Valmundur
væri kominn til Reykjavíkur og búinn að
koma sér þar fyrir. Valmundur var kominn til fullra starfa um vorið, og ég var í
starfi hjá Sjómannasambandinu þangað
til í september 2015. Þá skilaði ég lyklunum og hef ekki skipt mér af neinum
málum síðan en fer að sjálfsögðu oft og
spjalla við þessa vini mína og kunningja.
Þeirra á meðal er framkvæmdastjórinn
og Grindvíkingurinn Hólmgeir Jónsson
sem hefur unnið hjá Sjómannasambandinu í 30 ár, hann veit allt og kann
allt um málefni sjómanna og er einhver
traustasti, vandaðasti og besti maður
sem ég hef umgengist um ævina af öllum
mönnum til lands og sjávar. Hólmgeir er
ættaður úr Flatey á Skjálfanda en faðir
hans, Jón Hólmgeirsson, var um áraraðir
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bæjargjaldkeri í Grindavík.
Samstarfsmenn mínir í stjórn Sjómannasambandsins voru einvalalið.
Það var markmið hjá okkur að reyna að
koma því svo fyrir að í framkvæmdastjórn veldust menn frá félögum úr
öllum landshlutum, þ.e. af Reykjanesi,
Vestmannaeyjum, Austfjörðum, Vesturlandi, Vestfjörðum og svo framvegis. Í
sambandsstjórninni eru 15 manns og
við höfum verið einstaklega heppnir
með fólk frá öllum þessum verkalýðs
og sjómannafélögum úr öllum landshlutum. Auðvitað hefur stundum
verið deilt, og skoðanir eðlilega verið

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

skiptar vegna mismunandi hagsmuna til
dæmis varðandi byggðakvóta, og mörg
fleiri mál, en við gátum alltaf klárað
málin í sátt og það var aldrei valtað yfir
neinn. Þessi samstaða var mjög farsæl
fyrir sjómenn því alltaf voru átök milli
byggðarlaga um kvótakerfið, sérstaklega
á tíunda áratugnum. Við urðum stundum
að fara bil beggja og það tókst yfirleitt
vel. Við tömdum okkur það viðhorf að
Sjómannasambandið yrði að vera sterkt,
og til þess að verða afl í sjávarútvegsgeiranum urðum við að standa saman og
vinna sem ein heild, og það gerðum við.“

Bakkalág 17, 240 Grindavík
Sími 893 9713 / 898 8813
besaehf@gmail.com
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ERTU
AFLAKLÓ?
Fengsælum sjómönnum kann að þykja
freistandi að hlaða bát sinn út í hið óendanlega.
Það getur hins vegar skapað mikla hættu þar
sem ofhleðsla getur leitt til alvarlegra slysa.
Gætum að öryggi okkar og siglum örugg í höfn.
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Allt fyrir sjávarútveginn
Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Kraftur
Ending
Hliðarskrúfur

Sparneytni
Áreiðanleiki

Vökvakranar fyrir skip og báta
Stærð allt að 6200hö

AUTOMATION TECHNOLOGY

Rafstöðvar

Lasdrop

Stjórntæki og Gírar

S H A F T - S E A L S

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
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

S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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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

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur færir björgunarsveitinni Þorbirni að gjöf slöngubát af gerðinni Zodiac Mac. 4. HD.
ásamt 50 hestafla Evenrude utanborðsmótor.

Vörður ÞH 4 á leið í róður. Þessar skemmilegu myndir tók Haraldur Hjálmarsson.

Leiðrétting
Í síðasta tölublaði, 2015, urðu þau
leiðu mistök að láðist að nefna í
minningargrein um Ragnar Jóhann
Alfreðsson í sögu heiðrana, bls. 21,
að Ragnar lætur eftir sig son að nafni
Þorvaldur Ragnarsson.
Einnig í grein ,,Gamlar myndir úr
Þórkötlustaðahverfi” var ranglega
farið með nafn við gömlu sjóbúðirnar við Buðlunguvör, rétt er í stað
Guðmundar Benonýsonar frá vinstri
er Benoný Benonýson, bróðir Guðmundar, önnur nöfn eru rétt.
Ritstjóri.
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VÉLASALAN
Til sjávar og sveita

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

12 - 24
og 220 volt

SJÓNAUKAR
& fjarlægðarmælar

Allar stærðir af kösturum og vinnuljósum

MDC-2900
Koden ratsjár
í öll skip og
báta

TMQ AP9

Sjálfsstýringar
Í allar stærðir báta.

