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SJÓMENN,
TIL HAMINGJU!
Saga TM er samofin sögu sjávarútvegs á Íslandi. Við erum stolt af því að hafa komið
að uppbyggingu og viðhaldi öflugrar útgerðar við Ísland frá stofnun fyrirtækisins.
Til hamingju með daginn sjómenn, njótið hans.
Sj ó m a n n a d a g s b l a ð G r i n d a v í ku r
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tm.is/sjavarutvegur

Ritstjóraspjall
Sjómannadagsblað Grindavíkur hóf göngu
sína árið 1989. Björn Gunnarsson,vélstjóri,
var þar fremstur í hópi vaskra manna, hann
var þá formaður sjómannadagsráðs og kom
blaðinu á koppinn. Kosin var ritnefnd,
hana skipuðu þeir Ölver Skúlason, Borgþór
Baldursson og Kjartan Kristófersson sem varð
fyrsti ritstjóri blaðsins.
Í mörg ár hafði sjómannadagsráð Grindavíkur
brunað í bæinn og sótt þar kassa af blöðum og
merkjum frá Sjómannadagsráði (Íslands), gengu
hús úr húsi og reyndu að selja, en illa gekk.
Allt frá fyrsta blaði og til dagsins í dag hefur
útgáfan gengið vel, almennur velvilji, hjálpsemi
og aðstoð Grindvíkinga ríður ekki við einteyming á þessari götu frekar en öðrum.
Hinrik Bergsson og Pétur Vilbergsson báru
svo blaðið á herðum sér næstu 15 árin eða svo,
og við tók Sigurður A Kristmundsson hafnarstjóri árið 2005.
Kristinn Ben tók svo við keflinu árið 2008,
það er svo 2013 sem undirritaður tekur við og
er enn að bauka við þetta.
Árið 2015 kom út viðhafnarútgáfa, saga
heiðrunar sjómanna á vegum félagsins frá 19702013. Heiðursritnefnd var skipuð og mættu þar
gömlu kempurnar, þeir Hinrik Bergsson, Pétur
Vilbergsson og Eðvarð Th. Jónsson.

Á vefsíðu Sjómanna og Vélstjórafélagsins
svg.is er hægt að skoða öll blöðin, allra síðustu
blöðin eru á leið í skönnun og birtast von
bráðar. Bráðskemmtileg lesning og holl, gríðarlegt safn minninga og ljósmynda, ekki bara
saga félagsins eða sjómanndagsins í Grindavík
heldur líka saga Grindavíkur, mannlífs og
athafna svo langt aftur sem fróðleik er að finna.
Má til með að segja ykkur, að mastrið úti í
Bót er farið, já það var tekið niður um daginn og kemur aldrei aftur. Fyrst var þarna
langbylgjumastur sem þjónaði togurunum í
úthafskarfanum svo í seinni tíð annað og mun
stærra á sama stað, fjarskiptamastur sem sendi
á neyðarbylgju GMDSS alþjóðlegar viðvaranir á
hafsvæði utan landhelgi. Mastrið verður endurreist í Þorlákshöfn.
Hún Þóra Júlíusdóttir frá Brautarholti bað
mig að koma á framfæri að skemmtihald sem
hún og fleiri Grindvíkingar áttu að sjá um á
vegum UMFG fyrir margt löngu, fór fram og
tókst með miklum ágætum. Um þetta má lesa í
grein eftir „Melinn“ í blaðinu frá 2009.
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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Forsíðumynd:
Narfi er nafn listamannsins sem málaði
myndina á vegg hins nýja veitingasalar á
Kaffihúsinu Bryggjunni í Grindavík. Myndin
sýnir Grindvíking í innsiglingunni á leið til
hafnar
Ljósmyndir:
Haraldur Hjálmarsson, Ólafur Rúnar Þorvarðarson, Óskar Sævarsson, Ómar Smári og svell
Verð í lausasölu 1.500 kr.
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Sj ó m a n n a d a g s b l a ð G r i n d a v í ku r
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Tækifærin endalaus
í túninu heima
Fisktækniskóli Íslands býður upp á fjölbreytt nám
í sjávarútvegi á framhaldsskólastigi.
Skráning er hafinn fyrir haustönn
www.fiskt.is - Sími 412 5966
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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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Karl Smári Hreinsson / Adam Nichols:

Tyrkjaránið í Grindavík 1627
og afdrif Járngerðastaðafólksins
Margir þekkja til Tyrkjaránsins á Íslandi í júlí 1627 þegar hartnær 400
manns var rænt í Vestmannaeyjum
og á Austfjörðum og fólkið flutt á
þrælamarkað í Algeirsborg á norðurströnd Afríku. Hér verður fjallað um
annan þátt Tyrkjaránsins 1627 þegar
sjóræningjar semvoru frá borginni Sale
á strönd Marokko rændu verðmætum
og fólki í Grindavík. Þessir sjóræningjar, sem Íslendingar nefna oftast Tyrki,
sigldu um 3.500 kílómetra vegalengd
yfir úfið Atlandshafið og komu fólki í
Grindavík algjörlega í opna skjöldu.

Járngerðarstaðir
Á fyrri hluta 17. aldar var Grindavík,
eins og bæði fyrr og síðar verslunar- og
útgerðarstaður. Í margar aldir skiptist
Grindavík í þrjú hverfi eða bæjarþyrpingar. Það eru Staðarhverfi vestast, þar
var kirkjustaður, síðan Járngerðarstaðahverfi þar sem þorpið og síðar Grindavíkurbær byggðist upp og austast er
Þórkötlustaðahverfi. Öll þessi hverfi voru
kennd við aðalbýlin á þessum stöðum og
í raun eru það landfræðilegar aðstæður,
hraunflákar, sem skipta byggðinni í
þrennt. Sjósókn og sjávarnytjar voru alla
tíð aðalatvinnuvegurinn. Járngerðarstaðir
voru höfuðbýli og besta jörð sveitarinnar.
Þar hófst byggð þegar á landnámsöld. Þar
var þingstaður sveitarinnar. Járngerðarstaðir komust í eigu Skálholtsstóls löngu
fyrir siðaskipti og voru Járngerðarsstaðir
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Karl Smári Hreinsson

Adam Nichols

mjög mikilvægur útgerðarstaður Skálholtsstóls. Á fyrri hluta 16. aldar þegar
enskir kaupmenn höfðu mikil umsvif í
útgerð og verslun á Íslandi höfðu þeir
aðalbækistöð sína í landi Járngerðarstaða.

og Guðrún Hjálmsdóttir. Sr. Jón hafði
verið prófastur á Stað á árunum 15821602. Ekki eru heimildir um foreldra
Jóns Guðlaugssonar. Guðrún átti fjóra
bræður, Filippus, Hjálm, Halldór og
Jón. Guðrún og Jón Guðlaugsson áttu
þrjá syni sem voru ungir menn og einn
þeirra enn á barnsaldri. Líkur eru á að
móðir Guðrúnar hafi verið á lífi árið
1627 þar sem Jón sonur Guðrúnar, biður
í bréfi sem hann skrifaði úr Barbaríinu
(eins og múslimski hluti Norður-Afríku

Járngerðarstaðir
á dögum Tyrkjaránsins
Árið 1627 bjuggu á Járngerðarstöðum
hjónin Jón Guðlaugsson, sagður smiður
og Guðrún Jónsdóttir frá Stað. Foreldrar Guðrúnar voru Séra Jón Jónsson

Íslenskur torfbær á 18. öld. Svona gætu Járngerðarstaðir hafa litið út
var kallaður) að heilsa ömmu sinni, sé
hún enn á lífi, en Jón minnist ekki á afa
sinn og því má telja að hann hafi verið
látinn árið 1627. Heimildir telja að Jón
Guðlaugsson hafi verið nokkuð við
aldur en Guðrún hefur verið um fertugt
í Tyrkjaráninu. Halldór Jónsson, bróðir
Guðrúnar var fæddur um 1590 og því 37
ára þegar þessir atburðir gerðust. Hann
var kvæntur Guðbjörgu Oddsdóttur
Oddssonar prests á Stað frá 1602-1618,
þannig að Oddur tók við Stað af sr. Jóni
Jónssyni, föður Guðrúnar. Þetta dæmi

sýnir náin tengls fjölskyldunnar innbyrðis og stöðu hennar í samfélaginu.
Halldór og Guðbjörg áttu tvö ung börn,
Jón sem var fæddur 1623 og Guðbjörgu
sem var fædd 1625. Um aðra bræður
Guðrúnar, Filippus, Hjálmar og Jón eru
fáar heimildir. Af þessari upptalningu
má sjá að Járngerðarstaðafólkið var vel
sett og áhrifamikið í samfélaginu sem
allar líkur voru að héldi áfram til næstu
kynslóða. Jón, sonur Guðrúnar sem
var nýútskrifaður úr Skáholtsskóla var
líklegur til að taka við Járngerðarstöðum,

gerast prestur eða taka við öðru góðu
embætti. Járngerðarstöðum tilheyrðu 1012 hjáleigur þannig að alls bjuggu margir
tugir manna á Járngerðarstöðum og hjáleigunum. (Þess má geta að í manntalinu
1703 bjuggu um 70 manns á Járngerðarstöðum og hjáleigunum).

Miðvikudagurinn, 20. júní 1627
Sjóræningjar frá Norðurströnd Afríku
gerðu oftast árásir á mörgum skipum
samtímis líkt og úlfahjörð. Þeir voru
þekktir fyrir að ráðast á fólk og fénað

Borgin Salé í Marokkó á 17. öld. Endurgerð vatnslitamynd eftir Adam Nichols
Sj ó m a n n a d a g s b l a ð G r i n d a v í ku r
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Tyrkjaránið í Grindavík 1627 og afdrif Járngerðastaðafólksins

Glerlistaverkið Tyrkjaránið í Grindavík, eftir Einar Lárusson, stendur við Grindavíkurkirkju
með öskrum og látum. En svo var ekki
um sjóræningjaskipið sem kom til
Grindavíkur frá hafnarborginni Salé í
Marokkó. Foringi þeirra var gætnari en
svo. Sjóræningjarir voru einskipa og hafa
því hugsanlega verðið varkárari fyrir
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vikið. Þegar komið var fram á sumar
voru skipaferðir tíðar umhverfis landið.
Bæði verslunarskip og fiskiduggur voru
algeng sjón og því var fólk í Grindavík
ekki sérstaklega á verði þegar sjóræningjaskipið kom að landi. Sjóræningj-

arnir beittu brögðum. Danskt kaupskip lá við akkeri fyrir utan ströndina.
Sjóræningjarnir sendu menn um borð
í danska skipið til að kanna aðstæður.
Þeir þóttust vera danskir hvalfangarar
sem villst höfðu af leið. Þegar hér var

komið sögu sendi danski kaupmaðurinn
bát með átta mönnum innanborðs til
að kanna hverjir væru á þessu nýkomna
skipi. Þegar þeir klifruðu um borð í
sjóræningjaskipið voru þeir yfirbugaðir.
Allar líkur eru á að þeirra hafi beðið
barsmíðar og ill meðferð. Það voru fastir
liðir hjá sjóræningjum þessa tíma. Eftir
að hafa gengið í skrokk á þessum átta
mönnum er ljóst að sjóræningjarnir
hafa fengið allar þær upplýsingar um
staðhætti sem þeir vildu fá. Í Tyrkjaránssögu Björns Jónssonar á Skarðsá, sem er
ein aðalheimildin um þennan atburð er
þess getið að sjóræningjarnir hafi þegar
þeir lögðu frá Grindavík gefið tveim íslenskum mönnum af þessum átta frelsi.
Ekki er ólíklegt að það hafi verið sem um
það samið að þeir fengju frelsi í stað upplýsinga um aðstæður í landi. Hvað sem
öllu líður þá urðu sjóræningjarnir mun
öruggari með sig eftir að hafa kyrrsett
þessa átta menn. Þrjátíu sjóræningjar,
vopnaðir byssum, sveðjum og sverðum
reru yfir í danska verslunarskipið og
yfirbuguðu áhöfnina auðveldlega þar
sem aðeins skipstjóri skipsins og tveir úr
áhöfninni voru enn um borð.

Jan Janszoon van Haarlem
Sjóræningjarnir réðust nú skjótt til atlögu
í landi. Foringi þeirra var hollenskur
trúskiptingur (kristinn maður sem snúið

Skip líkt því sem Jan Janszzon kom á til Grindavíkur 1627
hafði til múhameðstrúar), að nafni Jan
Janszoon van Harlem, betur þekktur sem
Murat Reis (Kafteinn Murat) Hann hóf
sinn feril tuttugu árum áður sem sjóvík-

ingur og siglgdi þá undir hollensku flaggi.
Þá rændi hann spænsk skip. Árið 1618
var hann hertekinn á Lanzarote einni af
Kanaríeyjum og færður til Algeirsborgar.

Kort af Grindavík 1751
eftir Cristoph. Klog. Varðveitt
í Konunglega bókasafninu í
Kaupmannahöfn.

Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur
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Tyrkjaránið í Grindavík 1627 og afdrif Járngerðastaðafólksins
Þar snérist hann til Múhameðstrúar og
varð skipstjóri á sjóræningjaskipi, fyrst
frá Algeirsborg og síðan borginni Salé.
Í Salé var hann aðmíráll flotans. Morat
Reis var reynslumikill foringi. Hann
hafði eytt mörgum árum í sjóræningjaferðum bæði á Miðjarðarhafi og á
Atlantshafsströnd Spánar og Portúgals og
við strendur Suður-Englands. Hann vissi
nákvæmlega hvernig standa átti að árás á
strandbæi líkt og Grindavík. Á skipi hans
var á milli 60 og 70 manna áhöfn. Líklegt
er því að yfir 50 þeirra hafi gert áhlaup
á byggðina í Grindavík. Óvopnað fólk í
Grindavík var því auðveld bráð.

Tyrkir ráðast til atlögu
Sjóræningjar voru þekktir fyrir takmarkalausa grimmd en markmið árásar
sem þessarar í Grindavík var ekki að
drepa fólk og eyðileggja verðmæti heldur
að ræna fólki og verðmætum og koma í
verð. Þegar sjóræningjarnir gerðu atlögu
að íbúum Grindavíkur hafa þeir farið um
með ópum og látum en fyrst og fremst til
að ógna fólki en þeir hafa forðast að særa
fólk líkamlega nema það veitti mótstöðu.
Sært fólk eða illa haldið var ekki álitleg
söluvara á þrælamörkuðum NorðurAfríku. Þegar sjóræningjarnir komu inn í
byggðina réðust þeir á dönsku verslunarhúsin. Danski kaupmaðurinn hafði flúið
en hafði falið eins mikið af verðmætum
eins og hann gat áður þannig að
sjóræningjarnir gripu í tómt. Næst urðu
Járngerðarstaðir fyrir sjóræningjunum.
Fyrsta manneskjan sem féll í hendur
þeirra var húsfreyjan Guðrún Jónsdóttir.
Bróðir hennar, Filippus reyndi að koma
henni til aðstoðar en ræningjarnir slógu
hann og skildu hann eftir hálfdauðan.
Annar bróðir Guðrúnar, Hjálmar sem var
á hestbaki reyndi einnig að koma Guðrúnu til bjargar. Hann drógu ræningjarnir af hestinum. Hjálmar var óvopnaður
fyrir utan písk sem hann hafði í hendi.
Með písknum sló hann til ræningjanna
en það dugði skammt. Ræningjarnir
slógu hann og meiddu á margan hátt
og skildu hann eftir liggjandi í sárum
sínum. Þeir settu nú Guðrúnu á hest
Hjálmars og færðu hana til skips. Í lok
dagsins höfðu þeir ekki aðeins hertekið
Guðrúnu og Jón bróður hennar heldur
einnig Halldór bróður hennar og þrjá
syni, þá Jón, Helga og Héðinn. Samkvæmt Tyrkjaráns-sögu voru Halldór og
„aðrir“ auðveldir viðfangs fyrir sjóræningjana þar sem ekki hvarflaði að þeim
að þeim yrði rænt þannig að þeir reyndu
ekki að flýja. Íslendingar höfðu áður
fengið að kenna á sjóræningjum en þeir
voru af annari sort, þeir rændu ekki fólki,
12
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aðeins verðmætum og fénaði. Maður
Guðrúnar, Jón Guðlaugsson var einnig
tekinn höndum en Tyrkirnir höfðu
lítinn áhuga á honum þar sem hann var
nokkuð við aldur og því skildu þeir hann
eftir í sárum eftir barsmíðar.

Hollensk heimild um
Grindavíkurránið
Heimildir um ránið segja ekki hvort
bræður Guðrúnar, Halldór og Filippus
náðu sér af sárum sem þeir hlutu af
Tyrkjum. Í bréfi sem Oddur Einarsson
Skálholtsbiskup skrifaði haustið 1627
kemur fram að Tyrkir rændu dönsku
kaupskipi í Grindavík og 12 Íslendingum, þar á meðal „konu og stúlku“
og að einn íslenskur maður hafi fengið
mörg sár og verið rúmliggjandi upp frá
því. Hér er greinilega átt við Guðrúnu
og bróður hennar. Hvort annar bróðir
hennar hafði verið drepinn kemur ekki
fram í bréfi Odds biskups. Svo vill
til að til er bók sem fjallar um ýmsa
atburði á fyrri hluta 17. aldar í Evrópu,
Norður-Afríku, Asíu og Ameríku. Höfundurinn var Nicolaes van Wassenaer,
læknir í Amsterdam, Hollandi. Bókin,
Historisch verhael... ( hefur afar langan
titil) var tuttugu og eitt bindi, gefin út
á árunum 1622-1630. Í umfjöllun um
árið 1627 rekur Nicolaes van Wassenaer ránið í Grindavík og segir að
sjóræningjarnir frá Salé hafi hertekið
12 manneskjur, og: „þar á meðal konu
ásamt þrem sonum sínum og tveim
bræðrum og tveir aðrir bræður hennar
voru drepnir.“ Hér er augljóslega verið
að vísa til Guðrúnar, bræðra hennar
og sona. Það er því nokkuð víst að
bæði Filippus og Hjálmar dóu af sárum
sínum.