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

Tankmælar

Baujur og neyðarsendar

Myndavélar

1020/600
25 - 50 tonn

SLEÐAÞURKUR

Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

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

S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
hátíðarkveðjur á sjómannadegi
S J Ó M A N N A S T O FA N

Northern Light Inn
veitingastaður • hótel • restaurant • Iceland

Blómakot
Blóm og gjafavara

v/Mánagötu
Sími 894-9211

Verkalýðsfélag
Grindavíkur

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

Sendum sjómönnum
og fjölskyldum þeirra
hátíðarkveðjur á
sjómannadegi

Átt þú rétt
á styrk ?
Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfélaga
Sjómennt styrkir starfsmenntun sjómanna beint til
fyrirtækja í útgerð.
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum
stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin
um afgreiðslu þeirra í umboði Sjómenntar
Kynntu þér rétt þinn á www.sjomennt.is

EHF

Sjómennt
Skipholti 50 b, 3. hæð • 105 Reykjavík • Sími 599 1450 • sjomennt@sjomennt.is

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
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Guðni Arinbjarnar bæklunarlæknir:

Sjómannaheilsa
Á haustdögum árið 2014 sat undirritaður á þingi Sjómannasambands Íslands
ásamt fulltrúum Sjómanna og Vélstjórafélags Grindavíkur.
Nokkrir fyrirlestrar voru þar á dagskrá, m.a. var Sjómannaheilsa- sjómannalæknir, erindi sem Guðni Arinbjarnar bæklunarlæknir flutti.
Verð ég að viðurkenna að ekki hafði
ég heyrt mikið um þetta rætt og vakti að
vonum athygli mína þar sem ég bæði lifi
og starfa í þessu umhverfi.
Athyglin var vakin, en þó má segja að
hún hafi eiginlega slokknað líka á þeim
tíma sem liðinn er.
Að undanskildum einu eða tveimur
atvikum nú á vormánuðum, hefur
ekki eitt einasta málefni borist á borð
félagsins er varða Akkiles-Sjómannaheilsa ehf.
Því mælti ég mér mót við Guðna í
höfuðstöðvum fyrirtækisins að Holtasmára 1 á 7. hæð.
Hvernig verður hugmyndin til?
Sem starfandi bæklunarlæknir á um
fimmtán ára tímabili og unnið með og
þjónustað marga sjómenn og svo um tíu
ára skeið sinnt þjónustu fyrir útgerðarfélög, þá þróast þetta þannig að eftir að
hafa fylgst með þessum málum að það
eru allt aðrar kröfur í gangi um íslenska
sjómenn í samanburði við önnur lönd um
heilsufar sjómanna. Þá hófst vinna við
að koma þessum alþjóða kröfum hingað
heim og fundað með siglinga og sam-
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Guðni Arinbjarnar.
göngustofu, þar sem þeir eiga að sjá um
að þetta sé gert, en nú um áramótin eiga
að taka gildi hér á landi tilskipanir ESB
varðandi kröfur um heilsufar og líkamsburði sjómanna svo og kröfur til lækna
sem gefa út þessi læknisvottorð.
Ég fór í þetta og er nú kominn með
leyfi til þess að framkvæma norskar
skoðanir og er sú læknisskoðun nokkuð
ítarleg og eins og framkvæmd er í flestum Evrópulöndum kannski sambærileg
við skoðanir sem slökkviliðsmenn og
lögreglumenn gangast undir á Íslandi.
Tilgangurinn er m.a. til þess að menn
geti og séu í líkamlegu standi til þess að
bjarga sjálfum sér og öðrum úr háska og
séu ekki með undirliggjandi sjúkdóma
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sem geta versnað úti á sjó. Þar erum
við með fullt af dæmum, t.d. sykursýki,
nýrnasteina og marga aðra sjúkdóma og
þarf að hafa í lagi áður en farið er á sjó.
Þetta er það sem ég vill sjá og tel að
veikindi og jafnvel örorka muni minnka
þegar þetta er komið í gagnið. En þetta
er ekki eins og sagt hefur verið til þess að
henda öllum feitum körlum í land heldur
er það þá læknirinn sem metur það hvort
viðkomandi sé líkamlega hæfur til að
vera á sjó. Tilgangurinn ekki að henda
feitum í land og grýlan um líkamsþyngdarstuðul sem var strangur er ekki
lengur við lýði, feitir menn mega vera
á sjó ef þeir standast skoðun. Stundum
þarf að meta líkamsburði sérstaklega
eins og að hlaupa upp stiga og komast í
gegnum mannop.
Er þetta umhverfi að verða að veruleika
hjá íslenskum sjómönnum?
Klárlega samkvæmt evrópskum stöðlum
og tilskipunum erum við skuldbundin til
þess að innleiða þessar reglur. Þar hefur
t.d. Sjómannasamband Íslands skyldur í
þessum efnum, það er allra hagur, bæði
sjómanna og útgerðarmanna, að þessi
mál séu í samræmi við okkar nágrannaþjóðir, en þar virðist vera veggur að klífa
og hann er búinn til úr tortryggni!
Þú segir á vefsíðunni þinni í kynningarefni, að óvinnufærni geti verið alltof
langur tími og stundum vegna þess að
sjómaður hafði ekki áhuga að fara strax
til vinnu?
Já þetta er nú bara satt, þar sem ég
var og hef starfað fyrir fyrirtæki þar
voru menn með óvinnufærni á opnum
veikindavottorðum og afskiptalausir í
marga mánuði, og varðar það einnig
sjómannafélag viðkomandi. Þar var um
að ræða menn sem voru í raun ekki
óvinnufærir og voru að fullnýta sinn
rétt og gengu eins langt og hægt var,
þarna er víða pottur brotinn.
Ég vil vera þarna hlutlaus aðili mitt á
milli hagsmuna og sjá til þess að málin
gangi eðlilega fyrir sig.
Ég hef orðið var við þessa tortryggni,
hvernig er hægt að vera læknir beggja
aðila?
Þar kemur þetta gamla upp, trúnaðarlæknir var og er fyrst og fremst læknir
vinnuveitenda.
Ég sé þetta frekar þannig að ég sé
heimilslæknir sjómannsins, því það
þjónar ekki neinum tilgangi hjá okkar
fyrirtæki að þjóna bara öðrum aðilanum.
Það hefur komið í ljós í okkar vinnu
að 60% af allri óvinnufærni er vegna
stoðkerfisvandamála og hefur þá mín

sérfræðiþekking komið að góðum
notum, þ.e. menn hafa komist fyrr
en ella í sérfræðiskoðun vegna síns
vandamáls.
Er einhver kostnaður fyrir sjómanninn ef hann nýtir sér þína þjónustu?
Hvaðan koma rekstrartekjur Sjómannaheilsu?
Nei, enginn kostnaður fyrir sjómanninn,
það er ókeypis fyrsta skoðun og aðgengi
að mér. Það er fyrst og fremst útgerðin
sem greiðir gjald fyrir þá þjónustu og
aðgengi sem sjómenn hafa að mér. Í
þessu sambandi er rétt að benda á að
fyrsta skoðun og almennt um skoðanir
hjá heimilislæknum, þá þarf að greiða
komugjald.
Í sambandi við fyrstu skoðun þá er
engin bið hjá mér, sjómaðurinn kemst
strax að í skoðun ef um bráða tilfelli er
að ræða, annars í sömu viku.
Aðgengi að mér er beint og milliliðalaust og getur skipstjóri hringt í mig
hvenær sólarhringsins sem er. Hér má
taka fram að stjórnstöð Landhelgisgæslu
fer með öll samskipti í stórum málum, er
ég fyrst og fremst að tala um persónulega
þjónustu í sambandi við ráðleggingar til
skipstjórnarmanna í tilvikum sem ráðið
verður við um borð eða þar til í land er
komið.
Þegar að kemur að eftirfylgni með
einstaka málum, ertu að bjóða meiri
þjónustu en gengur og gerist?
Ég klára málin frá a-ö frá því að maður
verður veikur og þar til hann kemst aftur á
sjó. Þ.e.a.s. ef viðkomandi óskar eftir því.
Svarti listinn, hefur þú heyrt talað um
hann?
Já já, það eru einhverjir sem vilja halda
því fram að ég sé með hann og selji útgerðarmönnum aðganginn! Hann hefur
aldrei verið til á einu eða neinu formi hjá
mér. Hjá mér gildir reglan; útskrifaður
maður er búinn og í raun afskrifaður úr
okkar þjónustu eftir viðkomandi veikindatímabil. Allar upplýsingar sem eru
hér, fara ekkert út eða til aðila sem áhuga
gætu haft.
Segjum sem svo að þú fengir alla
sjómenn til þín, með því ert þú kominn
með ómetanlegan gagnagrunn, hversu
verndaðar eru upplýsingar hjá þér?
Öll skráning er samkvæmt fyrirmælum
landlæknis og með allar upplýsingar farið
eins og gert er á sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum og öðrum heilbrigðisstofnunum, upplýsingar eru jafnöruggar
hjá okkur eins og hjá Landspítalanum.
Það get ég lofað þér að ég fer ekki með

þær í tryggingarfélög eða til útgerðamanna.
Nú ert þú með þjónustu bæði fyrir
sjómenn og útgerðina?
Já það er í raun þannig að útgerðin
borgar gjald sem felur í sér að ég taki
þessa sjómenn og hleypi þeim að minni
þjónustu.
Ertu þar með orðinn trúnaðarlæknir
útgerðar?
Það er þetta orð; trúnaðarlæknir, sem ég
vil helst ekki nota, ég vil kalla þetta sjómannalæknir, vil ég meina að það hugtak
virki á báða bóga.
Trúnaðarlæknir er orðið tabú orð og
hefur í sér fælingu.
Sjómenn og þeirra samtök hafa ekki
viljað ræða þetta á þessum nótum og sjá
bara rautt, sem það er alls ekki.
Ef ég kem beint til þín án þess að fara á
spítala eða til heimilislæknis, hvernig
er ferlið?
Oft er það þannig að hringt er utan af
sjó, ég slasaðist eða meiddi mig, þá fá
þeir bara tíma og koma í skoðun, ef að ég
er fyrsti læknir þá gef ég út áverkavottorð
og tilkynni slysið til sjúkratrygginga, og
sé einnig um það sem að útgerð snýr.
Ef þetta snýst um örorkumat þá fylgi ég
því eftir og allt sem viðkemur tryggingafélögum. Þó verð ég að viðurkenna að ég
þekki lítið til þess réttar sem sjómaður
hefur í sínu félagi, þetta er í raun sú
þjónusta sem viðkomandi útgerð greiðir
fyrir.
Ef sjómenn eru að koma endurtekið þá
greiða þeir sjálfir skv. samningi sérfræðilækna við Sjúkratryggingar Íslands.
Á borðinu hjá mér núna er þessi
mappa, þykk og mikil, full af gögnum um
mína sjúklinga, það er þeir sem eru í dag
óvinnufærir. Hún fylgir mér hvert sem
ég fer og kemur það til vegna eftirfylgni
með hverjum og einum, símtöl o.fl. og
tryggir það að þeirra ferli sé órofið þegar
að kemur að launagreiðenda, tryggingastofnun og lífeyrissjóðum.
Sem dæmi um það hvað þetta getur
haft í för með sér, er að eftir segjum