Murat Reis heldur frá Grindavík
Þegar Murat Reis hélt með ránsfeng
sinn frá Grindavík sigldi hann næstu
daga með ströndinni í átt til Bessastaða. Nú hafði hann mannað danska
kaupskipið og því voru skipin nú orðin
tvö sem hann réði fyrir. Það var ekki
tilviljun að Murat Reis hélt til Bessastaða þar sem þar var einna helst von
til að finna verðmæti í hirslum dönsku
yfirvaldanna þar. Járngerðastaðafólkið
var hlekkjað í lest stærra skipsins. En
ekki vildi betur en svo til að þegar hann
sigldi skipum sínum inn á Seyluna, sem
eru grynningar rétt utan við Bessastaði
strandaði stærra skipið. Hirðstjórinn
á Íslandi, Holgeir Rosinkrans bjóst til
varnar en hikaði þó að láta til skarar
skríða gegn ræningjaskipunum. Murat
Reis tók það til bragðs að hann flutti
farm, þar á meðal Járngerðastaðafólkið

úr stærra skipinu yfir í það minna
og náði stærra skipinu þannig á flot.
Síðan sigldu ræningjaskipin í brott og
héldu nú undir Snæfellsnes. Allmargar
enskar fiskiskútur voru að veiðum út
af Vestfjörðum en þeirra var vel gætt af
enskum herskipum. Þegar Murat Reis
og hans menn fréttu að herskip væru á
þessum slóðum ákvað hann að snúa við
og tók nú stefnuna á heimahöfn sína. Í
lok júlí eftir rúmlega mánaðar siglingu
komu bæði skipin til Salé.

Salé á strönd Marokkó
Fólkið sem rænt var í Grindavík var flutt
til borgarinnar Salé sem er á Atlantshafsströnd Marokkó í tæplega 300 kílómetra
fjarlægð frá Gíbraltar, nokkru norðar

en borgin Casablanka. Í dag er oftast
talað um borgirnar Salé-Rabat, sem er
höfuðborg Marokkó sem eina heild.
Borgirnar eiga sér ólíkan uppruna þrátt
fyrir að aðeins áin Regret skilji þær að.
Salé (sem stundum er nefnd Gamla Salé)
er á norðurbakka árinnar var stofnuð á
11. öld. Hafnaraðstaða er góð og þar var
rekin verslun og landbúnaður. Á fyrsta
fjórðungi 17. aldar varð Salé sjálfstætt
ríki og víðkunn bækistöð sjóræningja.
Jan Janszzon, foringi sjóræningjanna
í Grindavík átti þátt í stofnun þess.
Ástæðan fyrir uppgangi sjóræningja í
Salé er sú að þegar múslímar voru reknir
frá Spáni í lok 15. aldar fengu margir
þeirra að verða eftir á Spáni gegn því að
taka kristna trú og siði. En þar sem þeir

aðlöguðust ekki vel og Spánverjar sem
voru kaþólskir treystu þeim ekki til þess
að verða góðir og gegnir Spánverjar. Því
voru þessir múslímar reknir frá Spáni í
byrjun 17. aldar og fluttir til Norður-Afríku. Þessir múslímar voru nefndir Márar
en þeir voru reyndar ekki alls staðar
velkomnir í Norður-Afríku. Því settust
sumir þeirra að í Salé (Gömlu-Salé) þar
sem þeir tóku upp sjórán og gerðust
herskáir sjóræningjar.
Borgin skiptist í Gömlu-Salé og
Nýju-Salé. Á þessum tíma var Nýja-Salé
mikilvæg miðstöð sjóræningja með mikil
tengls við sjóræningjaborgir á Norðurströnd Afríku, sérstaklega Algeirsborg. Nýja-Salé var heimahöfn 30 til 40
sjóræningjaskipa og íbúafjöldi borgar-

innar líklega um 15.000, þar af stór hluti
þrælar. Murat Reis var foringi þessa
sjóræningjaflota sem gerði þaðan út.
Þessi velheppnaða ránsferð Murat Reis
til Íslands var tilefni til mikils fagnaðar,
hleypt var af fallbyssum, lúðrar hljómuðu
og sekkjapípur flautuðu. Þessi ránsferð
hafði verið óvenju löng og hættuleg, en
þrátt fyrir það vel heppnuð. Ránsfengurinn var danskt kaupskip, allur ránsfengur sem ræningjarnir höfðu komist
yfir í landi og ekki síst 50 til 100 manns,
Íslendingar, Danir og Englendingar. Þó
er erfitt að finna út einhverja nákvæma
tölu. Fangaða fólkið var sett á land og
rekið upp á ,,kastala borgarinnar Kyle, að
frá tekinni Guðrúnu Jónsdóttur, hennar
yngsta syni og lítilli stúlku er Guðrún

Íslenskur bær frá 18. öld

Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur

13

Tyrkjaránið í Grindavík 1627 og afdrif Járngerðastaðafólksins

14

Sjóman nada gs b la ð Gr ind a v ík ur

Kortið sýnir norðurhluta Afríku.
Þar má sjá borgina Salé í Marokkó
og Algeirsborg við Miðjarðarhaf.
Mikill samgangur var á milli
þessara borga á 17. öld
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Kort af Íslandi 1789 eftir Franz Johann Joseph von Reilly
Rafnsdóttir hét“ segir í Tyrkjaránssögu. Síðan segir í sömu heimild:
,,Margt landsfólk kom þangað í húsið
til fanganna, kristnir menn til að gleðja
þá og hugga en Tyrkjar til að skoða þá
og spotta. Þar eftir voru þeir leiddir út á
kauptorg staðarins, og til settir menn að
bjóða þá fram til sölu sem önnur ferfætt
kvikindi.“

Afdrif systkinanna
Guðrúnar og Halldórs
Guðrún Jónsdóttir var ekki seld á
þrælamarkaðinum eins og aðrir. Hún
var leidd ásamt Guðrúnu Rafnsdóttur í
hús til Tyrkja nokkurs. Ástæðan fyrir
þessu gæti verið að einhver ræningjanna,
eða fjárhagslegur bakhjarl leiðangursins
hafi sjálfur viljað gera samning um
útlausn hennar. En það var ekki síður
gróðavegur fyrir sjóræningja og samverkamenn þeirra að heimta lausnargjald
fyrir fangana. Halldór Jónsson var seldur
Tyrkja nokkrum en síðar eignaðst Beram
16
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Reis Halldór. Beram Reis var einn þeirra
sem tók þátt í Grindavíkurráninu og var
gerður að kapteini á danska kaupfarinu
sem rænt var. Halldór átti illa vist í Salé.
Hann var skorinn í andlit og á höndum
og bar örkuml þessi alla ævi. Oftast er
þess getið í frásögnum um Tyrkjaránið
að Guðrún og Halldór bróðir hennar hafi
verið leyst út af hollenskum manni og
þau komið til Íslands innan árs eftir að
þeim var rænt. En hvernig má það vera
að þau eru leyst úr ánauð svo skömmu
eftir að þau koma til Salé? Þessi stutti
tími útilokar að Íslendingar hafi samið
um lausnargjald fyrir þau. Bréf bárust
seint og illa á milli landa. Bréf voru oft
jafnvel nokkur ár á leiðinni frá NorðurAfríku til Íslands ef þau á annað borð
komust til skila. Hér verður því að gera
ráð fyrir því að Guðrún sjálf hafi samið
um lausnina á einn eða annan hátt fyrir
þau systkinin. Það er ekki tilviljun að
það var hollenskur kaupmaður sem
keypti þau laus eða haft milligöngu um

að kaupa þau laus. Hollendingar voru
verslunarþjóð og siglingaveldi á þessum
tíma og þeir áttu viðskipti víða. Í bók
Nicolasar van Wassenaer sem áður er
minnst á var danska kaupfarið sem
rænt var á legunni í Grindavík í raun
hollenskt kaupfar sem hét, Oliifboom,
eða Ólífutréð upp á íslensku. Mjög mörg
kaupför sem komu til Íslands á þessum
tíma voru hollensk. Þess má geta að séra
Ólafur Egilsson, prestur í Vestmannaeyjum sem rænt var í Tyrkjaráninu
kom með hollensku kaupfari til Íslands
sumarið 1628. Það er því hugsanlegt að
þessi hollenski kaupmaður sem greiddi
lausnargjaldið fyrir Guðrúnu og Halldór
hafi þekkt til þeirra. Járngerðarstaðir
voru mikilvæg verstöð og verslunarstaður. Guðrún hefur án efa borið það með
sér að hún var ekki dæmigerð alþýðukona, heldur húsfreyja sem átti talsvert
undir sér og kom frá efnuðu heimili. Því
má alveg gera ráð fyrir að hún haf samið
um lausnargjaldið þeirra systkina sjálf.

Hollenski kaupmaðurinn hefur í gegnum
sín sambönd greitt götu þeirra og líklega
hagnast sjálfur vel á viðskiptunum. Þetta
eru ekki tómar getgátur heldur má færa
sterk rök fyrir þessu í bréfi sem Jón
sonur Guðrúnar skrifaði til Íslands frá
Algeirsborg til foreldra sinna árið 1630.
Þar segir: ,,Þakkir séu lifandi guði, að
móðir okkar sæl frelsaðist héðan, og ég
segi fyrir mig, að þó ég ætti hér í staðinn
vera, veit ég vel að ykkar peningur hefir
þar til gengið - má vera.“ Með öðrum
orðum segir Jón hér að það séu ekki til
meiri peningar á Járngerðarstöðum til að
leysa hann út og þá bræður. Jón Guðlaugsson maður Guðrúnar lést um svipað
leyti og hún snéri aftur til Íslands. Guðrún giftist síðan Gísla Bjarnasyni prófasti
í Grindavík en hann var ekkjumaður.
Halldór snéri aftur til konu sinnar og
barna. Hann var jafnan nefndur Halldór
hertekni eftir herleiðinguna. Á meðal
afkomenda hans er margt merkisfólk og
fólk af hinni þekktu Járngerðarstaðaætt
á Suðurnesjum getur rakið ætt sína til
hans. Halldór skrifði rit um Tyrkjaránið
sem nú er glatað.

Afdrif Járngerðarstaðabræðra
Jón Jónsson stúdent er þekktastur þeirra
bræðra frá Járngerðarstöðum, sona Guðrúnar og Jóns Guðlaugssonar. Vitað er að
hann skrifaði nokkur bréf til Íslands og
eitt þeirra hefur varðveist í afskriftum.
Það er bréf sem hann skrifaði til foreldra sinna frá Algeirsborg og dagsett
er 24. janúar 1630. Helgi bróðir hans
skrifar einnig undir það bréf. Ævi Jóns
var í engu frábrugðin annarra þræla í
Barbaríinu eins og Íslendingar kölluðu
íslamska hluta Norður-Afríku einu nafni.
Hann var fljótlega eftir komuna til Salé
seldur áfram til Algeirsborgar ásamt
Helga bróður sínum. Þegar árið 1630
hafði hann verið seldur fimm sinnum.
Ein ástæða fyrir því að hann var ekki
keyptur úr ánauð var sú að hann var of
dýr eins og hann minnist sjálfur á í bréfi
sínu sem varðveist hefur. Um afdrif hans
er ekki vitað annað en hann var enn á
lífi ári 1635 en gera má ráð fyrir að hann
hafi dáið sem þræll í Algeirsborg en
þangað var hann kominn ekki löngu eftir
að hann var settur á land í Salé.

Héðinn Jónsson
Héðinn varð frjáls maður aðeins sex
árum eftir að hann kom til Salé og fékkst
við smíðar. Það bendir til þess að hann
hafi turnast, kastað kristni og gerst Múhameðstrúar. Það var í raun eina leiðin
til að verða frjáls. Um afdrif hans er ekki
vitað frekar. Helgi átti litríkan feril í
Barbaríinu. Hann var hraustur og hug-

Adam Nichols kom til Grindavíkur vorið 2018 til að kynna sér sögusvið Tyrkjaránsins.
Hér er hann ásamt félögum í Minja- og sögufélagi Grindavíkur. Frá vinstri: Örn Sigurðsson, Adam Nichols og Hallur Gunnarsson formaður
rakkur og var um tíma á galeiðu undir
stjórn sjóliðsforingjans Jairi Mustafa. Þó
er ólíklegt að hann hafi verið galeiðuþræll þar sem vitað er að hann kom eitt
sinn í land í borginni Salé en hlekkjaðir
galeiðuþrælar gátu aldrei yfirgefið skipin.
Gera má ráð fyrir að Helgi hafi verið
innan við 7 ára gamall þegar hann kom
til Salé. Það má ráða af því að hann fylgir
fyrst móður sinni eftir komuna til Salé en
hefur síðan alist upp sem múslími eins
og venja var með unga drengi sem rænt
var. Það skýrir einnig hvers vegna hann
varð frjáls maður og varð smiður. Það
hefði hann ekki getað gert sem kristinn
maður.

Helgi Jónsson
Þegar loks farið var að kaupa Íslendingum í Barbaríinu frelsi var Helgi einn
þeirra. Hann var keyptur úr ánauð í maí
1635, síðastur þeirra 37 Íslendinga sem
keyptir voru. Lausnargjaldið fyrir hann
var 200 ríkisdalir. Helgi kom til Íslands
sumarið 1637 ásamt öðrum Íslendingum
sem leystir höfðu verið. Helgi kvæntist
Guðbjörgu Gísladóttur og tóku þau við
búi á Járngerðarstöðum eftir lát Guðrúnar Jónsdóttur. Helgi lést 1664 eða
1665. Við Járngerðarstöðum tók um tíma
Guðbjörg ekkja Helga en Jón Helgason
sonur þeirra tók við Járngerðarstöðum
1668.
Þess má geta að í Sögu Grindavíkur,
fyrra bindi frá árinu 1994 eftir Jón Þ. Þór
er því haldið fram að Guðrún Jónsdóttir
frá Stað hafi átt þrjá bræður og þau hafi
verið hertekin og öll komið aftur til
Íslands. (sjá bls. 114) Þetta er ekki rétt.
Eins og fram hefur komið hér átti Guðrún fjóra bræður, Jón og Halldór sem
voru herteknir, og Halldór síðan leystur

út með Guðrúnu en Filippus og Hjálmur
(Hjálmar) sem dóu líklega af sárum
sínum í ráninu í Grindavík.)

Um höfundana
Karl Smári Hreinsson er ásamt Adam
Nichols annar þýðandi Reisubókar sr.
Ólafs Egilssonar á ensku. Hann var í
mörg ár kennari í nútíma íslensku við
Maryland háskóla. Hann er höfundur
margra greina um söguleg efni og aðalhandritshöfundur tveggja heimildamynda. Hann á og rekur málaskólann
Sögu Akademíu í Keflavík.
Adam Nichols hefur skrifað margar
greinar um Tyrkjaránið og skyld efni og
er nú að vinna að bók um einn þekktasta
sjóræningja 17. aldar, Jan Janszzon.
Adam hefur einnig skrifað nokkrar
skáldsögur og er liðtækur vatnslitamálari. Hann er prófessor við Maryland
háskóla og kenndi á Íslandi af og til í 10
ár. Hann heldur úti bloggsíðu um sjórán
og siglingar 17. aldar:
corsairandcaptivesblog.com
Þessi grein birtist upphaflega
í Heima er bezt, 10 tbl. 68.árg. 2018.
Helstu heimildir:
Tyrkjaráns-saga eftir Björn Jónsson á Skarðsá. Samin
1643. Reykjavík. 1866.
Tyrkjaránið á Íslandi 1627. Sögufélagið gaf út.
Reykjavík 1906-1909.
Jón Þ. Þór. Saga Grindavíkur. Frá Landnámi til 1800.
Grindavíkurbær 1994.

Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur

17

18

Sjóman nada gs b la ð Gr ind a v ík ur

Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur

19

Einn áfangi á Reykjanesi
Jochum Magnús Eggertsson (1896-1966)
fjallar um ferðir hans um Reykjanesskagann árið 1945

Við höfðum slegið tjöldum austan Festarfjalls undir hlíðarrana. Fellin fallast
þar í arma og geiga í hafsuðrið móti
útsænum. Hann er þar einvaldur en
gjögrin ögra honum. Þar með slævist
hann og slöðrast í skútum og bergvilpum og andar djúpt millum þess er hann
flæmist og flaðrar um dranga og kletta
sem haldið er rígföstum í krepptum
hnefum af stálörmum fjallsins.
Hlíðarraninn er gróinn kjarngresi
millum grjót rasta og ofanhraps og þar
er græn grundin undir. Forbrekkið lykur
hálfhring í klettaskjóli af vestri og norðri.
Til austurs er úfið hraun, liggjandi í land
áttinni, en til suðurs særinn, óendanlegur. Blómsprungin gróðurlænan,
ilmandi og marglit, teygist fast í sjávarkampinn, uppausinn og umturnaðan,
með slitringi af sjóreknum sprekum og
hrakviði ásamt vargétnum ræfrildum og
rusli, skeljabrotum og skrani.
Ásýnd Ægis konungs er aldrei smávægileg. Andgufa hans þryngir loftið. Ærið er
borðhald hans þjösnalegt, oft og tíðum, og
refjar henta honum eigi er hann ryðst um
að mat sínum. Skap hans er ætíð mikið og
20
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persóna hans fyllir rúmið, hvort heldur
hann vakir, dormar eða dreymir. Víst
kann hann að kasta mæði og ganga að
borði kurteislega. Heitir það hófstilling.
En er hann kveður sér hljóðs við bergþil
strandarinnar, þá rymur hann og klappar
klettinn.
Þar ríkir annar höfðingi fastur í sessi,
þolmikill og þybbinn og enginn veifiskati.
Kveðjur þeirra stórvelda eru mikilúðugar
og oftast kaldar, en þó fjandskaparlausar,
og vekja af dvala vætti og höfuðskepnur.
Gætir þar geigvænnar alvöru og hráslagalegrar kampakæti: er kyssast klettur og
sjór. Konungur hafs og lands!