hnémeiðsli, er hann kominn í skoðun
samdægurs eða eftir viku, í stað eins
mánaðar, og eftir viku hjá sérfræðingi
í stað tveggja mánaða og aðgerð strax í
kjölfarið og þar með að stytta allt ferlið
um margar vikur, jafnvel mánuði, ef þetta
yrði algilt þá mundi til að mynda álag
á sjómannafélögin minnka til mikilla
muna.
Stærsta atriðið finnst mér vera að
koma mönnum sem fyrst til sérfræðings
og sem fyrst í aðgerð ef með þarf.
Getur þú óskað eftir gögnum frá
mínum heimilslækni?
Já ég get það ef sjómaðurinn samþykkir,
hins vegar hef ég sagt við menn, ég er
ekki þinn opinberi heimilislæknir, þetta
snýst ekki um almenna kvilla heldur þá
gögn er lúta að stoðkerfi líkamans og eða
óvinnufærni vegna slysa og sjúkdóma.
Mér finnst mjög mikilvægt að menn
fari að snúa sér af alvöru að heilsufarsmálum sjófarenda.
Að menn viti eitthvað um þessa hluti
og taki þetta alvarlega.
Ég ræddi við kunningja fyrir norðan
sem er vel inni í félagsmálum sjómanna,
hvernig litist þér á það að ég tæki að mér
heilt sjómannafélag? Svarið var hvað
heldur þú að útgerðarmenn segi þá, þá
fer allt í baklás! En ég sé þetta á bæði
borð og tel að þetta sé vel gerlegt.
Ef þú ert með hlutlausan aðila sem
kann fagið, þá þjónar hann báðum aðilum. Við erum að tala um andstæðinga
að vissu leyti, ég nefndi í erindi mínu á
SSÍ þinginu um árið að líklega tæki þetta
30 ár að koma þessu í réttan og góðan
farveg.
Þetta er bara þannig að rétt skal vera
rétt, ég sel mínum skjólstæðingum fullkomið traust. Ég starfa eftir lögum og
reglum og útgerðarmaðurinn fær ekkert
að vita um Nonna eða Sigga og gagnkvæmt.
Ég kalla eftir því að umræðan þróist
innan Sjómannasambandsins og að
félögin fari að tala saman um þessi mál.
Allar nánari upplýsingar er að finna
á: sjomannaheilsa.is
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Sendum öllum

hetjum hafsins

heillaóskir í tilefni sjómannadagsins

380 L

460 L

660 L

1000 L

Þúsund þakkir fyrir frábært
samstarf í gegnum árin

HLUTI AF RPC GROUP

SÆPLAST • Gunnarsbraut 12 • 620 Dalvík • Sími: 460 5000 • www.saeplast.com
® Sæplast er skrásett vörumerki RPC GROUP

Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra hátíðarkveðjur á sjómannadegi
Grímsnes ehf.

Tannlæknastofa Páls Guðmundssonar

Jens Valgeir fiskvinnsla

Gröfuþjónusta Palla Gísla

Reykjaneshöfn

Mandat lögfræðistofa
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Sjómannadagsblað Grindavíkur

Orf líftækni

Við sendum sjómönnum, útgerðarmönnum,
fiskvinnslufólki og fjölskyldum þeirra hamingju- og
heillaóskir á sjómannadaginn!

Vélsmiðja Grindavíkur tók yfir rekstur verslunar Skeljungs í Grindavík þann 15. janúar 2016.
Samstarfið felur í sér að Vélsmiðja Grindavíkur tekur að sér alla þjónustu við dælur,
bátadælur ásamt rekstri verslunar á staðnum. Saman stefna félögin að því að auka
enn frekar við þjónustu á svæðinu ásamt því að auka við vöruúrval.