Ísólfsskáli
Bær er þarna einn og úrhreppis. Heitir
að Ísólfsskála. Telst til Grindavíkursókna.
Bærinn situr í fjallskverkinni undir
Slögubarðinu, í beygju gjögur olnbogans,
á lágsléttu fyrir ögurbotninum, kvíaður
milli fjallsins og hraunstorkunnar.
Hraunflóð mikið hefir ollið yfir allt
undirlendið og í sjó fram millum Festarfjalls og Krýsuvíkurbergs. Það heitir
Ögmundarhraun og er eyðimörk. Aðeins

Jochum Magnús Eggertsson (18961966) var rithöfundur og skáld,
alþýðufræðimaður og skógræktarmaður, sem skrifaði jafnan undir
höfundarnafninu Skuggi. Hann var
ættaður frá Skógum í Þorskafirði,
bróðursonur Matthíasar Jochumssonar skálds. Jochum sendi frá sér
allnokkurn fjölda bóka og ritlinga,
bæði stuttar skáldsögur og smásögur, ljóð, þjóðlegan fróðleik og
ritgerðir, og þykja mörg ritverk hans
sérstæð. Hann var einnig góður
teiknari og skrautritari. Jochum
keypti Skóga í Þorskafirði árið
1951, dvaldist þar meira og minna
öll sumur eftir það og stundaði þar
skógrækt og gerði merkar tilraunir
með ræktun ýmissa trjátegunda.
Greinin hér á eftir fjallar um ferðir
hans um Reykjanesskagann árið
1945 og hefur ekki áður birst í
blöðum eða tímaritum.

Hjónin í eyðimörkinni

Ljósmynd: svell

mjó ræma óbrunnin milli hraunjaðra og
fjallsróta. Bærinn Ísólfsskáli húkir þarna
undir Festarfjallinu út við hafið. Hann
er nú ofar en áður fyrr og aukið við
túni, sem teygir sig upp á hjallann yfir
bænum. Það hefur kostað ærna aðvinnslu
í bogri og eigri einyrkjans. Grjóthrúgur
miklar auglýsa erfiðið. Lausa grjót liggur
hér víða í hálsum og hlíðum á opnum
svæðum, þar sem eigi hafa hraun ollið
ofaraurum og myldingi, en gróðurmold góð og víða alldjúpt undir. Er það
svo upp til hæstu hnjúka. Ennþá eimir
þarna eftir af þykkum, kringumblásnum
jarðvegstoddum og tyrfum, til og frá í
fellum og fjöllum. Forni jarðarfeldurinn
er enn ekki að öllu og fullu eyddur og
burtblásinn. Bendir þar til mikils gróðurs
og skjólsælla skóga áður á öldum. Þarna í
eyðimörkinni búa væn hjón og vinnusæl.
Góðfús eru þau og gestrisin. Þau eru við
aldur. Börn þeirra uppkomin; flest flogin
úr hreiðrinu. Barnabörn aftur komin
innundir. Ísólfur heitir einn yngstur
sonurinn hjónanna. Hann var heima.
Álitlegur sveinn og vel líklegur ríkisarfi.
Heitir í höfuðið á bólinu.

Rústir gamla bæjarins eru rétt á sjávarbakkanum. Sá bær var áður ofarlega
í túni. Svona sækir sjórinn á landið.
Hrammur hafsins og höggtennur hafa
hér brutt og nagað ströndina, hámað í
sig mold og mýkindi, grafið og gramsað
í landinu, hóstað og hrækt út úr sér
brimsorfnum buðlungum og hrúgað öllu
saman í hryggi, er verpa ströndina.
Sá mikildjarfi dögglingur þokast nú
þéttskrefa á landið upp í átt til fornu
bæjarrústanna. Hann iðjar ekki allsvana.
Hann ekur á undan sér hrynhárri upplausnarkempunni, íklæddri byngborinni
kyngi. Nú gín hann yfir eina vatnsbóli
eyðimerkurinnar, gamla brunninum, og
er nú kominn á fremsta hlunn og þegar
hafinn handa að hrækja í hann hroðanum.
Hjónin í eyðimörkinni eru, eins og
best má vera, brot af íslensku bergi,
frumbornir arftakar þess ódrepandi úr
þjóðlífinu; uppalin af duttlungum veðurfarsins, hert af óblíðu árstíðanna, viðjuð
gróanda vorsins, kynbætt af þúsund
þrautum. Þeim hæfði þáttur sérstakur.
Hér er þess varla völ.
Nöfn þeirra þarf ekki að nefna. Þau
vita sjálf hvað þau heita. Allir þekkja þau,
sem eitt sinn kynnast þeim, en ókunnugum mætti segja að þau hétu Agnes og
Guðmundur.
Hann mun eitthvað hafa fæðst þar
austur í fjall garðinum.
Fólk klekst þetta hvað af öðru, hálfóafvitandi, svo fæðingarstaður hvers og eins

verður sjaldan nákvæmlega útreiknaður
enda skiptir það minnstu máli. Undirlega
landsins er þar aðalatriðið.
Vigdísarvellir mun það heitið hafa þar
sem foreldrum hans fénaðist drengurinn.
Kotið lá undir Krýsavíkursókn. Nú í
auðn komið fyrir áratugum. Svo er og
um sóknina alla. Enginn maður er þar
uppistandandi. Sá síðasti féll í fyrra
(1945), og þó eigi til útafdauða. Einsetumaður. Hafðist við í kirkjuhrófi Krýsavíkur, eina húsi sóknarinnar uppihangandi, í miðjum gamla kirkjugarðinum,
inn á milli leiðanna. Þar voru hans gömlu
samherjar og sálufélagar gróðursettir.
Aftur skal vikið að Ísólfsskála. Ungur
fluttist hann þangað, drengurinn. Er
hann var 9 ára varð hann fyrir einkennilegu atviki. Hann var að leika sér með
öðrum börnum undir klettum í krikanum vestan við túnið. Skúti einn er þar
undir bergið, en stuðlaberg slapir yfir.
Drengurinn var að bauka þar undir að
leik sínum. Losnaði þá og féll á drenginn
allstórt brot neðan af einum bergstuðlinum. Kramdist hann þar og klesstist
undir og lá sem dauður væri. Börn voru
þar önnur, er hlupu heim og sögðu
frá. Var þegar farið til af fullorðnum.
Drengurinn var talinn dauður með því
blóðlækur mikill rann undan farginu.
Var því lyft af og gætt fyllstu varúðar. Sá
litli lá þar meðvitundarlaus: höfuðleðrið
rifið og flett af hauskúpunni og annar
handleggurinn tvíbrotinn.
Drengurinn lifnaði við og varð
græddur, en vegsummerki ber hann til
æviloka.

Ísólfsskáli og Skálamælifell. Ljósmynd Ómar Smári
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Bær þessi fór svo í auðn skömmu
síðar og ekkert nýttur nokkurt skeið.
En þá drengur þessi varð frumvaxta og
hafði sér konu festa, keypti hann þetta
eyðikot, hefur búið þar síðan, byggt upp
og bjargast.
Hollvættir staðarins hafa verndað
drenginn sem síðar átti eftir að endurbyggja bólið, rækta það og reisa, auka
það og uppfylla.
Konan mun komin af einhverri
ódrepandi ætt, líklega af Vatnsleysuströnd eða Suðurnesjaalmenningum, sem
hægt og rólega kljáðist við örlögin og
klóraði þeim bak við eyrað. Með fyrirhyggjunni og frumstæðustu amboðum
skal það hafast, þó allt annað umhverfist
og heimurinn gangi af göflunum.
Annars segir ekkert af henni, þessari
konu. Engin ógæfa mun að henni komast, svo ágæt er hún. Hún var ekkja með
6 ungbörn er hún ákvað að rugla saman
reitunum með núverandi manni sínum
og setjast að í eyðikotinu á eyðimörkinni.
Hún lét ekki þar við sitja heldur fæddi
síðari manni sínum önnur 6 börn. Gerði
báðum jafnt undir höfði og sýnir það
háttvísi í hegðun. Hún hefur fullkomlega
22
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lagt sinn skerf að heill staðarins. Þessi
kona er síung þrátt fyrir alla erfiðleika
barnauppeldis og búskapar. Um leið og
bú hennar blómgaðist og færðist út, óx
hún sjálf og þroskaðist. Nótt og nýtan
dag hefur hún unnið og annast heimili
sitt og haldið þar hlífiskildi. Í skrúðgarðinum hennar hjá hlaðvarpanum voru
um 60 jurtategundir og trjáa. Kunni hún
ævisögu hverrar plöntu og kvists. Þá stóð
hún ekki á gati í ættfræði og kynbætum
hundanna, kattanna og kvikfénaðarins.
Þá var ekki komið að tómum kofanum
með kartöflurnar, garðjurtirnar og
kornakrana, sem rotturnar gengu í eins
og þeim væri borgað fyrir það, bitu öxin
af stöngunum og báru burt og söfnuðu
í kornhlöður handa sjálfum sér. Þetta
þurfti sosum að basla fyrir lífinu eins og
aðrir, þessi kvikindi.
Heimilið og fjölskyldan: barnabörnin,
hænuungarnir, hundarnir, matjurtirnar,
kindurnar, kýrnar, eldiviðurinn og taðan,
innanhússtörfin, þvottarnir og matreiðslan: Allt í sömu andránni, á einu bretti
og í hagsýnum tilgangi. Ekkert mannlegt óviðkomandi, er hagsýni hennar
mátti að gagni verða. Vissi margt, en

fann sig þó þurfa að vita miklu meira og
spurði óspart. Huldufólk umgekkst hún
heiðarlega; ættfærði köttinn í átjánda lið,
hundinn til heilags anda, en drottni gaf
hún dýrðina. Ólukkan forsómaði hún
algjörlega. Náttúrubarn. Elskuleg kona.
Hundurinn auglýsir sál og samvisku
hvers heimilis. Þarna standa þeir Tryggur
og Móri dinglandi af ánægju meðan við
erum að reyra saman baggana og remba
á okkur byrðunum. Kötturinn kom líka
og vippaði sér upp á garðshornið; setti
upp gleraugu, leit á hundana og heiminn
og allt sem skaparinn hafði gert og gera
látið, reisti kamb og hvarf með úfnu og
uppréttu skotti.
„Aumingja strákurinn“, okkar hundur
hann var tjóðraður og hafður í bandi
til að missa hann ekki út af réttlínunni.
Þetta var ungur óvaningur, uppveðraður
til skammar strika.
Svo kveðjum við Ísólfsskála, þennan
ágæta bæ, með öllu sem um hann og í
honum hrærist.

Jónar og Kristjánar
Ferðinni var heitið austur í ólgandi
hraunið í átt til þeirrar upprunalegu

Latsfjall ber í Krýsuvíkurmælifell.
Ljósmynd: svell

Krýsavíkur, er auðvitað situr við sæinn,
og var á sínum tíma stærsta höfuðból á
Íslandi, en átti sel og hjáleigur víðsvegar
upp í Gullbringunum, meðal annars í
dalnum góða og grösuga, þangað sem
nafnið Krýsavík var flutt, langt upp í
land, eftir að sjálft höfuðbólið fórst í því
ægilega hraunflóði, er Ögmundarhraun
rann. Það mun hafa verið í byrjun 14.
aldar, sennilega um 1340. Gamla Krýsavík var, alllöngu fyrir landnám norrænna
manna eða austmanna: þ. e. Dan-þjóðflutninga kvíslarinnar, orðin höfuðstöð
sægarpa og siglinga og af austrænum
uppruna eins og Dankvíslin, (víkingarnir), aðeins stórum mun lengra komnir
í vísindum, menningu og siðgæði. Lærðu
mennirnir voru nefndir „papar“, þ. e.
feður, og skiptust á tvær deildir: Jóna og
Kristjóna = Kristjána. Jónarnir skoðuðu
Krist sem mann, er hægt væri að líkjast
og urðu óumræðilega vitrir og máttugir.
Kristjánar trúðu, aftur á móti,
eingöngu á Krist sem guð, hafinn yfir
allt mannlegt sem aðeins væri hægt að
elska og tilbiðja í auðmýkt og lotningu.
Þeir urðu óumræðilega heimskir og
ofstækisfullir og liggur ekkert eftir þá af

viti. Jónarnir tileinkuðu sér lífsskoðun
Jóhannesar frá Antiochia Krýsostómas
= gullmunnur. Þeir voru því kallaðir
krýsar og af þeim dregur Krýsavík nafn,
því þar var höfuðbækistöð krýsostomosa,
og búinn að vera það full 200 ár, áður
en Ingólfur Arnarson kom hér að landi.
Gamla Krýsavík var, fram yfir miðja elleftu öld, eða þar til Krýsar voru drepnir,
eitthvert mesta menntasetur veraldarinnar. Kristjónar hötuðu jóna = krýsa og
skoðuðu þá sem heiðingja og andskota,
en urðu að vera upp á þá komnir, því
þá skorti alla þekkingu og manndáð
til að geta bjargast án þeirra. Heiðnum
mönnum (Ásatrúar) og krýsum kom,
aftur á móti ágætlega saman, svo fremi,
að ekki væru við höfð mannblót eða
annað ódæði.
Einsetumenn, er hér höfðu aðsetur.
Flestir „papanna” voru fæddir hér á
landi.
Ísólfsskáli lá áður fyrr undir gömlu
Krýsavík, eins og flestar jarðir í „Landnámi Ingólfs”, en féll undir Skálholtsstól
er hann var stofnaður (1056), eins og
nær allar jarðir á Reykjanesi og Suðurnesjum, og hélst það allan tímann meðan
Skálholtstóll var biskupssetur, en þó tókst
Danakóngum að krækja í einhver kotin.
Aðförin að Krýsum var gerð, eins og áður
er sagt, haustið 1054, og eignum þeirra
skipt millum kirkjunnar og höfðingjanna, og fyrsti stóllinn stofnaður. Urðu
þar fyrstu þverbrestirnir í þjóðveldið,
en hvalreki fyrir erlenda konungsvaldið.
Var hér um stóreignir að ræða því Krýsar
áttu meðal annars meginpart innlenda
kaupskipaflotans, en höfðingjar þurftu
að fá vel borgaðan „herkostnað“ allan og
ómak sitt og manntjón við aðförina.
Við ferðalangarnir, erum fjórar mannverur, tvennt af hvoru kyni, og hundurinn sá fimmti. Við verðum að bera allan
farangur á sjálfum okkur, tjöld vor og
útbúnað allan, vistir og vatn. Það er 1520 km. leið, er við eigum fyrir höndum
að fyrir huguðum áfangastað, meginhlutann yfir úfið apalhraun, gróðurlaust af
öðru en grámosa, sprengt og umturnað
af algjöru handahófi, ófært hestum og
öllum farartækjum nema fótum manns
og fuglinum fljúgandi. Og vatnsdropa er
hvergi að fá á þeirri leið, er við höfum
ákveðið að fara.

Reykjanesláglendið
Meginhluti Ögmundarhrauns, en í það
leggjum við, getur vart hafa runnið
fyrr en á árunum 1211- 1340. Í og um
Reykjaneshálendi eru skógar sagðir
hafa verið mestir á landi hér og landskostir bestir, að fornu fari, áður en allt
Reykjanes brann og varð eyðimörk, að

Gullbringnadalnum undanteknum, en
þangað var nafn fornu Krýsavíkur flutt,
eftir eyðinguna, og hefur síðar orðið að
Krísuvík sem er lítilsháttar afbökun og
latmæli, en þó ekki meira en gengur og
gerist um eiginnöfn, meðal allra þjóða.
Ævaforn helluhraun hafa víðast hvar
verið á Reykjanesláglendinu og nýrri
hraunin runnið yfir þau. Allmargir
hólmar og tæjutásur af þessum eldri
hraunum hafa undanþegist og liggja eins
og hrakspjarir hingað og þangað innan
um úfnar rastir og storkinn hrákavelling
nýju hraunanna. Vegferð allmikil hefur
verið um fornu hellurnar, því markast
hafa í þær greinilegar götur og troðningar, eftir aðalumferð, og hverfa þessar
aðalgötur undir nýju hraunin sem ófær
eru yfirferðar. Má af þessu marka, að
mjög hefir verið sótt til Suðurnesja á
fyrri öldum.
Í ísl. annálum er getið 14 mikilla eldgosa á Reykjanesskaga og í Trölladyngjum, efst í fjallgarðinum vestan Gullbringudalsins, en þær dyngjur virðast
hafa átt stóra samvisku og nóg á sinni
könnu, enda mæður margra hrauna. Ekki
er fullvíst að þarna séu meðtalin gos í
Eystri Gullbringum, Eldborgum, Brennisteinfjöllum og Heiðinni Há sem öll hafa
gosið ákaflega síðan sögur hófust. Hafa
þau gos umturnað hálendinu austan
Krýsavíkur og hraunfossar steypst ofan
af Geitahlíð og austari hamrahlíðinni,
allt til Selvogsósa, breiðst þar út yfir
láglendið og runnið í sjó fram beggja
megin Herdísarvíkur, en það er fornfræg
veiðistöð vestast í Selvogi.
Meginrennsli Ögmundarhrauns hefir
komið úr þrem sprungum utan undir
ystu hlíðunum á Núpshlíðarhálsi, rétt
fyrir neðan Vigdísarvelli. Hafa myndast
fjöldi smágíga í þessum sprungum, fleiri
tugir gíga í hverri sprungu. Eru stærstu
gígarnir nyrst í neðstu sprungunni. Heita
þar Fremrivellir, en Tófubrunnar neðstu
gígarnir. Hinar sprungurnar eru ofar og
sunnar. Flestallar gjár og eldsprungur
á þessu svæði liggja frá norðaustri til
suðvesturs. Er það næsta merkilegt hve
ægilegt hraunflóð hefur ollið úr þessum
sprungum og síðan breiðst út niður á
láglendinu, yfir fornu helluhraunin, bæði
til suðurs og vesturs, en til austurs alla
leið að Krýsavíkurbergi og á sjó fram á
öllu því svæði og vestur að Selatöngum.
Vestari hluti Ögmundarhrauns hefir
runnið úr gígum við Selvelli, suður og
vestur á við, og í sjó fram milli Festarfjalls og Selatanga.Virðist það hraun vera
nokkru eldra en það austara.
Gífurlega er Ögmundarhraun víða úfið
og kargað og mismunandi opinmynntar
og gapandi gjásprungur óteljandi. Hafa
Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur
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Jochum Magnús Eggertsson (1896-1966):
orðið í hrauninu ægilegar gufu og
ketilsprengingar, er það dróst saman og
kólnaði.
Milli vestur og austurhluta Ögmundarhrauns er nokkurn vegin greiðfær
leið, um fornu hraunhellurnar, undan
Núpshlíðinni og niður að Selatöngum,
en þar var mikil fornfræg veiðistöð og
útræði, og er að kalla má, fyrir miðju Ögmundarhrauni. Í Selatöngum eru miklar
rústir búða og fiskibyrgja. Útræði var
þaðan stundað allt fram á síðari helming
19. aldar. Þar voru eitt sinn, á fyrri
öldum, taldir í veri 27 Jónar og eitthvað
færri Kristjánar, er sóttu þaðan sjóinn

ásamt mörgum öðrum minna algengum
mannaheitum.
Nú hefur þaðan í 70 ár ekki verið á sjó
farið, en allt bíður síns tíma. Segja mætti
mér að sú kæmi tíðin, að hafnarmannvirki yrðu gerð í Selatöngum. Ögmundarhraun á allt eftir að byggjast og verða
eitthvert blómlegasta hérað landsins.
Öll verðum við þá horfin er nú byggjum
landið, en ritsmíð þessi mun ennþá uppi
og bera sannleikanum vitni.
Gamla Krýsavík á enn eftir að rísa upp
og verða aftur mesta menningarsetur
veraldarinnar.
Þetta er ekki spádómur heldur lítils-

háttar athugun á lögmálum orsaka og
afleiðinga. Það er ófrávíkjanleg staðreynd, að allt sem fram á að koma er
löngu fyrirfram séð og vitað, planlagt og
útreiknað. Þetta virðist næsta ótrúlegt
þegar þess er gætt að frelsi mannsandans er ótakmarkað og hann getur
allt sem hann vill -ef hann veit að hann
getur það.
Allt Ögmundarhraun verður með tímanum molað niður og notað til áburðar.
Í því er mikil gnægð jurtanærandi efna,
bundin í steininum. Mosafeldurinn
mikli, er þekur hraunin á stórum
svæðum er einnig mjög dýrmætur.
Vatn er undir niðri, ótæmandi, í gjám
og sprungum og þyrfti óvíða að bora
eftir því. Vatnssvið landsins nægilegt
fyrir stórborg og orka jarðhitans
takmarkalaus.

Tröll og berserkir
Þjóðsagnaþrugl er til um það, hvernig
nafn Ögmundarhrauns eigi að vera til
komið. Á slíkum þjóð sögum er ekkert að
græða, allt uppspuni og tilbúningur, þar
sem engin tímasetning er við höfð, og allt
úr lausu lofti gripið. Þjóðsögur eru marklausar nema þær séu tímasettar og vísað
til vegar með raunverulegum atburðum.
Þjóðsagan um vegruðninginn yfir
aðal ofanrennslistaum Ögmundarhrauns, vestan við Krýsavíkur Mælifell
(EystraMælifell), þar sem beinakerling
sem sögð er dys Ögmundar, er undir
Fellinu, við veginn, er sama sagan og
sögð er í fornsögunum (fyrir 900 árum)
um veginn gegnum ,,Berserkjahraun” á
Snæfellsnesi. Það er móðursögnin. Þrjár
arfsagnir hafa svo, öldum síðar, sprottið
af þessari upprunalegu móðursögn og
gróðursettar sín í hverju landshorni.
Afsprengi upphaflegu móðursagnarinnar
eru eftir taldar arfsagnir:
• Sögnin um berserkinn Ögmund =
Ögmundarhraun undir Gullbringum
í Gullbringusýslu.
• Sögnin um berserkinn Rusta =
Rustastígur, í Rustahrauni við
Dimmuborgir í Mývatnssveit í Suður
Þingeyjarsýslu.
• Sögnin um berserkinn á Ósi = Ósvör
við Buðlungavík (Bolungarvík) í
Norður Ísafjarðarsýslu.
Allt voru þetta berserkir og tröllmenni,
er fyrir sitt líkamlega erfiði, að loknum
afköstum, höfðu gefin loforð um fríða
og efnilega heimasætu; en sviknir og
drepnir að verkalaunum.
Þess verður ávallt að gæta um þjóðsögur: hvort þær eru móðursagnir eða
afsprengi.
Sagan um „lönguna“ er t.d. sögð í þrem
samstofna útgáfum, sín í hverju lands24
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horni; Þegar sóknarmenn vildu „plata“
prest sinn, eða reyna „kunnáttuna“ og
láta hann jarða löngu í staðinn fyrir
sveitakerlingu. - Það eru 3 „galdraprestar“, sinn á hverjum tíma sem eignaður er
sami leikurinn, sama vísan eða vísurnar
og sömu tilsvörin: séra Jóni gamla á
Þæfusteini undir Jökli, ár 1580; Eiríki
presti á Vogsósum í Selvogi, dáinn 1716,
49 ára að aldri; og loks Snorra presti
Björnssyni á Stað í Aðalvík; prestur þar á
árunum 1741-1757, en síðar á Húsafelli
og kenndur við þann stað.
Á slíkum samstofna „guðspjöllum”
verða menn alvarlega að vara sig. Þess
vegna verður að rekja ætt hverrar þjóðsögu til upprunans, og staðfæra hana, á
svipaðan hátt og frumhöfundar Íslendingasagnanna gerðu um sögu hetjur sínar
og máttarstólpa viðburðanna. Þeir byrja á
því að rekja ættir og tildrög til sannsögulegs uppruna. Þeir staðfæra söguhetjurnar raunvísindalega, byrja á byrjuninni
og vita endirinn til síðasta orðs um leið
og byrjunina. Verk sín byggja þeir á
órjúfandi - sannsögulega - raunverulegum grunni. Með því tókst þeim að
skapa sannar og lifandi, rólegar og öfgalausar lýsingar og ódauðleg listaverk. Þeir
kunnu svo vel á ekju tungu sinnar, að
nærri heggur að þeir skáki nornunum í
manntafli örlaganna.

Helgi Guðmundsson, safnari „vestfirskra
sagna“, skildi hlutverk sitt best ísl. þjóðsagnaritara. Við fráfall hans urðu íslenskar
bókmenntir fyrir óbætanlegu tjóni.

Áfram skal haldið
Leið okkar liggur undir fellum og
fjöllum, hálsum og hæðum til landsuðurs

meðfram Núpshlíðinni og austurfyrir
Núpinn sem er allhár, og teygir sig fram
úr fjallrananum út í hraunið. Þetta er
afgömul sjávarströnd, fuglabjörg ævaforn
og aflóga, frá þeim tíma er sjórinn stóð
miklu hærra en nú, undirlendi var ekkert, og þar sem áður voru firðir eru nú
fagrir dalir, eins og t.d. Þórsmörk.

Við óskum sjómönnum og
fjölskyldum þeirra til
hamingju með daginn !
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Gaman er að lesa land um leið og
maður gengur. Þó efst séu hamrar og
hengiflug, og enn ákleyft, hækkar ofanhrapið og úrlausnin aftur neðan frá, eftir
því sem upp hleðst, uns orðið er bústið
og bringu hvelft undir klettakraganum.
Fæðast þá geirar grasgrónir, er teygjast
svo sem auðið er upp í álkur og hófst
foreldrisins og hanga þar góðteit millum
aurskriðna og iðrunarbolla framhleypninnar. En sú framhleypni er þó undirstaða annars meira, þótt særist brjóstið
og svívirðist gróðurinn.
Þarna í geirunum móti suðri og sól,
í skjóli hamra hlíðarinnar fyrir norðannæðingum, finnum við full þroska
jarðarber og er þar allmikið af þeim. Þau
voru góð, þó villt væru, stór og ljúffeng
og merkilega bráðþroska. Enn var
júlímánuður ekki afliðinn.
Leið okkar liggur fram hjá LitlaLat
sem er fjallsrani með hækkandi fellskolli
upp að endanum og hömrum framan í að
sævarátt, og skagar út í úfna og ólgandi
hraunstorkuna.
Við stefnum á Óbrennishólma, en það
er allmikill grasgróinn hólmi, umgirtur
hrauni á alla vegu. Þarna er aðal-
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niðurrennsli hraunsins frá gígunum við
Fremrivelli. Hefur hraunið runnið þar
undan brekkuhalla, suður á við, millum
EystraMælifells og Núpshlíðarháls. Öll
er hraunstorkan úfin þarna og í henni
bárur miklar og þversprungur, bognar
eftir rennslinu og bramlaðar sitt á hvað.
Hallandi hraunbrekkan, úfin, storkin,
sprungin og bólgin, er sviplíkust skrið
jökli, er sígur og hnígur fram og niður úr
þröngum og djúpum dali.
Við köstum byrðum og hvílumst um
stund á hæsta hóli Óbrennishólmans,
í suðurenda hans, en þar er ævaforn
fjárborg sem nú er með öllu jöfnuð við
jörðu svo ekki stendur steinn yfir steini.
Má þó enn greina hring undirstöðunnar
og hefur fjárborg þessi verið allstór eða
nálægt 10 metrar að þvermáli; hlaðin úr
basalti og grágrýti sem ekki finnst þarna
annarstaðar, enda er borgin miklu eldri
en hraunið um kring.
Úr Óbrennishólmanum héldum við til
suðausturs, í átt til Húshólmans sem var
fyrirhugaði áfanga staðurinn, en hittum
ekki á bestu leiðina, heldur þá alverstu.
Fórum of nærri sjónum og lentum inn
í kolsvart brunahraun, afarúfið, með eng-

um mosagróðri. Byrðarnar voru þungar:
40-50 kg., á þeim er þyngst var. Þegar
þarna var komið var hundurinn orðinn
svo sárfættur, að bæta varð honum ofan á
eina byrðina. Við höfðum þó gert honum
skó á alla hans fjóra fætur, en ekkert
vildi duga þó sífellt væri verið að reyra
og vefja og endurbæta skógerðina. Hann
fór margan óþarfa krókinn: „Aumingja
strákurinn“, og flengdi af sér skóböslin
í eltingaleik við kjóahjón, er hann átti
í erjum við, þó enginn yrði árangurinn
annar en skóslit og sárir fætur eftir margt
vel útilátið vindhögg og mörg misheppnuð frumhlaupin.
Steinuppgefin með sprengda skó og
rifnar flíkur komum við í áfangastaðinn,
Húshólmann. Þar féllum við til jarðar
á rennislétta, ilmandi grundina undir
úfnum, bröttum hraunjaðrinum skammt
frá rústum forna stórbýlisins sem eru þar
umluktar og inni bræddar í hrauninu.
Marflöt eins og ormar teigum við
angan gróður vinjarinnar, er hvílir þarna
innan vébanda eldstorkunnar í hrjósturkufli eyðimerkurinnar. Faðmur móður
vorrar, jarðarinnar, er æ reiðubúinn að
taka börn sín og hjúfra í friði og farsæld.

Örfá andartök og þreytan er þorrin.
Sami töfrailmurinn er hér enn úr grasi
og Grelöð Jarlsdóttir hin írska fann, er
hún, á fyrstu dögum Íslandsbyggðar,
valdi sér bústað eftir angan jarðar og
ilman blóma.
Og gamla persneska skáldið Omar
Khayyám vissi hvað hann söng, er hann,
fyrir meir en 800 árum, kvað um mannsævina og líkti henni við lestargöngu.
Vel var sofið og vært þessa fyrstu nótt
í tjaldbúðum vorum í Húshólma, enda
aldrei áður tjaldað þarna og sofið svo
menn viti til. Miklir voru draumar og
mannfróðlegir. Meðal annars þóttist eitt
okkar finna allmargar beinagrindur og
hirða. Voru þær frá ýmsum tímum og
öldum og sín úr hverri áttinni. Þegar
farið var að rannsaka kom það upp úr
kafinu að beinagrindur þessar voru af
draumamanninum sjálfum, frá áður
lifuðum og liðnum æviskeiðum. Ein
fannst austur í Eyjahafi, nálægt stórri
eyju undan Grikklandsströndum; önnur í
Atlantshafi í nánd við Hebrides-eyjarnar
og tvær, eða fleiri, grófust upp úr kafinu
einhvers staðar á voru landi, Íslandi.
Draumamann langaði mjög til að hirða
hauskúpurnar og eiga sem minjagripi,
því mjög gæti það verið fróðlegt, að eiga
vel verkaða hauskúpu af sjálfum sér frá
einhverri fyrri jarðvist. En allar hurfu
þær draumamanni, að undantekinni
einni, er hann vildi ekki fyrir nokkurn
mun missa. Og er hann vaknaði hélt
hann báðum höndum ríghaldi um hauskúpu þessa og horfði á hana leysast upp
og hverfa úr greipum sínum. Dreymanda þótti þetta miður, og það mundi
fleirum hafa þótt, svo raunverulegur
var draumurinn. Þetta var klukkan 6,
að morgni laugardagsins 29. júlí 1944.
Fuglar loftsins komnir á kreik og farnir
að hefja dagskipan sína. Draumamaður
skreið úr svefnpoka sínum og klæddist,
skundaði síðan út í glitrandi morgunljómann og fór að rannsaka umhverfið.
Hann hafði áður farið hér um sér til
angurs og fróðleiks, en rannsóknarefnið
er ótæmandi fyrir allflesta sem eitthvað
hafa lært að tileinka sér.
Húshólminn er allstór. Aðalhólminn
mun nálægt 30 ha. (um 100 dagsl.) að
stærð. Uppblásturs gætir þar á nokkrum
stöðum. Austan við Hólmann hefur
hraunið runnið utan í hliðarhalla og fylgt
honum allt í sjó fram. Má vera að þarna
hafi verið daldrag sem hafi yfirfyllst
af hrauni; öðruvísi verður þetta varla
skýrt eða skilið og harla einkennilegt, að
hraunið skyldi ekki steypa sér yfir hólmann allan. Millum aðalhólmans og sjávar
er mikill og svartur hraunkampur, úfinn
og ljótur, en fyrir ofan þennan hraun-

Öruggur
samstarfsaðili skiptir máli!

Vinnufatnaður

Hífilausnir

Kranar og talíur

Snjókeðjur

Pökkunarlausnir

Fallvarnarbúnaður

Höfum á lager mikið úrval af allskyns
vinnufatnaði, hífi- og festingabúnaði,
krönum og talíum, snjókeðjum,
pökkunarlausnum og fallvarnarbúnaði.
Í vörulistanum á www.isfell.is er að finna
ítarlegar upplýsingar um allar vörur.

Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28
220 Hafnarfjörður, Sími 5200 500
www.isfell.is, isfell@isfell.is
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kraga, þvert yfir graslendi Hólmans, er
fornt fjöruborð af brimsorfnu grágrýti.
Vestan megin Hólmans hefur hraunið
einnig runnið langt í sjó fram, fyllt
alveg víkina og lokað henni. Er glóandi
grjótleðjan kom í sjóinn og kólnaði,
hlóðst hún upp og stöðvaði framrennslið,
svo hraunið hefur sumstaðar runnið til
baka aftur.

Rústir í hrauni
Úti í hrauninu, rétt fyrir vestan aðalhólmann, heitir Kirkjulág. Þar eru rústir
mikillar húsaþyrpingar sem hraunið
hefur að nokkru leyti runnið yfir, en
nokkuð hefir orðið eftir og standa veggir
og tóftar brot út undan hraunröndunum.
Kringum eina rústina er garður og hefur

F R U M S Ý N I N G

NÝR

PEUGEOT PARTNER
- LÁTTU GÆÐIN VINNA MEÐ ÞÉR!

TVÆR LENGDIR: L1 OG L2
ÖFLUGAR VÉLAR 100 EÐA 130 HESTÖFL
BEINSKIPTUR EÐA 8 ÞREPA SJÁLFSKIPTUR
HLEÐSLURÝMI: 3,3 M³ TIL 3,9 M³
i-COCKPIT ÖKUMANNSRÝMI
2JA EÐA 3JA SÆTA
VERÐ FRÁ 2.492.000 KR. ÁN VSK.
PEUGEOT Á ÍSLANDI | BRIMBORG frumsýnir nýjan Peugeot Partner sendibíl. Það segir margt um gæði Peugeot sendibíla að Peugeot Partner
hefur í 20 ár verið einn mest keypti sendibíll Evrópu. Hann hefur staðist kröfur fagmanna og er fyrirmynd í sínum flokki. Nýr Peugeot Partner
byggir á reynslunni og er nú á nýjum undirvagni sem ættaður er frá fólksbílalínu Peugeot sem hefur heillað heimsbyggðina með framúrskarandi
aksturseiginleikum og styrk. Peugeot Partner vann á dögunum Sendibíll ársins 2019 – INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR 2019 sem segir allt
um gæðin.