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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Sveinn Torfi Þórólfsson skráði:

Flutt suður til Grindavíkur 1956

Þegar við fluttum suður frá
Skagaströnd fórum við með
strandferðaskipinu MS Skjaldbreið ER, sem var að koma frá
Akureyri. Það var um miðjan
febrúar 1956 í kolvitlausu veðri,
svo að halda mætti að náttúruöflin væru að mótmæla harðlega
að við flyttum suður.
Skjaldbreið átti erfitt með að leggja
að bryggju á Skagaströnd og varð að
reyna marg oft. En loksins komumst við
um borð öll sex, pabbi og mamma, ég,
Almar, Árni og Már, og Skjaldbreið lagði
frá. Við vorum flutt frá Skagaströnd.
Ég stóð lengi uppi við brúarvænginn
bakborðsmegin og horfði heim í Höfðaborg og á Höfðann minn kæra, hverfa í
særoki og dimmviðri. Ég hlakkaði strax
til að koma í vor í sveitina á Höskuldsstöðum. Svo fór ég niður í hlýjuna til
hinna.
Veður var svo slæmt, að hætt var við
að fara inn á Hólmavík, svo að haldið
var þvert yfir Húnaflóa til Norðurfjarðar. Skjaldbreið valt ógurlega á
leiðinni yfir, enda sigldi hún þvert á
ölduna. Allt lauslegt varð að skorða af
og ef eitthvað losnaði flaug það veggja
á milli. Einu sinni losnaði saltbaukur,
þegar Skjaldbreið lagðist næstum á
stjórnborðshliðina. Hann spratt svo upp
þegar hún rétti sig snöggt af og þeyttist
í stóran spegil bakborðsmegin, sem fór
í þúsund mola. Brytinn kom hlaupandi,
þegar hann heyrði brothljóðin. Við, sem
sátum í kringum borðið í borðsalnum,
vorum öll í glerbrotum, og það blæddi úr
94

sumum, en enginn var alvarlega
slasaður.
Á leiðinni yfir Flóann kynnist
ég manni, sem sagði, að hann
væri að koma frá Akureyri.
Hann var fatlaður á öðrum fæti.
Hann sagðist heita Torfi, eins og
ég, og sagðist vera að fara sem
kennari að Finnbogastaðaskóla í Árneshreppi. Hann leyfði mér að halla mér í
kojunni sinni, því við höfðum bara fjórar
kojur, en við vorum sex. Árni bróðir var
mikið sjóveikur á leiðinni, en Almar fann
ekki fyrir sjóveiki eins og alltaf. Ég var
nokkuð sjóveikur eins og ég er alltaf til
sjós.

Komið var upp á Trékyllisvík snemma
morguns. Veður var skárra hér inni en
úti á Flóanum og minni sjógangur, en
snjómugga og lélegt skyggni. Flautað
var í þokulúðurinn mörgum sinnum
og loksins kom bátur, opin skekta, út
til okkar með tveimur mönnum. Eftir
margar atrennur tókst öðrum manninum
að komast í kaðalstigann sem lá utan á
skipshliðinni. Hann hafði með sér handtösku, líklega pósttösku, og fór upp í brú.
Eftir langan tíma kom hann aftur og fór
aftur um borð í skektuna.
Nú kom opinn bátur, sennilega
nótabátur, út með talsvert af fólki og einhverjum vörum. Báturinn stoppaði svolítið frá Skjaldbreið og rætt var hvernig
ætti að koma fólkinu um borð, sem var
mest ungt fólk, bæði strákar og stelpur á
leið suður á vertíð. Það varð úr að fólkið
var híft um borð með spilinu. Háfur var
látinn síga niður í uppskipunarbátinn
og fólk fór upp í hann. Svo var hann
hífður um borð. Ég man hvað stelpurnar
skræktu óskaplega, en strákarnir báru sig
mannalega, þótt þeir væru auðsjáanlega
skíthræddir líka. Þegar fólk og vörur
voru komin um borð var eitthvað híft og
hent um borð í uppskipunarbátinn, sem
bakkaði svo frá. Skjaldbreið flautaði nú
og lagði af stað suður.
Þegar kom út af Selskeri sofnaði ég á
bekk í borðsalnum. Mikill veltingur var
svo ég rúllaði undir borðið og svaf þar
dágóða stund. Þegar ég vaknaði skreið
ég fram og pabbi sagði. Jæja, þarna ertu?