KOMDU OG KEYRÐU SENDIBÍL ÁRSINS PEUGEOT PARTNER!
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040
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Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050
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Nýir og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16

peugeotisland.is

hraunið runnið inn í hann, en ekki
fyllt hann alveg, svo austurkanturinn
og norðurhornið er hraunlaust. Er það
sagður hafa verið kirkjugarður, en ekki er
víst að svo sé.
Í há norður frá Kirkjulánni, um 100
metrum ofar í hrauninu, eru aðrar rústir
miklu heillegri. Þær rústir hafa aldrei
verið athugaðar af fræðimönnum. Hefur
hraunið hlaðist að þeim á alla vegu en
hvergi komist inn fyrir veggina. Hleðslurnar haldast ennþá á pörtum fastar í
hraunstorkunni. Sumt af hleðslunum
hefur bráðnað, en sumt af steinunum
hitnað svo og eldast að þeir bera þess
merki. Tóft þessi er um 20 m. á lengd
og 8 á breidd og liggur frá austri til til
vesturs. Við austurendann hefur verið
minna hús áfast en ekki eins breitt og
aðalrústin. Í hleðslum húsarústa og
garðabrota er mestmegnis grásteinn
og margt af honum vatnsnúið eða
brim marið, sennilega tekið úr forna
fjörukampinum sem verið hefur skammt
fyrir sunnan, því víkin hefur náð langt
inn að vestanverðu, áður en hún fylltist
af hrauni. Bæjarhúsin munu hafa staðið
skammt austan við víkurbotninn.
Forna fjöruborðið, eða sjávarkampurinn, er mjög merkilegur til fróðleiks.
Hans gætir kringum allt land og eins
norður á Grímsey sem annarstaðar. Þetta
fjöruborð liggur í 4-5 metra hæð yfir
núverandi sjávarmál og eigi myndað fyrr
en löngu eftir síðustu ísöld. Hlýindatímabil hefur þá staðið yfir, um alllangt
skeið, svo jöklar hafa bráðnað á norður
hveli, að svo miklum mun að hækkað
hefur í höfunum. Hefur þá verið orðið
nær jöklalaust á Íslandi. Síðan hefur
kólnað aftur og mikil uppgufun bundist.
Á aðalhólmanum eru greinilegar fornar
garðhleðslur, sá lengsti um 300 metra
langur og hverfa báðir endar hans inn
undir hraunið.
Margar sagnir eru til á ýmsum
tegundum af „galdraletri” um Gömlu
Krýsavík og starfhætti krýsa og menningu. Ber öllum þeim lýsingum saman í
aðalatriðum. Í tíð Kolskeggs vitra voru
þar stórt hundrað manns í heimili og
30 hurðir á járnum. Þar voru miklir
akrar og ræktun. Auk korntegunda var
þar ræktað lín og hör og einhverskonar
korntegund sem Kolskeggur flutti inn frá
Vesturheimi og kallað er „hölkn“, og eftir
lýsingunni að dæma hlýtur að hafa verið
maís. Í Krýsavík var og skipasmíðastöð
og mörg hafskip smíðuð. Gjá ein eða
klauf gekk upp í landið úr vesturbotni
víkurinnar og mátti þar fleyta skipum
inn og út um stórstraumsflóð. Mátti hafa
þar 1-2 hafskip í vetrarlagi.

Sjóarinn Síkáti á Bryggjunni 2019
Skemmtileg dagskrá yfir sjómannahelgina
í nýjum sal í netagerð Bryggjunnar Grindavík
Fimmtudagur 30.maí

CCR bandið
Strákarnir í CCR Bandinu hafa það að aðalsmerki að heiðra hina mögnuðu sveit
Creedence Clearwater Revival. Á efnisskránni eru allra stærstu lög þeirra John
Fogerty og félaga, lög eins og Have You Ever Seen The Rain, Bad Moon Rising,
Fortunate Son, Proud Mary og fl. en CCR Bandið er skipað þeim: Bigga Haralds
söngur og gítar, Sigurgeiri Sigmunds gítar, pedal-steel gítar og lap-steel gítar, Bigga
Nielsen á trommur og Ingimundi B. Óskars á bassa.
Tónleikarnir hefjast kl. 20:00. Miðaverð 2.000 kr.
Föstudagur 31.maí

Axel O og Keli Unplugged.
Söngvararnir og gítarleikararnir Axel Omarsson úr Axel O & Co og Hrafnkell
Pálmarsson (Keli) úr í Svörtum Fötum taka lög úr ýmsum áttum og stefnum í
unplugged stíl allt frá Jonny Cash upp í Cock Robin.
Tónleikarnir hefjast kl 16:00 og standa til um kl 18:00.
Aðgangur ókeypis á meðan húsrúm leyfir.
Laugardagur 1.júní

Bakkalábandið - Lagst að Bryggju
Bakkalábandið syngur gömlu góðu sjómannalögin ásamt hljómsveit. Bakkalábandið
skipa sem fyrr Vísissystkinin Margrét, Páll, Pétur, Kristín, Svanhvít og Sólný
Pálsbörn, ásamt þeim Guðjóni Sveinssyni, Sveini Guðjónssyni, Ársæli Mássyni, Axel
Ómarssyni og Halldóri Lárussyni.
Dagskráin byrjar kl 15:00 og stendur til um kl 18:00
Aðgangur ókeypis á meðan húsrúm leyfir.
Sunnudagur 2.júní

Hljómsveit Guðjóns Sveinssonar
Hálfrafmagnaðir rokktónleikar þar sem Guðjón og félagar flytja lög eftir hans helstu
áhrifavalda úr rokkheiminum. Lögin verða flutt í látlausum útsetningum þar sem
undirliggjandi lagasmíðar eru undirstrikaðar."
Tónleikarnir hefjast kl 20.00.
Aðgangur ókeypis á meðan húsrúm leyfir.
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Fjölbrautaskóli
Suðurnesja www.fss.is
Starfsfólk Fjölbrautaskóla Suðurnesja sendir
sjómönnum, fiskvinnslufólki og Grindvíkingum
öllum hamingju- og heillaóskir á sjómannadaginn.
Minnum á að innritun í skólann fyrir næstu önn
lýkur 7. júní, fyrir nemendur fædda 2003.
Nánari upplýsingar má fá
á heimasíðu skólans www.fss.is

Ný og endurskoðuð útgáfa af
Reisubók sr. Ólafs Egilssonar
og sögu Tyrkjaránsins 1627
í enskri þýðingu Karls Smára Hreinssonar
og Adams Nichols

Óskum sjómönnum
til hamingju með daginn

Curio ehf. | Eyrartröð 4 | 220 Hafnarfirði | Iceland | 587 4040 | curio@curio.is | www.curio.is
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Óskum sjómönnum
til hamingju
með daginn

Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki
og öðrum Grindvíkingum hamingjuog heillaóskir á sjómannadaginn

Hákon EA 14 - Vörður EA 748 - Áskell EA 749

Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki og öðrumGrindvíkingum
hamingju- og heillaóskir á sjómannadaginn
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Viðtal við Eirík Óla Dagbjartsson útgerðarstjóra hjá Þorbirni h/f.

Við erum að tala um fjölgun
um einhverja 34 til 36 karla
Nýr frystitogari bætist í flotann, verður
fjölgun á sjómönnum hjá Þorbirni?
Já það gefur augaleið, við erum í dag með
fimm skip og tókum ákvörðun um að
prófa að gera út þrjá frystitogara aftur,
og við ætlum að gera þá tilraun út næsta
kvótaár sem þýðir að við munum bæta
Tómasi Þorvaldssyni við núverandi flota,
gerum þá út 3 línuskip og 3 frystitogara
út næsta kvótaár þ.e.a.s. til og með ágúst
2020.
Meðan á þessi fjölgun og á meðan á
þessari tilraun stendur mun fjölga um
26 menn sem verða á Gnúp og að auki
skiptimenn, við verðum ekki með hann
í skiptikerfi. Hann er orðinn gamall og
þreyttur og til þess að fá aðeins meiri
tíma milli túra þá ætlum við bara að vera
með hann í gamla kerfinu í rauninni
þannig að við erum þá að tala um fjölgun
um einhverja 34 til 36 karla.
Hinn nýi Tómas Þorvaldsson GK,
er hann væntanlegur á næstunni?
Hann kemur bara inní þessa rútínu hjá
okkur með þessar eðlilegu aflaheimildir í
þorski, ýsu, ufsa og karfa, en við bindum
vissar vonir við að hann geti náð betri
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árangri í vissum tegundum sem við
höfum ekki verið að nýta vel undanfarin
ár, og þá á ég helst við grálúðu, djúpkarfa, gulllax og litla karfa.
Hvað með aflaheimildir
í þessum tegundum?
Við eigum til dæmis 1000 tonn í grálúðu
sem við erum ekkert farnir að hreyfa á
þessu kvótaári.

Eftir að netaveiðar á grálúðu komu
til sögunnar þá höfum við smám saman
dottið út, við náum engum árangri eftir
að netabátarnir fóru að þekja þessi hefðbundnu grálúðumið okkar undanfarin
ár fyrir austan og fyrir norðan, aftur á
móti getur Tómas Þorvaldsson stundað
grálúðuveiðar fyrir vestan t.d. á Hampiðjutorgi og þeim slóðum á meira dýpi.
Hann getur dregið tvö troll og er mun

Eiríkur Óli Dagbjartsson útgerðarstjóri hjá Þorbirni hf.

öflugri en núverandi togarar hjá okkur,
við bindum vonir við að það muni ganga
upp og mun skipið hafa þar verkefni í 3
mánuði hið minnsta, varðandi djúpkarfann þá er aflinn ekki mikill núna en með
tveimur trollum mun hann tvöfaldast að
magni og skapa þar grundvöll, en með
t.d. gullax þá höfum við ekki verið að
veiða mikinn gulllax undanfarin ár. Við
eigum ágætis heimildir þar og verðin eru
að hækka, þannig að við segjum sem svo
að þetta komi til með að verða tilraun
með að gera út þrjá frystitogara. Við
þurfum að leita inn á leigumarkað til
þess að drýgja þessar heimildir.
Það má segja að heildar heimildir hjá
okkur fyrir sex skip séu tæpar. En það
eru ýmsir möguleikar umfram það sem
við erum að gera í dag, ég nefni grálúðu,
djúpkarfa, gulllax og litla karfa.
Við höfum hugsað okkur að bjóða
Gnúpinn í togararallið hjá Hafró, en
heldur snemmt að ganga frá einhverju
vísu í þeim efnum. Ef við fáum okkar
umsókn afgreidda þá eru röllin 3-4 vikur
að hausti og 3-4 vikur að vori, ef þetta
verður að veruleika mun það renna
styrkri stoð undir þann möguleika að
gera út 3 frystitogara.
Ufsinn er okkur mikilvægur þrátt fyrir
góða aukningu í aflaheimildum í ufsa
þá klárum við kvótann með tveimur
skipum, þar sjáum við þörf á að leigja til
okkar heimildir.

Vaktklefi vélarrúms

Hvernig er aðgengi að kvóta
til leigu, er framboð?
Já það er ágætis staða í þeim efnum, þetta
hefur heldur lagast undanfarin misseri,
hvort viðskiptin frá degi til dags séu hagkvæm er alltaf matsatriði, en við erum
vongóðir með þær heimildir sem okkur
vantar. Við eigum t.d. kola og steinbít
sem við notum í skiptum o.s.frv.
Hvar er skipið núna,
hvenær kemur hann?
Hann er núna í Barentshafinu, róðramynstrið undanfarin ár hefur verið
þannig að hann er á grálúðu við Grænland frá sumri fram að jólum og þorskur
og ýsa í Barentshafi frá áramótum og
fram á vor. Hann er að klára sínar heimildir um þessar mundir og í síðasta skeyti
frá útgerðinni fengum við staðfestingu
á því að hann mun verða afhentur í 21.
viku sem er þá á bilinu 20.-26. maí, sem
gengur þá upp hjá okkur t.d. í sambandi
við það skipulag sem fer nú í gang við að
færa áhafnir á milli, gera upp skiptikerfin
milli áhafna og starta nýjum. Það fer í
gang nýtt kerfi á Tómasi Þorvaldssyni,
önnur áhöfnin verður eftir á Hrafni
Sveinbjarnarsyni og ein á Gnúpi. Þetta er
Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur
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Borðsalur

Borðsalur

Tvöfaldur Marel flokkari með samvals hólfum
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komið vel á veg og það má geta þess að
reynsluboltinn Grétar Kjartansson, ættaður frá Vestfjörðum, tekur Gnúpinn og
var það lítið mál að manna hans áhöfn.
Það hefur legið fyrir í nokkurn tíma að
skipstjórar á Tómasi verða Sigurður Jóns
og Bergþór Gunnlaugsson og á Hrafni
verða þeir Valur Pétursson og Kristján
Ólafsson.
Þegar skipið kemur, vonandi um 20.
maí verður hann tekinn upp í söluslipp
svokallaðan. Þar verður hann botnhreinsaður og botnmálaður og öxuldreginn, að öðru leyti verður einungis blettað
og lagfært, það sér nánast ekki á honum,
hvergi ryð að sjá.
Þá bindum við vonir til þess að koma
honum út í fyrstu viku júní, ekki seinna en
svona 10.
Það hefði verið ánægjulegt að sjá hann
hér á sjómanndag, en það mun ekki ganga.
Förum yfir sögu skipsins?
Hann er smíðaður og hannaður fyrir
Skagstrending h/f á Skagaströnd haustið
1992 og heitir þá Arnar HU 1, á þeim
tíma eru Skagstrendingar frumkvöðlar
í útgerð frystitogara. Örvar er kominn
og við hönnun á þessu skipi tókst þeim
mjög vel til, sérstaklega vel hannað skip
og hefur reynst ákaflega vel í gegnum

tíðina. Royal Greenland breytti honum í
tveggja trolla skip 2002, sú útfærsla tókst
mjög vel.
Skipið er með 4100 hö aðalvél, sem
nægir við flestar eðlilegar aðstæður, að
auki er hann með tvær 1000 hö ljósavélar
og það er hægt að ,,bústa” þeim inn ef á
þarf að halda.
Skipið er sandblásið 2007 og er nánast
alltaf eins og nýmálað síðan, þeir hafa
verið að taka allt vinnsludekkið til
endurnýjunar. Má nefna nýja flokkunarlínu, pökkunarlínu o.fl. Það má segja að
allur búnaður á pökkun sé með allra fullkomnasta móti og mikil sjálfvirkni, fleira
má nefna, árið 2013 þá eru endurnýjuð
skrúfublöð og skrúfuhringur einnig,
jók það bæði hagkvæmni sem og togafl.
2015 þá var frystikerfið allt endurnýjað
frá A-Ö og þá meina ég allt niður í rör
og pressur. Gríðarleg framkvæmd, og
má nefna að búnaðurinn er frá Optimar,
þarna er skipt úr freoni í ammoniak.
Í tengslum við þessa framkvæmd var
vélarrúmið stækkað og má nefna að
þar var ásrafallinn endurnýjaður fyri ári
síðan, sem sagt skipið er mikið endurnýjað og í raun í topp standi.
Fyrir nokkrum árum kom upp lekavandamál á borðsalshæðinni og var þá
allt rifið niður í fokhelt og endurnýjað,
borðsalur setustofur, kælar og frystir svo
eitthvað sé nefnt, og er eins og nýtt í dag.
Það má nefna að skipið er hannað fyrir
eins manns klefa, það eru kojur fyrir 34
menn plús tvær í sjúkraklefa. Í áhöfn
verða 26 menn.
Ég fór um borð núna í mars og var
með honum á veiðum í 5 daga í Barentshafinu norður á 72 gráðu í ýsu, þeir
drógu tvö troll allan tímann og var mjög
gaman að sjá hversu vel þetta gekk fyrir
sig, á milli trolla er kefli og gekk mjög vel
að taka trollin og kasta.

Sjálfvirk tæki
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Við göngum til kirkju á sjómannadegi
kannski vegna trúar okkar eða kannski af virðingu við sögu,
venjur og hefðir þessa dags

Gleðilegan sjómannadag kæru sjómenn.
Margt hefur breyst í samfélagi okkar,
atvinnuhættir og allt umhverfi sjómanna hefur
gjörbreyst frá fyrsta sjómannadegi. Þeir sem
hafa lifað þetta tímabil í sögu þjóðar og hafa
deilt með okkur lífi sínu og reynslu til dagsins
í dag eru sammála um að vart sé hægt að finna
meiri breytingu á einu æviskeiði.
Allir hátíðisdagar þjóðarinnar eru til að minna
okkur á og rifja upp, annars vegar hvar rætur
okkar liggja og hins vegar hvernig við urðum
fullvalda þjóð. Vegna sögu þjóðarinnar sem
kristinnar þjóðar skapaðist sú hefð að ganga til
messu á sjómannadegi. Þar sem beðið er fyrir
sjómönnum og fjölskyldum þeirra eins og
hefur verið gert frá fyrsta sjómannadegi árið 1938.
Í dag er sagt að trúin skipti ekki eins miklu máli og áður
fyrr. Það er vissulega rétt að því leitinu til að trúariðkun er
ekki lengur eins sýnileg á opinberum vettvangi, það að tala
um trú sína er feimnismál í samtímanum. Það kemur m.a.
til að því að trúin lítur ekki rökhugsun. Við getum ekki fært
rök fyrir trú okkar og því verður hún oftast fyrir gagnrýni
sem gerir það að verkum að við hættum að tjá hana eða deila
henni með öðrum.
Samtíminn hefur þróast á þann hátt að ekki er talið mark
takandi á því sem ekki er hægt að rökstyðja. Öll upplifun
mannsins er af trúarlegum toga sem við köllum andlegt svið
mannsins og verður ekki rökstudd sem rétt eða rangt eins
og stærðfræði formúla, það á heldur ekki að gera það. Þess
vegna hefur það verið svo dýrmætt að fá að hlusta á sjómenn
segja frá reynslu sinni hvernig þeir hafi bjargast úr lífsháska
við náttúruöflin. Þeir upplifðu og útskýrðu reynslu sína
þannig að það hafi verið eins og verndarengill hafi vakað
yfir þeim eða hönd Guðs leitt þá. Þeir setja upplifun sína og
reynslu í trúarlegt samhengi.
Sú reynsla sem þeir lýsa og sú upplifun sem þeir setja orð á
verður ekki véfengd. Reynsla sem oftast hefur mótað þá og
breytt lífi þeirra á einhvern hátt til lífstíðar. Reynsla færir
þeim líka oftast þá vissu að kraftur og máttur lífsins sé miklu
stærri en maðurinn sjálfur og verði ekki rökstuddur með
kenningum rökhyggjunnar.
Við erum líklega sammála um það að sjómenn fyrri tíðar þar
sem sjóslys voru tíð og mannfall oft mikið þá hafi Guðstrúin
skipað stærri sess í þjóðarsálinni en nú er. Bænin og máttur
hennar ásamt því að koma til kirkju syngja sálma og láta
biðja fyrir sér og fá Guðs blessun var partur af lífi fólks þess
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tíma og gaf þeim styrk og von.
En af hverju er ég að tala um þetta hér?
Jú,vegna mikilvægi þess að hafa þekkingu
og bera virðingu fyrir sögu sinni og trú og
viðurkenna að trúin skipti máli fyrir forfeður
og formæður okkar og gerir það enn í lífi
margra.
Burt sé frá því hvaða trúar- og lífsskoðunarfélagi við tilheyrum og þótt við aðhyllumst
ekki kristna trú þá tilheyrum við þessari
þjóð og búum í landi sem á sér djúpar rætur
í trúarlegri hefð. Hefð sem maðurinn hefur
skilgreint sig út frá, hefð sem hefur átt samleið
með manninum á stærstu stundum lífsins
bæði á gleði - og sorgarstundum. Við göngum
til kirkju á sjómannadegi kannski vegna trúar okkar eða
kannski af virðingu við sögu, venjur og hefðir þessa dags eða
bara það að okkur langar að taka þátt og vera með.
Heiðrun sjómanna fór fram í fyrsta sinn í kirkjunni í fyrra.
Það var mál margra að umgjörðin í kringum hana hefði
verið hátíðleg og þegar gengið var út kirkjugólfið undir
eftirspilinu Brennið þið vitar má segja að það hafi lyft andanum í hæstu hæðir.
Brennið þið, vitar.
Hetjur styrkar standa við stýrisvöl, en nótt til beggja handa.
Út við svarta sanda, út við svarta sanda,
særótið þylur dauðra manna nöfn.
Brennið þið, vitar.
Hetjur styrkar standa við stýrisvöl, en nótt til beggja handa.
Lýsið hverjum landa, lýsið hverjum landa,
sem leitar heim og þráir höfn.
Brennið þið, vitar.
Lýsið hverjum landa,
sem leitar heim og þráir höfn.
Davíð Stefánsson
Ég óska sjómönnum og fjölskyldum þeirra til hamingju með
daginn og bið ykkur Guðsblessunar í störfum ykkar.
Séra Elínborg Gísladóttir

Minning

Ölver Skúlason, skipstjóri
Ölver Skúlason var fæddur 3. ágúst
1940 að Kirkjuferju í Ölfusi í Árnessýslu, sonur hjónanna Skúla Sigurðssonar og Svanlaugar Einarsdóttur. Þar
ólst Ölver upp til 9 ára aldurs en þá
fluttist hann með foreldrum sínum til
Reykjavíkur og seinna í Kópavog. Ölver
lést þann 15. júní 2018.
Ölver hóf sjómennsku árið 1957, 17
ára gamall, á Blika MB, sem var trilla
skráð í Borgarnesi, og var á handfærum
með Ágústi Sörlasyni frá Djúpuvík á
Ströndum, en svo lá leiðin á varðskipið
Þór þar sem Eiríkur Kristófersson var
skipherra. Þar var hann í eitt ár en hætti
þá til sjós í um 11 ár og var við ýmis störf
hjá Landsímanum, Vita- og hafnamálastofnun Íslands, eins og það hét þá, auk
þess sem hann var með eigin vörubíl á
Vörubílastöðinni Þrótti til 1970 en fór þá
aftur á sjóinn.
Sjómennskan hófst aftur á báti með
mági hans, Bjarna Sæberg, er þeir keyptu
26 tonna bát, sem þeir skírðu Sigmund
Sveinsson en seinna keyptu þeir svo
annan bát, 105 tonna, Gömlu Ólafíuna,
sem bar einnig Sigmundarnafnið hjá
þeim.

Ölver fór í Sjómannaskólann
1972 og las að
mestu utanskóla en
hann útskrifaðist
með hið meira
fiskimannapróf
1973.
Árið 1974 hættu
þeir félagarnir í
útgerð og fór þá
Ölver til skipadeildar Sambands íslenskra
samvinnufélaga, SÍS, og var stýrimaður
hjá þeim meðal annars á Skaftafelli og
Hvassafelli í tæp 2 ár en þá fór hann að
vinna hjá Hópsnesi hér í Grindavík. Það
leiddi til þess að hann fór nokkra róðra
með Jens Óskarssyni á Hópsnesi GK og
einnig fór hann yfir á Höfrung II. GK og
var með Eðvarð Júlíussyni og síðar Þorsteini Óskarssyni eftir að hann tók við
Höfrungi II. GK.
Árið 1979 var hann með Ásgeiri Magnússyni á Hrafni Sveinbjarnasyni II. GK
en tók þá um áramótin við Blika ÞH sem
Njörður í Sandgerði gerði út. Vorið 1982
tók hann við Sjávarborg GK hjá sama
fyrirtæki. Eftir það var hann um tíma á

togurunum Hauki í Sandgerði og Erling
í Garði þar til haustið 1984 er hann fór
á Geirfugl til Ómars frá Sandgerði, sem
lengi kenndur var við Skúm.
Árið 1985 var fyrsta vertíðin hans með
Geirfuglinn en sú síðasta var vertíðin
2000 en þá sameinuðust 3 fyrirtæki hér
og fór hann í land og vann til 2005 í
löndunardeild Þorbjörns-Fiskaness og
síðar Þorbjörns hf.
Ölver var í fyrstu ritstjórn sjómannadagsblaðs Grindavíkur.
Um tíma var hann í stjórn Skipstjóra
og stýrimannafélagsins Vísis á Suðurnesjum auk þess að sitja í stjórn Farmannasambandsins.
Eftirlifandi eiginkona Ölvers er Katrín
Káradóttir og eiga þau 3 börn.
Ölver Skúlason var sæmdur heiðursmerki Sjómanna og Vélstjórafélags
Grindavíkur á sjómannadag þann 5. júní
2011.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
minnist Ölvers með hlýhug og vottar
aðstandendum hans samúðar, blessuð sé
minning hans.
Ritstjóri.

Minning

Guðmundur Jón Bjarni Finnsson
Guðmundur Jón Bjarni Finnsson fæddist 18. maí 1942 í Reykjavík. Hann lést
á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 11.
júní 2018.
Foreldrar hans voru Finnur G.K. Daníelsson, f. 25. nóvember 1909 á Vöðlum í
Önundarfirði, d. 26. júlí 1999, og Guðmunda Sigurlaug Pétursdóttir, f. 24.
október 1914 á Lækjarbakka á Skagaströnd,
d. 2. febrúar 2001, og bjuggu þau lengst af
á Akureyri.
Bróðir Guðmundar er Valur Georg, f. 3.
júlí 1945. Kona hans er Arna Dóra Svavarsdóttir, f. 7. desember 1959, og dóttir þeirra
er Regína Sóley, f. 7. mars 1987.
Eftirlifandi eiginkona Guðmundar er
Hallbera Árný Ágústsdóttir, f. 19. október
1938. Börn þeirra eru: 1) Matthildur, f. 28.
maí 1959. Hún er gift Svani Inga Sigurðssyni, f. 15. nóvember 1955. Börn þeirra eru
Halla María, f. 14. desember 1978, Matthías,
f. 13. september 1983, og Níels Adolf, f.
28. júní 1990. Halla María er gift Sigurpáli

Jóhannssyni, f. 19.
ágúst 1974. Börn
þeirra eru Svanur,
f. 28. febrúar 2001,
Sigurbjörg, f. 7. ágúst
2004, og Steinunn
Marta, f. 3. júlí 2006.
Dóttir Matthíasar
er Matthildur Lilja,
f. 2017. Níels Adolf
er í sambúð með
Alexöndru Bernharð Guðmundsdóttur,
f. 21. nóvember 1992. 2) Niels Adolf, f. 6.
júní 1965. Hann er giftur Hönnu Maríu
Harðardóttur, f. 9. janúar 1969, börn þeirra
eru Skúli Þór, f. 16. nóvember 1989, Unnur
Agnes, f. 9. september 1996, og Benedikt
Bjarni, f. 28. október 1998. Skúli Þór er í
sambúð með Guðrúnu Steindórsdóttur, f.
7. júní 1993. 3) Marta Guðmunda, f. 29.
apríl 1970, d. 6. nóvember 2007. Marta
Guðmunda eignaðist Andreu Björt, f. 5. júlí
1995.

Guðmundur fór ungur að árum til sjós,
leiðin lá í í Stýrimannaskólann og lauk
hann skipstjórnarprófi.
Við tók sjómennska á ýmsum bátum frá
Grindavík, sem stýrimaður eða skipstjóri.
Hann byrjar á m.b. Sigurði Bjarnasyni,
er m.a. á Hrafni Sveinbjarnarsyni GK og
lýkur sjómannsferli á Þórkötlu GK með
Pétri Guðjónssyni frá Höfn.
Fimmtugur útskrifast hann frá Fjölbrautarskóla Suðurnesja með meistarapróf
í pípulögnum og vann við iðn sína til
starfsloka.
Guðmundur sinnti félagsstörfum í Sjómanna og Vélstjórafélagi Grindavíkur og
var kjörinn formaður félagsins 1974 og
gegndi formennsku til ársins 1976.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
minnist Guðmundar Jóns Bjarna með
hlýhug og vottar aðstandendum hans samúðar, blessuð sé minning hans.
Ritstjóri.
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Minning

Pétur Vilbergsson
Pétur Vilbergsson fyrrum stýrimaður
og vélstjóri var Grindvíkingur í
húð og hár, fæddur 6. ágúst 1944,
sonur hjónanna Eileenar Breiðfjörð og
Vilbergs Aðalgeirssonar. Hann lést á
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þann
8. desember 2018.
Pétur fór ungur til sjós, 15 ára gamall
með Sigurpáli Aðalgeirssyni föðurbróður
sínum á Hafrenningi GK og náði rétt í
endirinn á síldarreknetatímabilinu sem var
að líða undir lok. Haustið 1962 fór hann
á Faxaborgina GK sem Pétur í Höfn var
að taka fyrir Jón Gíslason í Hafnarfirði.
Byrjað var á síldveiðum í nót og síðan tók
við hefðbundin vetravertíð. Pétur var þrjú
ár með nafna sínum. Eftir þessi þrjú ár lá
leiðin á mótornámskeið í Fiskifélagshúsinu
í Reykjavík og síðan í Stýrimannaskólann
en þá tók eitt og hálft ár að klára fiskimanninn.
Árið 1967 giftust Pétur og Bjarnfríður
Jónsdóttir sem hann kynntist er hann
var í Stýrimannaskólanum og hún var í
Kennaraskólanum. Þau eiga 4 börn; Fanneyju f. ´67, Elías Þór f. ´71 og tvíburana
Huld og Eygló f. ´77. Eftir skólann réði
Pétur sig á Hrafn Sveinbjarnarson þriðja

GK, skipstjóri
Sigurður Rúnar
Steingrímsson, en
árið eftir var Pétur
Sæmundsson úr
Keflavík skipstjóri tekinn við
en það ár var farið
til Þýskalands að
sækja nýjan Hrafn
Sveinbjarnarson
GK. Mikil ævintýraferð. Næstu ár var Pétur hjá Þorbirni
hf, ýmist stýrimaður eða vélstjóri á bátum
fyrirtækisins eftir því hvar vantaði mann.
Svona afleysinga fyrirkomulag hentaði
honum vel. Árið 1979 réði hann sig á Vörð
ÞH og var með Guðmundi Guðmundssyni
skipstjóra í 2 ár en þá réði hann sig til Hitaveitu Suðurnesja og var þar næstu fjögur
árin. Eftir það fór hann aftur á Hrafn 3ja
GK til Péturs í Höfn og var nú með honum
í fjögur ár. Árið 1990 lá leiðin í veiðieftirlitið hjá sjávarútvegsráðuneytinu í fjögur
ár og síðan aftur til Hitaveitu Suðurnesja
og nú í 8 ár. Hann endaði svo sjómennsku
sína með Hjálmari heitnum Haraldssyni
á Oddgeir ÞH sem vantaði vélstjóra í 2 og

1/2 ár vegna veikinda sem komu upp hjá
öðrum vélstjóranum hans. Síðustu tvö árin
sá Pétur um að halda Oddi V. Gíslasyni
útkallsklárum fyrir Björgunarsveitina
Þorbjörn og farnaðist það vel. Pétur var
ritstjóri Sjómannadagsblaðs Grindavíkur í
fjögur ár en hann var alla tíð mjög áhugasamur um útgáfuna, hans síðasta aðkoma
var að vinna að útgáfu sérblaðs um sögu
heiðrana á vegum félagsins frá 1970-2013.
Pétur Vilbergsson var heiðraður af Sjómanna og Vélstjórafélagi Grindavíkur þann
5. júní 2005.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
minnist Péturs með hlýhug og vottar
aðstandendum hans samúðar, blessuð sé
minning hans.
Ritstjóri.

Minning

Sigmar Björnsson
Sigmar Björnsson, fyrrum vélstjóri
og útgerðarmaður fæddist í Neskaupstað þann 4. maí 1940, sonur hjónanna
Bjarnýjar Sigurðardóttur og Björns
Steindórssonar. Hann lést 15. júlí 2018.
Eftir hefðbundinn barnaskóla fór hann,
um fermingu, á síld en síðan fór hann
að læra rafvirkjun fyrir austan, en
sjórinn dró hann samt meira og meira
til sín. Árið 1961 kom hann á vertíð í
Grindavík, 21 árs gamall. Í Grindavík
var hann fyrst á Sæfaxa GK sem lagði
upp hjá Þorbirni hf. Eiginkona Sigmars
var Elsa Benediktsdóttir hún lést 1. júní
2015.
Þau eignuðust tvö börn, Bjarnýju og
Bjarka en fyrir átti Elsa dóttur, Þórkötlu
Pétursdóttur sem Sigmar ól upp með
hinum börnunum. Sigmar byrjaði fljótlega
eftir að hann kom suður að afla sér mótor
réttinda. Hann sótti þau á námskeiðum hjá
Fiskifélaginu sem á þessum árum bauð upp
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á námskeið í Fiskifélagshúsinu við
Skúlagötu í Reykjavík. Árið 1964 til
1966 réði Sigmar
sig á Þórkötlu GK
sem 2. vélstjóra hjá
Erlingi Kristjánssyni, skipstjóra,
og síðan sóttu þeir
saman út nýja
Þórkötlu 2 GK. Á Þórkötlu var með þeim
Ásmundur Jóhannsson, stýrimaður og árið
1971 stofnuðu þeir félagar, Sigmar, Erling
og Ásmundur, útgerðarfélagið Festi hf og
keyptu Ársæl Sigurðsson sem þeir áttu í
tíu ár og gerðu út á hefðbundinn veiðiskap.
Árið 1974 kom svarta skýrslan út frá Hafró
sem leiddi til meiri loðnuveiða og í framhaldi af því keyptu þeir Þórshamar GK.
Um 1985 draga félagar Sigmars sig út úr
félaginu en Sigmar ákvað að reka það einn

og var hann viðriðinn það til 2009 er því
var slitið.
Sigmar var heiðraður af Sjómanna og
Vélstjórafélagi Grindavíkur á sjómannadag
þann 3. júní 2012.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
minnist Sigmars með hlýhug og vottar
aðstandendum hans samúðar, blessuð sé
minning hans.
Ritstjóri.

Minning

Helgi Theódór Andersen
Helgi Theódór Andersen útgerðarmaður
og matsveinn var fæddur þann 15. maí
1933 í Reykjavík. Hann lést 1. mars 2019.
Hann var sonur Alfreðs E. Andersen og
Áslaugar Theódórsdóttur.
Systkini Helga eru Hjálmar, látinn, og
Bryndís.
Dóttir Helga er Halldóra Guðrún.
Helgi flutti til Grindavíkur 3. ára gamall
að Þórkötlustöðum og Júlíus A. Hjálmarsson gekk honum í föður stað.
Helgi sleit barnsskónum í Þórkötlustaðarhverfi og gekk í barnaskólann í hverfinu.
Snemma byrjaði Helgi að róa til fiskjar,
fékk lánaða jullu hjá Júlla Dan, og sjómennskan varð að ævistarfi.
Hann var á ýmsum bátum frá Grindavík

og víðar m.a.
Pólstjörnunni frá
Ísafirði.
Helgi var með
Sigurði Magnússyni
frá Sólheimun á
Hrafni Sveinbjarnarsyni GK, Símoni
Þorsteinssyni frá
Múla á Bjargþór
GK og mörg ár á Gylfa Erni GK.
Um skeið var hann á togurum og oftast
kokkur.
Hann var skipstjóri á Glað GK, og hóf
eigin útgerð með bátinn Leif ÓF.
Sjómannsferill Helga nálgaðist sex
áratugi, þegar hann kom í land og við tóku

ýmis störf tengd akstri o.fl.
Hann var um skeið formaður Verkalýðs
og Sjómannadeildar Grindavíkur.
Síðustu starfsár keyrði Helgi hjá
Steypustöðinni hér í Grindavík.
Eftilifandi sambýliskona Helga er
Guðrún Aradóttir, nú búsett í Víðihlíð í
Grindavík.
Helgi var heiðraður af Sjómanna og Vélstjórafélagi Grindavíkur þann 5. júní 2016.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
minnist Helga Theódórs með hlýhug
og vottar aðstandendum hans samúðar,
blessuð sé minning hans.
Ritstjóri.

Minning

Ingimar Magnússon
Ingimar Magnússon fæddist þann 30.
júní 1933 í Þórkötlustaðahverfi, hann
lest á dvalarheimili aldraðra í Víðihlíð í
Grindavík þann 15. júlí 2018.
Hann fór sína fyrstu vertíð á Sæborgu
GK 1954 með Óskari Gíslasyni, hann réri
margar vertíðir hjá þeim bræðrum Óskari
og Jóni Gíslasonum frá Vík.
Hann fór í útgerð með föður sínum og
sjálfur gerði hann út í 17 ár bátinn Sigurvon GK.

Síðustu sjómannsárin réri hann
á Sigurþór GK, en
fór að lokum í land
kominn á aldur. Alla
tíð síðan átti hann
trillu sem að mestu
var þó staðsett í
nausti.
Ingimar kvæntist
Maríu Sólrúnu

Jóhannsdóttur en hún lést 4. júlí árið 2000,
hann lætur eftir sig einn son, tvær fósturdætur og einn fósturson.
Ingimar var heiðraður af Sjómanna og
Vélstjórafélagi Grindavíkur þann 6. júní
2004.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
minnist Ingimars með hlýhug og vottar
aðstandendum hans samúðar, blessuð sé
minning hans.
Ritstjóri.