Séð yfir Útbæinn og höfnina á Skagaströnd. Við bjuggum í Höfðaborg, nú Bankastræti
12, sem er hvíta húsið lengst til hægri. Ljósmyndari óþekktur
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Gamla Grindavíkurrútan, sem Árni Eiríksson keyrði fyrir utan Blómsturvelli og Efri
Baldurshaga 1956. Ásgarður og Ás í baksýn.
Við vorum farin að óttast um þig. Ég leit
út um kýrauga í borðsalnum og sá ljós
á vita. Pabbi sagði, að það væri Hornbjargsviti, en einhver sagði að það væri á
Straumsnesi. Ég veit ekki hvað var réttur
viti, enda skipti það engu máli. Ég ákvað
hvorki staðsetningu né stefnu skipsins.
Ég man að þegar ég vaknaði næst var
orðið bjart og við vorum komin suður
fyrir Látrabjarg. Skjaldbreið sigldi nú
undan bárunni og fékk báruna aftan á
skipið. Hún valt mikið og kastaðist fram
á stefnið í hvert skipti sem báran lyfti
skipinu að aftan og ég heyrði fólk segja
að hann hefði verið slæmur í röstinni.
Margir voru fölir í andliti, og sumum
leið auðsjáanlega ekki vel. Sumir höfðu
verið óheppnir og misst innihald magans
á gólfið og jafnvel á borðið. Brytinn var
á þönum við að aðstoða fólk eins og
hann gat og hafði klætt sig úr hvíta fína
búningnum, sem hann hafði verið í.
Margir reyktu svo loftið var þykkt
af reykjarmekki og mér fannst loftið í
borðsalnum vera hryllilega þungt. Ég var
kominn að því að kasta upp, svo ég þaut
eins og byssubrandur upp á bátadekk og
sendi innihald magans í sjóinn. Mér leið
strax betur við að vera kominn upp úr
reykjamekkinum og súra, þunga loftinu
niðri í borðsalnum.
Ég leit nú í kringum mig og sá bara
úfið haf, sem nokkrir mávar flugu þunglamalega yfir. Í norðri glitti Látrabjarg.
Mér varð nú kalt, enda norðan kaldi,
jafnvel stinningskaldi, svo ég áræddi að
fara niður í óloftið aftur.
Á leiðinni suður kynntist ég nokkuð
fólkinu, sem kom um borð í Norðurfirði.

Ég rakst á suma þeirra seinna í Grindavík, til dæmis sjómenn hjá Gunnari Guðmundssyni á Sæljóninu RE.
Ég man að þegar við nálguðumst
Reykjavík seint um dag, var leiðinda
strekkingur af norðri og kalsi. Við sáum
ljósin frá Reykjavík langt að og ég beið í
ofvæni eftir hvað biði okkar? Við vorum
komin suður í alla dýrðina.
Þegar við lögðumst að bryggju í
Reykjavík, beið Sveinn afi með Pontiacinn sinn á bryggjunni og bauð okkur
velkomin. Talsverðan tíma tók að koma
sér frá borði og vorum við öll með
sjóriðu, nema pabbi, sem var vanur á
sjó. Síðan var keyrt inn í Höfðatún 5, þar
sem amma og afi bjuggu. Pabbi fór svo til
Grindavíkur að vinna og undirbúa komu
okkar þangað. Hann vann í fiskaðgerð
hjá Þorbirni h/f og hafði Toddi, Tómas
Þorvaldsson framkvæmdastjóri, aðstoðað
við að fá húsnæði.
Við bjuggum nokkra stund hjá afa og
ömmu í Höfðatúni 5 í Reykjavík. Ég held
að mamma og pabbi hafi ekki alveg verið
búin að ákveða hvar þau skyldu setjast
að?
Mikil skelfing kom upp, þegar fréttist
að komin væri mænuveiki til Reykjavíkur
og að strákur uppi á Skúlagötu hefði
smitast. Við óskuðum okkur þá sem fyrst
norður í mannleysið.
Pabbi kom nú til baka frá Grindavík
og sótti okkur Almar. Við fórum niður
á BSÍ, Bifreiðastöð Íslands, og tókum
Grindavíkurrútuna klukkan sjö um
kvöldið.
Við lögum af stað í kolniða myrkri og
hálfgerðri rigningu. Rútan minnti mig á

rútuna hans Gústa bílstjóra, Ágústs Jónssonar, sem hann keyrði á milli Blönduóss
og Skagastrandar á miðvikudögum.
Við keyrðum suður Lækjargötu og
fram hjá tjörninni og svo áfram Miklubrautina fram hjá Landspítalanum og um
hringtorgið við endann á Snorrabrautinni og svo var beygt suður yfir Öskjuhlíð og fram hjá Fossvogskirkju.
Strax og rútan lagði af stað fór fólk
að reykja og varð fljótt reykjamökkur í
rútunni, svo mig sveið í augun og mér
varð óglatt og að því kominn að kasta
upp.
Það var kolniða myrkur og rigningarhraglandi úti og lítil byggð, svo ekkert
sást úti, fyrr en kom suður í Hafnarfjörð.
Þar var stoppað og fólk tekið um borð í
rútuna. Svo var keyrt út úr Hafnarfirði
og upp Hvaleyrarhálsinn. Þegar kom upp
á hálsinn fannst mér blasa við algjör
eyðimörk. Það sáust nokkur ljós suður
með ströndinni og svo sást ljóskastari
sem snerist í vestri. Pabbi sagði að hann
væri á Keflavíkurflugvelli, en þar væru
Ameríkanar með herstöð. Svo sáum við
rauð ljós blikkandi á háum stöngum og
pabbi sagði að það væru viðvörunarljós
á loftnetsmöstrum, sem Kaninn hefði
sett upp, líka rétt ofan við Grindavík. Við
sáum líka mörg önnur viðvörunarljós og
svo vita, bæði á Keilisnesi og á Garðskaga. Mér fannst allt þetta draugalegt og
drungalegt og það var hálfgerður beygur
í mér.
Vegurinn var eindæma lélegur, mjór,
holóttur og allur í beygjum og eilífar
blindhæðir. Rútan hristist ógurlega og ég
spurði pabba hve langan tíma þetta tæki
og hann svaraði, rúman klukkutíma.
Nú erum við að fara upp á Stapann,
sagði pabbi þegar við keyrðum upp
nokkuð bratta brekku. Litlu seinna
beygði rútan inn á Grindavíkur afleggjarann. Úti var algjört myrkur og ekkert sást
nema viðvörunarljósin hjá Kananum.
Það var drungalegt að sjá.
Svo keyrðum við þegjandi suður yfir
Reykjanesskaga og rauðu viðvörunarljósin við Grindavík komu alltaf nær
og nær. Við fórum fram hjá Svartsengi
í kolniða myrkri. Svo þegar kom upp á
hæðina austan við fjallið Þorbjörn sáum
við niður í Grindavík. Það voru nokkur
ljós í myrkrinu, en til hægri blikkuðu
viðvörunarljós Kanans uppi í Heiði
drungalega.
Þegar við komum niður í Grindavík
keyrði rútan fyrst austur í hverfi og þar
fóru nokkrir úr. Svo var keyrt til baka og
niður í Grindavík. Pabbi bað Árna bílstjóra um að stoppa og við fórum út. Ég
steig þá á stein í myrkrinu og var lengi
með verk í ökklanum á eftir. Við tókum
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Sveinn Torfi Þórólfsson skráði

Séð yfir Grindavík 1958. Móberg má sjá ofarlega á myndinni til vinstri.
nú dótið okkar og fórum að ganga inn
eftir götunni að Móbergi, núna Arnarhraun 5.
Við fluttum inn í risið á Móbergi. Þar
var lítið pláss, eitt herbergi og eldhús,
lítil gangur og klósett, frekar lítið fyrir 6
manna fjölskyldu og þar fæddist svo Eva
systir í mars 1957.
Húsráðendur voru Óli á Móbergi, frá
Akureyri og Björg Kristjánsdóttir frá
Bergi í Grindavík. Þau reyndust okkur
vel, og hugsa ég oft ljúft til þeirra.
Gatan var ljóslaus og öll í grjóti, svo
erfitt var að ganga þarna og við óvanir
að ganga á svona undirlagi. Við komum
svo fram að Móbergi og pabbi opnar
hurðina og biður okkur að fara hljóðlega,
því sumt fólk sé farið að sofa, allavega
Óli, sem er á vaktavinnu og á að mæta til
vinnu í beinaverksmiðjunni klukkan sjö
í fyrramálið. Ég hafði aldrei heyrt talað
um vaktavinnu? Pabbi sagði að þeir ynnu
tólf tíma vaktir og þénuðu vel í beinaverksmiðjunni.
Við fórum nú upp stigann og upp í ris.
Pabbi hitaði kaffi og við komum okkur
fyrir í kvistherberginu. Pabbi sagðist fara
í vinnu í fyrramálið, en við skyldum bara
sofa áfram, en við gætum farið niður í
Kaupfélag og keypt eitthvað að borða.
Svo lét hann okkur hafa einhvern pening,
því þeir skrifuðu ekki hérna eins og hjá
Sigga Sölva kaupmanni á Skagaströnd.
Við gætum tekið mjólkurbrúsann frá
Skagaströnd undir mjólkina. Hann væri
einhvers staðar í dótinu.
Daginn eftir þegar við vöknuðum var
komið ágætis veður og sól.
Við leituðum að einhverju að borða en
fundum lítið, svo við ákváðum að fara

sem fyrst niður í Kaupfélag. Við fundum
brúsann og lögðum af stað.
Við vorum lengi að finna Kaupfélagið,
en þegar inn var komið tók á móti okkur
vingjarnleg kona, sem spurði okkur
spjörunum úr og við svöruðum eftir
bestu getu.
Svo var það erindið?
Jú, við þurftum mjólk og eitthvað að
borða?
„Hve mikla mjólk viljið þið?“ spurði
hún.
Nú komu vandræði á okkur.
Við höfðum ekki hugmynd um hve
mikla mjólk við þurftum.
„Jæja, þið fáið tvo lítra“, og svo tók hún
brúsann og jós upp í hann úr stórum
mjólkurbrúsa.
„Hvað var það annars?“
Við vissum nú lítið um það heldur og
litum hver á annan.
Þá spurði hún hvað við hefðum heima
og svöruðum við að það væri heldur lítið.
Þið þurfið þá allavega brauð og... og
svo taldi hún upp einhver ósköp.
Hún tók stóran brúnan bréfpoka og
hlóð vörum í hann, meira en ég nokkurn
tíma hafði séð í einu. Svo tók hún blýant
og pappír og byrjaði að leggja saman.
Eftir svolitla stund, sagði hún einhverja tölu og við réttum henni peningana sem við höfðum.
Nú kom í ljós að það var ekki nóg.
„Þið eru ekki í reikningi hér“, sagði
hún.
Jæja, þá verður að taka til baka
kremkexið og annað sem ekki er alveg
nauðsynlegt.
Hún var nú talsverðan tíma að fást
við þetta, en að lokum sagði hún, að