Minning

Björgvin Vilmundarson
Björgvin Vilmundarson var fæddur
þann 7. júní 1947 í Grindavík, hann lést
24. febrúar 2018.
Hann var sonur hjónanna Vilmundar
Stefánssonar frá Ketilstöðum á Völlum
Suður-Múlasýslu og Marínar Margrétar
Jónsdóttur frá Sjólyst í Grindavík, þau
bjuggu á Akri í Grindavík.
Björgvin var yngstur af 4 systkinum,
þau eru Guðríður Stefanía, látin, Sæbjörg
María og Sigurður Jón.
Björgvin ólst upp á Akri og lauk
grunnskólgöngu, hann sinnti bústörfum
og var ungur farinn að grípa í beitningu
Sjómannadagsblað Grindavíkur
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í skúrunum. 15 ára
fer hann á sjóinn
með Willard F.
Ólasyni á Hrafni
Sveinbjarnarsyni
GK á síld, hann
er á ýmsum
vertíðarbátum
næstu áratugina,
m.a. Andvara GK,
Sigurði Bjarnasyni GK, Geirfugli GK, og bátum frá
Þorbirni h/f.
Sjómennsku lýkur á 9. áratugnum

og fer hann þá að keyra vörubifreið hjá
Fiskanesi h/f, síðustu starfsárin vann
Björgvin hjá Grindavíkurbæ.
Eftirlifandi eiginkona Björgvins er
Sigríður Þ. Þórðardóttir og eiga þau tvö
börn.
Björgvin var sæmdur heiðursmerki
Sjómanna og Vélstjórafélags Grindavíkur
á sjómannadag þann 11. júní 2017.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
minnist Björgvins með hlýhug og vottar
aðstandendum hans samúðar, blessuð sé
minning hans.
Ritstjóri.

Fisktækniskólinn Íslands:

Nemendur frá Grindavík sem eru í fisktækni. Frá vinstri: Dusan Lukic, Pálmi, Kristinn Vilberg og Eydís

Framhaldsskóli í túninu heima
Nemendur í fisktækni

Fisktækniskóli Íslands í Grindavík
hefur meðal annars það hlutverk að
mennta fólk í sjávarútvegi að loknum
grunnskóla. Sérstök áhersla hefur verið
á að bjóða ungu fólki á Suðurnesjum
nám á framhaldskólastigi á sviði veiða,
vinnslu og fiskeldis. Námið er tveggja
ára nám í fisktækni. Í framhaldi er
hægt að sérhæfa sig í veiðafæratækni/
netagerð, gæðastjórnun, fiskeldi og
Marel vinnslutækni, með því að taka
þriðja árið. Gríðarleg eftirspurn er eftir
fólki sem hefur sérhæft sig í þessum
greinum sjávarútvegsins enda hefur
þróunin og nýsköpunin sem átt hefur
sér stað innan atvinnugreinarinnar
verið ótrúlega mikil á síðustu misserum.

Samstarf
Skólinn er í samstarfi við aðra framhaldsskóla á landinu. Námið er þá
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Útskrift 2018
skipulagt þannig að bóklegar greinar eru
kenndar hjá framhaldsskólum, en aðrar
sérhæfðar námsgreinar skipulagðar í
samstarfi við Fisktækniskólann, sem sér
um kennsluna t.d. með fjarnámi í stökum
áföngum eða með staðarlotum. Á síðasta
ári voru útskrifaðir tuttugu fisktæknar frá Menntaskólanum á Tröllaskaga, tíu
nemendur frá Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra og að lokum frá Framhaldsskólanum í Austur Skaftafellssýslu, en
þaðan útskrifuðust átta manns. Í heildina
á síðast ári útskrifuðust 46 fisktæknar á
landinu öllu frá Fisktækniskólanum.
Fiskeldi er vaxandi atvinnugrein á
þessu svæði og á landinu öllu. Við buðum upp á nám í samstarfi við fiskeldis- og fiskalíffræðideild Háskólans
á Hólum á síðasta ári. Það var í fyrsta
skipti sem við útskrifuðum þrjá fiskeldismenn. Með aukinni tækjavæðingu
eru margar fiskvinnslur búnar fullkomnum vinnslulínum, tækjum og hugbúnaði til framleiðslustýringar. Vinnslurnar eru orðnar hátækivinnslur sem
þurfa starfsfólk með þekkingu til að stýra
búnaði og tækjum til að hámarka afköst
og á sama tíma halda góðum gæðum.
Gott samstarf hefur verið við Marel um
þennan þátt og nýlega útskrifuðust átta
Marel vinnslutæknar frá Fisktækniskólanum.

leika við gæðamál í sjávarútvegi og í
almennri matvælaframleiðslu.
Skólinn hefur auk þess boðið upp á
ýmis námskeið í samstarfi við símenntunarmiðstöðvar um allt land eins og,
sérhæfður fiskvinnslumaður, HACCP
gæðastjórnunarkerfið sem hefur verið vel
sótt, en um tvöhundruð manns komu á
slíkt námskeið hjá okkur á landsvísu.
Sú hefð hefur komist á að við bjóðum
á hverju ári upp á smáskipanám 12 m
og styttri sem margir hafa sótt og einnig
nám í vélstjórn 750 kW og vélstjórn tvö.

Hvers vegna Fisktækniskólinn?
Sennilega er það ein erfiðasta ákvörðun
sem nemandi stendur frammi fyrir þegar

hann útskrifast úr grunnskóla, hvaða
framhaldsnám skuli velja. Hvað vil ég
takast á við og hvað er það sem hentar
mínu áhugasviði? Ætti ég að fara í fjölbraut, menntaskóla, Versló? Ætla ég að
fara í stutt nám eða langt nám? Stefni
ég á háskóla eða ætla ég kannski að
fara á starfsbraut, eða læra einhverja
iðn? Hvaða störf eru í boði fyrir mig að
loknu námi? Þessar spurningar og eflaust
margar fleiri herja nú á þá nemendur
sem eru að ljúka grunnskólanámi. Eflaust
eru þetta líka spurningar sem foreldrar
ásamt nemendum ræða saman um. Við
biðjum nemendur að velta því fyrir sér,
hvort ekki sé inni í myndinni að velja
skólann í túninu heima.

Gæðastjórnun
Nám í gæðastjórnun hefur verið mjög
eftirsóknarvert hjá okkur. Á hverju ári
útskrifum við um tíu manns sem gæðastjóra. Námið skapar mikla starfsmögu-

Útskriftarárgangur í Riverrafting í Skagafirði
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Sjómannadagurinn í Grindavík 3. júní 2018:

Til hamingju með daginn sjómenn
Skrúðganga frá Grindavíkurkirkju. Heiðursvörður lögreglunnar leiðir og sporgöngumenn eru Lúðrasveit Verkalýðsins og kirkjugestir.
Sjóarinn Síkáti, bæjarhátíð okkar
Grindvíkinga var með allra veglegasta
móti að þessu sinni og hvergi til sparað,
fjöldi landsþekktra listamanna og
skemmtikrafta komu og lögðu okkur lið.
Sjómannadagurinn 3. júní rann upp með
bjartviðri og hægri suðaustangolu.
Dagskrá dagsins hófst með hátíðarmessu
í Grindavíkurkirkju, mikið fjölmenni
var í kirkju og var skýringin sú að hluti
hátíðarhalda fór þar fram í fyrsta sinn á
sjómannadag.
Má nefna ,,ræðu sjómannsins” en hana
flutti Leifur Guðjónsson af mikilli snilld,
Berta Ómarsdóttir flutti nokkur hress og
skemmtileg lög við mikla kátínu, sjómanns
hjónin Kristmundur Óli Jónsson og Ásdís
Ester Kristinsdóttir fluttu ritningarorð,
Lúðrasveit Verkalýðsins spilaði valinkunn
lög eftir ástsælustu tónskáld þjóðarinnar

með kirkjukór Grindavíkurkirkju og er
óhætt að segja að vel hafi hljómað. Sóknarprestur Grindavíkurkirkju er sr. Elínborg
Gísladóttir.
Í lok messuhalda fór fram heiðrun
aldraðra sjómanna, Páll V. Björnsson las
heiðrunartexta.
Sérstakur heiðursgestur var forsætisráðherra Íslands, Katrín Jakobsdóttir. Lögreglumenn af Suðurnesjum stóðu heiðursvörð.
Í hönd fór hefðbundin dagskrá sjómannadagsins, í miðri skrúðgöngu að
minnisvarða um týnda menn bættist í
hópinn forseti Íslands hr. Guðni Th. Jóhannesson ásamt dóttur sinni.
Lúðrasveit Verkalýðsins marseraði með
göngunni og flutti nokkur lög á hátíðarsviði.
Ræðumaður dagsins var forsætisráðherra
Íslands, Katrín Jakobsdóttir, og var gerður

góður rómur að hennar ræðu, á hátíðarsviði tóku við hefðbundin atriði. Páll Valur
Björnsson var kynnir á hátíðarsviði.
Hefð er fyrir því að Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur sjái um skemmtihald í Víðihlíð, dvalarheimili aldraðra, þar
skemmtu m.a. kirjukór Grindavíkurkirkju
og Tríó Sigríðar Thorlacius.
Meðal gesta voru hr. Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands og Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra Íslands.
Mikið fjör var á bryggjunni að lokinni
dagskrá á sviði, koddaslagur, flekahlaup,
kappróður og mikið busl.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur
vill koma á framfæri þakklæti og virðingu
til handa þeim sem lögðu sitt af mörkum til
þess að gera sjómannadaginn í Grindavík
hátíðlegan.
Óskar Sævarsson ritstjóri.

Sr.Elínborg Gísladóttir
þjónar fyrir altari.

Berta Ómarsdóttir
þenur raddböndin.
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Leifur Guðjónsson:

Sjómannadagsræða
Sjómenn, sjómannskonur, virðulegi forseti,
forsætisráðherra, og aðrir gestir.
Til hamingju með daginn.
Leifur Guðjónsson heiti ég, borinn og
barnfæddur Grindvíkingur, fæddist að
Staðarhrauni 9 hér í bæ árið 1974.
Þegar ég lagðist á koddann í gærkvöldi
fór ég yfir það í huganum það sem ég
ætlaði að segja hér í dag. Einnig bað ég
þann sem öllum ofar er að gefa mér það að
vera laus við allt stress, hann varð ekki við
beiðni minni að þessu sinni en líkt og við
sjómenn þekkjum vel í okkar starfi þá er
ekki alltaf blíða og braslaust.
Það lá nokkuð ljóst fyrir að leið mín lægi
til sjós, sjómannsgenin langt aftur í ættir
og á þeim tíma sem ég byrja þá er pabbi
skipstjóri og þrír eldri bræður mínir allir á
sjó og sá yngsti bara sex ára, en átti svo líka
eftir að feta sama veg.
Mér telst svona lauslega að pabbi og við
bræðurnir 5 eigum ca. 125 ár samtals til
sjós og hlýtur það að teljast ágætt af einni
fjölskyldu.
Ég er ótrúlega þakklátur fyrir að hafa
fengið að róa með þeim öllum.

Sjómannshjónin Kristmundur Óli Jónsson og
Ásdís Ester Kristinsdóttir fluttu ritningarorð.

Forsetadóttir horfir um öxl.

Leifur Guðjónsson.
Ég hóf mína sjómennsku haustið 1990
á Gauk GK 660. Kolbeinn Marinósson var
skipstjóri, eða Kolbeinn kapteinn eins og
við kölluðum hann.
Ég man hvað mig hlakkaði mikið til að

fara fyrsta túrinn en líka hvað mig kveið
mikið fyrir.
Það var suðaustan bræla og leiðin lá
austur á síldveiðar. Ég var orðinn sjóveikur
í innsiglingunni, man að það voru kótilettur í raspi í matinn og náði ég að borða
vel en fór svo beint í koju, ræstur einhverjum tímum seinna á stímvakt, ældi
nokkrum sinnum áður en ég fór uppí brú
og þar með lauk minni sjóveiki því ég hef
aldrei fundið fyrir henni síðan.
Mér fannst allt erfitt í fyrstu, vinnan,
fjarveran og ég man líka hvað mér fannst
allir vera miklir karlar, eiginlega gamlir
karlar, þeir voru allir yngri en ég er í dag.
Mér finnst ég ekki vera gamall karl í dag.
Eftir fáa mánuði á sjó þurfti að taka
næsta manndómsverk og það var að bruna
í bæinn og fá sér tattú, og líkt og flestir
gömlu karlarnir fékk drengurinn sér stórt
og flott akkeri á upphandlegginn. Svona
stúdentshúfu sjómannsins.
Næstu ár voru sjómennska, net á
veturna, síld, loðna, lína á haustin eða troll.
Það eru ekki mörg veiðarfærin sem maður
hefur ekki prófað. Verið háseti, kokkur,

Magnús G.Jónsson og Jón Ragnarsson.

Kirkjukór Grindavíkurkirkju

Katrín Jakobsdóttir og Leifur Guðjónsson.

Katrín og Einar H. Harðarson formaður SVG.

Páll V. Björnsson kynnir hátíðar dagskrá.

Heiðursvörður félaga úr SVG.
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vinnslustjóri á stórum Rússatogara við
strendur Afríku.
Þar var ég í tæp 3 ár, skemmtilegur og
lærdómsríkur tími. Ég var vinnslustjóri á
100 manna togara og áhöfnin 2-3 Íslendingar og svo Rússar og Máritaníubúar. Það
var ótrúlega gott að vinna með Rússunum
og um leið áhugavert að vinna með Máranum.
Þetta voru löng úthöld og gat það tekið
á að vera lengi í burtu frá þeim sem maður
elskar mest.
Menningarsjokkið að koma til Máritaníu
var mikið og kunni maður að meta okkar
litla en góða Ísland betur eftir þá reynslu.
Ég verð að segja frá einni lítilli sögu af
sjómennsku minni þegar að ég gerðist
kokkur. Líkt og flestir Grindvíkingar þá hef
ég mjög gaman af því að taka bryggjurúnt
(nema þá í einstaka flóði).
Á einum slíkum rúnti keyri ég upp að
Ólafi GK 33 þar sem þeir frændur mínir
Eiríkur Óli og Jón Gauti ásamt keflvískum
epaldrengjum voru að gera klárt á balalínu.
Við tökum spjallið og ég segi þeim að
ég hafi verið að klára tímabil með Þór
á Akureyri. Þá spyr Gauti mig hvort ég
gæti kokkað? Ég sagði í hreinskilni að ég
gæti hugsanlega klórað mig fram gegnum
hafragraut og væri góður í að opna skyrdós
ásamt því að ég hefði fylgst með mömmu
sjóða kartöflur… það þarf ekki að taka það
fram að ég var ráðinn á staðnum.
Balalína; sennilega ekki eftirsóttasti
veiðiskapurinn á þessum tíma.
Launin lítil, aðstaðan döpur en brælurn-

ar fínar. Í það minnsta man ég það að fara
með 40 bala var ágætt en ég man það vel að
oft þegar að við vorum að landa og maður
sá svo blessaðan Fiskanes bílinn koma í
beygjuna hjá Vísi á leið niður á bryggju
með 80 bala (tvöfalt) þá óskaði maður þess
helst að hann myndi springa í loft upp en
auðvitað að bílstjórinn myndi sleppa.
Við Gauti vorum dekkteymi þarna
um borð og höfðum við þann háttinn á
stundum að þegar að hinir voru á dekki
og nýbúnir að borða bjúgumáltíð, þá
steiktum við okkur hamborgara og alles en
það mátti aldrei fréttast en segist núna.
Allt lærist og ég held að ég hafi bara
orðið ágætis kokkur sem svo nýttist mér til
góðra heimilisverka seinna meir eftir að ég
eignaðist konu og börn.
Síðustu ár hef ég verið sjómaður á
draumaskipinu Brimnesi RE 27 í eigu
Brims H/F. En eins og alþjóð veit þá hefur
það skip verið selt og því mun nýtt upphaf
hefjast, líkt og áður þá trúi ég því að ef
einar dyr lokast, opnist aðrar. Eftirspurn
eftir góðum og duglegum sjómönnum er
og hefur alltaf verið til staðar.
Ekki er hægt að sleppa því að nefna
öryggis og kjaramál sjómanna aðeins fyrst
maður fær tækifæri á að segja hér nokkur
orð.
Þegar að sjómaður slasast illa og það þarf
að kalla eftir þyrlu þá erum við í slæmum
málum.
Landhelgisgæslan getur ekki sinnt leit og
björgun utan 20 sjómílna stóran hluta ársins, það sem af er ári hefur þyrluútköllum

fjölgað um 13% frá í fyrra. Það sem stóra
málið er í þessu er að gæslan hefur reynt
að benda okkur á að okkur vantar talsvert
uppá lágmarks viðbúnað.
Lágmark sem er svo fjarri því að vera
okkur sæmandi svo umlukin sjó.
Að samtök sjómanna og útgerða skuli
yfir höfuð láta þetta viðgangast er með
hreinum ólíkindum. Mönnum hefur verið
stefnt í land og niður á Austurvöll af minna
tilefni.
Frá og með árinu 2014 var sjómanna
afslátturinn (leiðinda orð) afnuminn með
öllu. Gríðarleg kjaraskerðing fyrir sjómenn,
ca. 500-600 þúsund nettó í dag ef allt væri
eðlilegt, munar um minna!!!
Þetta var hægt að taka af svona hér um
bil með einu pennastriki.
Til gamans má geta þess að fjárframlög
til stjórnmálaflokkanna hækkuðu um
127% og eru greiðslur til stjórnmálaflokka
sem sitja á Alþingi 648 milljónir, það er
svona sirka helmingur af því sem sjómannaafslátturinn myndi kosta á ári, þetta
er svo langt frá því að vera í lagi og segir
allt sem segja þarf.
Við sjómenn eigum miklu betra skilið.
Ég hef verið farsæll sjómaður, ég er
stoltur sjómaður, ég er stoltur af sjómönnum og því segi ég enn og aftur til hamingju
með daginn sjómenn.
Þið eruð stolt íslenskrar þjóðar.
Takk fyrir mig.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra Íslands flutti hátíðarræðu sjómannadagsins 2018.