þetta nægði og rétti okkur tvo poka með
vörum og nokkra smápeninga tilbaka.
Við tókum nú brúsann og vörurnar og
lögðum af stað heimleiðis.
Á meðan við vorum þarna inni í Kaupfélaginu, kom fleira fólk inn í búðina og
byrjaði að glápa forvitnilega á okkur og
sumir nokkuð fjandsamlega, fannst mér.
Við ákváðum því að koma okkur út og í
burtu sem fyrst.
Brúsinn var þungur og við bættist að
þetta var hár fimm lítra brúsi, svo erfitt
var að halda honum nógu hátt, svo hann
slægist ekki niður í götuna með botninn
og að botninn dytti kannski úr honum?
Mikið grjót var á götunum og erfitt að
ganga á götunni. Við vorum ekki vanir
svona kringumstæðum. Við hefðum
heldur viljað hafa þúfur.
Þegar komið var heim var að búa sér til
mat og borða eitthvað.
Við fórum nú út og litum í kringum
okkur og fannst nokkuð eyðilegt, varla
stingandi strá að sjá og bara hraun og
grjót. Svo voru nokkur hús í byggingu og
nokkur kláruð, t.d. Hagi hinu megin við
götuna og Brekka, sem var eldra hús og
svolítið gróið í kring. Við vorum hissa
á öllu þessu grjóti og gátum til að þetta
væri hraun og mulið hraun.
Pabbi kom heim úr vinnunni í
hádeginu og við borðum hádegismat,
soðna ýsu.
Svo sagði hann, að við ættum að fara í
skólann á morgun.
Við vorum flutt til Grindavíkur, en það
er önnur saga!
Framhald í næsta blaði
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Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki og öðrumGrindvíkingum
hamingju- og heillaóskir á sjómannadaginn

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 2000
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

Gallerí sjó...
Ljósmyndir: Haraldur Hjálmarsson
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Óskum sjómönnum, útgerðarmönnum og
fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn.

Sala á nýjum Trek hjólum
Tökum notað upp í nýtt
Gerum við allar gerðir hjóla
Leiga á hjólum og ferðir

Reykjanes Bike Tours - 857-3001 - Tangasund 1 - 240 Grindavík
REYKJAVÍK - VOGAR - GRINDAVÍK

FERÐIR ALLA VIRKA DAGA, ÞRÍR BÍLAR Á DAG
Sigurður Óli Hilmarsson 840-9351
www.4x4adventuresiceland.is
#44 2ja manna fjórhjól
#Starfsmannaferðir
#Einstaklingar
#steggjun
#gæsun

Tangasund 1 - 240 Grindavík - 857-3001 - atv4x4@atv4x4.is

Saman
í lífsins
ólgusjó

www.tm.is

„Þá voru bara
hörkutól á togurum“
1963 - Halldór Georg
Magnússon fór í sinn fyrsta
túr þegar hann var 16 ára.
Þá munstraði hann sig á
nýsköpunartogarann Ask RE.
1966 - Eftir að Aski RE er
lagt fer Halldór á togarann
Sigurð RE. Hann varði allri
sinni sjómannstíð á togurum,
meðal annars á Karlsefni,
Dagstjörnunni, Guðmundi
Jónssyni og Ásgeiri.
1981 - Halldór ræður sig til
útgerðarfélagsins Ögurvíkur.
Hann stundaði sjósókn á skipum
Ögurvíkur í hartnær 32 ár.
2013 - Halldór kemur í land eftir
50 gjöful ár á sjónum. Hans
síðasti túr var á frystitogaranum
Frera RE sem var upphaflega
einn af hinum svonefndu
Spánartogurum.

Í 60 ár hefur saga
TM verið samofin
sögu sjósóknara og
sjávarútvegs

Árið 1956 urðu tímamót í sögu sjávarútvegs á Íslandi.
Þetta ár var TM stofnað af aðilum sem tengdust sjávarútvegi
sterkum böndum. Félagið er í dag leiðandi á sviði vátryggingaþjónustu fyrir sjávarútveginn og hefur sérhæft sig í lausnum sem
tryggja hagsmuni atvinnugreinarinnar, jafnt á sjó sem landi.
Hjá TM starfar sérstakt teymi sem hefur yfirgripsmikla þekkingu
á sjávarútvegi og sérstökum þörfum hans á sviði vátrygginga.