Blómsveigur lagður að styttunni Von til
minningar um drukknaða og týnda menn.
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Heiðrun á sjómannadaginn 2018

Guðjón Einarsson
Guðjón er fæddur þann 11. apríl 1947 í
Ásgarði í Grindavík.
Foreldrar hans voru Einar Dagbjartsson útgerðarmaður frá Ásgarði og
Laufey Guðjónsdóttir frá Höfn í Vestmannaeyjum.
Systkini Guðjóns eru Dagbjartur,
látinn þann 18. október 2017, Kolbrún
og Halldór.
Eiginkona Guðjóns er Elínborg Ása
Ingvarsdóttir og eignuðust þau fjögur
50
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börn, eitt þeirra er látið.
Fyrir átti Guðjón eitt barn.
Guðjón ólst upp í Grindavík í föðurhúsum og lauk Grunnskóla Grindavíkur, en hann var kominn á sjóinn áður
en skólaslit fóru fram. Hann byrjar með
föður sínum 1961 á Ólafi GK 33 14 ára.
Guðjón fer svo á Þorbjörn GK og er
á Geirfugli GK þar til hann fer í Stýrimannaskólann og lýkur skipstjórnarprófi 1967.
Hann er stýrimaður á ýmsum
vertíðarbátum frá Grindavík næstu
árin, m.a. Albert GK, Arnfirðingi GK
og Grindvíkingi GK.
Guðjón verður skipstjóri á Geirfugli
GK árið 1977 og tekur við fleiri bátum
hjá Fiskanesi h/f, m.a. Skarfinum og
Gauk GK og við taka hefðbundnar
vetrarvertíðir og síldveiðar.
Hann er skipstjóri á loðnuveiðum á
Valabergi og Berg VE.
Guðjón tekur svo við Reyni GK og
er með hann þar til Fiskanes sameinast
Þorbirni h/f árið 2000.

Fram til ársins 2008 er Guðjón skipstjóri m.a. á Ágúst GK, Hafbergi GK og
síðast á Grímsnesi GK.
Eftir nær hálfrar aldar sjómennsku
er Guðjón kominn í land og starfar um
tíma við golfvöll Grindavíkur og síðar
hjá Optimar h/f hvar hann enn tekur til
hendinni.
Nú sem stendur búa þau hjónin í
Suðurhópi 1 en koma til með að njóta
efri áranna að heimili sínu í Víðigerði
21.
Guðjón Einarsson: Sjómanna og vélstjórafélagi Grindavíkur er það mikill
heiður að veita þér viðurkenningu fyrir
áratuga störf á sjónum.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur óskar þér og fjölskyldu þinni allra
heilla, guðs blessunar og farsældar um
ókomin ár. Megir þú njóta heiðursins.

eignuðust þau 7 börn, en ein dóttir er
látin. Barnabörnin eru 22 og barnabarnabörn eru 9.
Guðmundur ólst upp hjá móður sinni
í Reykjavík og lauk skólagöngu 12 ára
gamall, við tók vinna fyrst á ,,Eyrinni”
og síðar hjá Sanitas og trésmiðjunni
Víðir HF.
1964 er hann kominn á vertíð frá
Keflavík og rær á Ólafi KE, einnig á
Steinunni KE, hann er á Glað Ve á
vertíð og kemur svo til Grindavíkur
1969 og byrjar á Geirfugli GK.
Hann heldur tryggð við Fiskanesbáta og lýkur sjómannsferli sínum á
Grindvíking GK en þar var hann í
skipsrúmi í rúm 11 ár.
Guðmundur hefur störf hjá útgerðarfyrirtækinu Hópsnesi h/f á hlut sem
neta fellingar maður á níunda áratugnum, hann hefur alla tíð síðan unnið
fyrir fyrirtækið eða á þeirra vegum og
er enn að á 75 aldursári.
Þau hjónin búa á Vesturbraut 15 í
Grindavík og njóta nú efri áranna, þó
,,sjaldan falli verk úr hendi.”
Guðmundur Sigurðsson: Sjómanna
og Vélstjórafélagi Grindavíkur er það
mikill heiður að veita þér viðurkenningu fyrir áratuga störf á sjónum.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur óskar þér og fjölskyldu þinni allra
heilla, guðs blessunar og farsældar um
ókomin ár. Megir þú njóta heiðursins.

Gunnar Sigurðsson
Guðmundur Sigurðsson
Guðmundur er fæddur þann 18. júlí
1943 á Vorsabæ í A-Landeyjum.
Sonur hjónanna Sigurðar Jónssonar
frá Miðmóshvoli Rangárvallasýslu og
Sigríðar Jónsdóttur frá Vorsabæ ALandeyjum.
Systkini Guðmundar eru Bjarni
Sævar, Reynir, Þórunn, Guðbjörg,
Gunnar, Hermann Magnús og Geir Jón.
Eiginkona Guðmundar er Kristólína
Þorláksdóttir frá Vík í Grindavík,

Gunnar er fæddur í Reykjavík þann
20. október 1949.
Sonur hjónanna Sigurðar Jónssonar
frá Miðmóshvoli Rangárvallasýslu og
Sigríðar Jónsdóttur frá Vorsabæ ALandeyjum.
Systkini Gunnars eru Bjarni Sævar,
Reynir, Guðmundur, Þórunn, Guðbjörg, Hermann Magnús og Geir Jón.
Eiginkona Gunnars er Stefanía
Bragadóttir og eiga þau fjórar dætur,
barnabörnin eru 9 og barnabarnabörnin eru 7 og er eitt þeirra látið.
Gunnar ólst upp hjá móður sinni

í Reykjavík, hann er í barnaskóla til
12 ára aldurs og er þá fljótlega farinn
að vinna fyrir sér, hann byrjar í trésmiðjunni Víðir og er kominn á sjóinn
16 ára.
Gunnar byrjar sína sjómennsku
frá Keflavík á vetrarvertíð á Rán SU,
hann er kominn til Grindavíkur ’66 á
Hafrenning GK og þá á Hrafn Sveinbjarnarson GK til 1970.
Gunnar lýkur skipstjórnarprófi
frá Stýrimannaskólanum 1973, hann
er stýrimaður í all mörg ár, m.a. á
Geirfugli GK og ýmsum vertíðarbátum
frá Grindavík.
Hann tekur við skipstjórn 1993
og er þá m.a. með Halldóru HF,
Eldhamar og Stakk KE svo einhver
skip séu nefnd. Síðustu ár sjómennsku
er Gunnar að róa með línubáta fyrir
Stakkavík fram undir síðustu aldamót.
Eftir að sjómennsku lýkur tekur
við vinna á netaverkstæðinu Möskva
H/F og síðustu starfsárin á Golfvelli
Grindavíkur.
Þau hjónin njóta nú eftir ára að
heimili sínu á Túngötu 22 í Grindavík.
Gunnar Sigurðsson: Sjómanna og
Vélstjórafélagi Grindavíkur er það
mikill heiður að veita þér viðurkenningu fyrir áratuga störf á sjónum.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur óskar þér og fjölskyldu þinni allra
heilla, guðs blessunar og farsældar um
ókomin ár. Megir þú njóta heiðursins.

Jón Arinbjörn Ásgeirsson
Jón er fæddur þann 22. október 1938
í Hnífsdal.
Hann er sonur hjónanna Ásgeirs
Sigurðssonar skipstjóra og Guðbjargar
Guðmundsdóttur frá Hnífsdal.
Uppeldisforeldrar Jóns voru Benedikt
Halldórsson og Þórunn Pálína Borgey
Guðjónsdóttir.
Systkini eru sammæðra, Kristján,
Hörður Már, Málfríður og Þórunn.
Uppeldis systkini eru Halldór, látinn,
Sigríður, látin, Þóra, Óskar, Guðjón og
Þórir.
Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur
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Eiginkona Jóns var Edda Einars
Andrésdóttir, hún lést 6. desember
1999, börn þeirra eru Lydía og Hjalti
Hávarðarson.
Jón sleit barnsskónum í Hnífsdal,
gekk þar í barnaskóla og hugurinn leitaði snemma á sjóinn en sem barn var
Jón iðulega kallaður bryggjuvörðurinn
í Hnífsdal.
Sjómannsferill Jóns hófst árið 1953
þegar Jón var 15 ára gamall og hann fór
eitt sumar á síldveiðar á Smára ÍS47. Í
framhaldi af því ræður Jón sig á togarann Sólborg ÍS260 og var þar í rúmt ár
áður en leiðin lá til Reykjavíkur.
Þar réð hann sig á togarann Þorstein Ingólfsson RE208 og er á honum
í 3 ár áður en hann fer á bátinn Björn
Jónsson RE22 og síðar á Ásbjörn RE400
og er á honum fram til ársins 1967. Því
næst flytur hann sig um set til Vestmannaeyja og ræður sig á Gjafar VE300
og er á honum fram til 27. febrúar 1973
þar sem báturinn strandar við Hópsnes.
Fyrstu kynni Jóns af Grindavík voru
við þetta strand og ári síðar flytur hann
þangað. Fyrstu vertíð Jóns í Grindavík
var hann á Önnu SI177 og næstu ár
sigldi hann á Vörðunesi GK45 ásamt
fleiri bátum. Árið 1977 fer Jón sjálfur í
útgerð þegar hann kaupir Stakk ÁR32
og gerir hann út í 3 ár. Eftir að Jón
selur Stakk ræður hann sig sem skipstjóra á Þórkötlu GK97 og er þar í 7
ár. Því næst er hann skipstjóri á Már
GK55 í 2 ár og síðan á Þóri Jóhannssyni
í stuttan tíma. Jón var á hinum ýmsu
skipum og bátum næstu ár, auk þess
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sem hann fór aftur í útgerð um tíma.
Jón hætti til sjós árið 2006, þá 68
ára gamall og 53 ára sjómannsferill að
baki. Jón vann í landi við hin ýmsu
störf, meðal annars beitningu allt fram
til ársins 2013, þá 75 ára.
Jón er í dag búsettur í Mosfellsbæ.
Jón Arinbjörn Ásgeirsson: Sjómanna
og vélstjórafélagi Grindavíkur er það
mikill heiður að veita þér viðurkenningu fyrir áratuga störf á sjónum.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur óskar þér og fjölskyldu þinni allra
heilla, guðs blessunar og farsældar um
ókomin ár. Megir þú njóta heiðursins.

Stefán Egilsson
Stefán er fæddur í Grindavík þann
6. maí 1948.
Sonur hjónanna Egils Guðlaugssonar
frá Skálholti í Grindavík og Kristínar
Stefánsdóttur frá Vestmannaeyjum.
Systkini Stefáns eru Kolbrún, látin,
Kristín Ellý, Hrafnhildur, Elísabet og
Guðmundur.

Eiginkona Stefáns, Bryndís Erla Eggertsdóttir lést árið 2015, börn þeirra
eru 4.
Stefán slítur barnsskónum í Grindavík og klárar Grunnskóla Grindavíkur.
15 ára er hann kominn á sjóinn og
fær skipsrúm hjá Einari Dagbjartssyni
á Ólafi GK33 á vetrarvertíð.
Við tekur pláss á Andvara og síðar á
Sigurði Bjarna GK hjá sömu útgerð.
Hann er kominn í Norðursjóinn á
Albert GK, 1968 og við tóku vetrarvertíðar og síld.
Stefán er á Hafbergi GK og svo
Þórkötlunni litlu á vertíðum og
Humarveiðum.
Tímamót verða 1988 þegar að við
tekur 26 ára togarasjómennska hjá
Granda, fyrst á Snorra Sturlusyni RE og
svo á Þerney RE, það er svo 2014 sem
Stefán lýkur sínum sjómannsferli eftir
51 ár á sjónum.
Hann nýtur nú efri ára á heimili sínu
að Efstahrauni 2 í Grindavík.
Stefán Egilsson: Sjómanna og vélstjórafélagi Grindavíkur er það mikill
heiður að veita þér viðurkenningu fyrir
áratuga störf á sjónum.
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur óskar þér og fjölskyldu þinni allra
heilla, guðs blessunar og farsældar um
ókomin ár. Megir þú njóta heiðursins.
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Hátíðarkvöldverður á sjómannastofunni Vör:
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Minja- og sögufélag Grindavíkur:

Valgerðarhús næst elsta
hús í Grindavík

Í marsmánuði nú síðastliðnum fór
Minja- og Sögufélag Grindavíkur
ásamt eiganda Valgerðarhúss, Þorvaldar Sæmundssonar, þess á leit við Helga
Biering þjóðfræðing að framkvæma
byggða- og húsakönnun á húsinu.
Eftirfarandi skýrsla er birt með leyfi
þeirra sem hlut eiga að máli.
Skýrsluhöfundur: Helgi Biering
þjóðfræðingur.

Byggða- og húsakönnun. Helgi Biering og
Þorvaldur Sæmundsson eigandi Valgerðarhúss.

Sögubrot Grindavíkur
Stolt hvers byggðarlags er upphaf
byggðar og sú merkilega saga sem varð
til þess að byggð hófst. Grindavík á
sína verslunar og útgerðarsögu. Saga
Grindavíkur hefur ekki verið átakalaus í
gegnum aldirnar. Grindavíkurverslun var
ein af útstöðvum Kaupsvæðis Reykjavíkur ásamt Hafnarfirði,
Keflavík og Básendar. Mikil samkeppni
var um verslun á milli Dana, Hollendinga, Hansakaupmanna (Þjóðverjar)
og Englendinga, þó svo að Danir hefðu
einkaleyfið frá konungi. Samkeppnin
hélst lengi þó svo að stundum hafi
brotist úr vopnuð átök. Þau átök náðu
svo hámarki í svonefndu Grindavíkurstríði árið 1532. Þar unnu Þjóðverjar
sigur með tilstyrk Dana og Íslendinga.
Grindavík var fyrst og fremst verstöð.
Megin atvinnuvegur bæjarins hefur
verið sjávarútvegur Grindvíkinga. Um
Jónsmessuleytið 1627 varð atburður, sem
lengi var Grindvíkingum minnisstæður
og setti mikinn svip á allt líf fólks í
56
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víkinni næstu árin. Þetta var Tyrkjaránið
svonefnda, strandhögg sjóvíkinga sunnan
úr Alsír en eitt af fjórum skipum þeirra
bar að landi í Grindavík hinn 20. júní.
Aldrei hefur orðið fullljóst hversu
mörgu fólki „Tyrkir” rændu en líklega
voru þeir um 12 sem hefur verið stórt
hlutfall íbúa Grindavíkur á þeim tíma.

Að auki féllu nokkrir Grindvíkingar og
sjóræningjar í atganginum. Sagan segir
að þegar blóð „Tyrkjanna“ og Grindvíkinganna blandaðist á jörðinni hafi
orðið til blóðþyrnir sem vex á grasflöt í
nágrenni við Valgerðarhús.
Grindvíkingar smíðuðu lengi framan
af báta úr rekaviði sem svo voru nýttir

Valgerðarhús og veiðarfærahús m.b. Ólafs
GK 33. T.v. sést í pakkhús frá verslun
Einars í Garðhúsum (Mjölpakkhúsið).
Ljósmynd: Ólafur Rúnar.
til róðra á erfiðu en gjöfulu hafsvæði.
Vinnubrögð, siðir og venjur sem sjósókninni tengdust voru með líkum hætti og
tíðkast hafði um aldir og á landi var
einnig flest í sömu skorðum árhundrað
eftir árhundrað. Þannig hélst þetta framundir aldamótin 1900. Þá tók fólki að
fjölga í Grindavík, ný hús risu af grunni,
þar sem engin höfðu áður staðið, þorp
tók að myndast. Upphaf kaupstaðarins
sem nú stendur má rekja til þess að Einar
Einarsson í Garðhúsum hóf verslun í húsi
sem hann byggði árið 1897 í Járngerðarstaðarhverfi. Um líkt leyti reis Valgerðarhús. Valgerðarhús var reist út timbri úr
strandgóssi stórs seglskips sem strandaði
við Hafnir 1881. Ekki er ólíklegt að

Yfirlitsmynd.
Gömlu húsin, pakkhúsin og sjóhúsin syðst í Járngerðarstaðahverfi 1960.
Frá vinstri: Silfurhöllin, reist af Gunnari Halldórssyni. Þar næst Lifrarbræðsla, Óskars
Halldórssonar og Gunnars Halldórssonar. Austan við lifrarbræðsluna var húsalengja,
þ.e. salthús, aðgerðarhús og beitingahús upphaflega í eigu verslunar Einars í Garðhúsum og síðar ýmissa annarra. Á myndinni sér niður á þak Valgerðarhúss og framundan
því er Sæmundarhús, sem Sæmundur Níelsson byggði.
Það var seinna í eigu Einarsverslunar. Við enda þess t.h. Júlíusarhús, síðar Stelluskúr í
eigu útgerðar m.b. Stellu GK 350. Austan við Stelluskúr er pakkhús frá verslun Einars
í Garðhúsum (Mjölpakkhúsið). Hægra megin við það er Flagghúsið, með Lubba sem
viðbyggingu. Flagghúsið var pakkhús í eigu Einarsverslunar. Það var upphaflega nefnt
Nýja- pakkhúsið, byggt 1915. Næsta hús við Flagghúsið er Samvinnubragginn.
Hvíta húsið lengst til hægri á myndinni, er fiskvinnsluhús Þorbjarnar h/f.
Í baksýn, Járngerðarstaðahverfi og Þorbjarnarfell .
Ljósmynd: Ólafur Rúnar 1960.

Valgerðarhús var byggt úr timbri, sem kom úr „flutningaskipinu” James Town sem strandaði
nálægt Höfnum á Reykjanesi árið 1881. Það var upphaflega í eigu Einars Jónssonar í Garðhúsum og síðar útgerðar m.b. Ólafs GK 33. Næsta hús var veiðarfærahús m.b. Ólafs GK 33.
Þriðja húsið í röðinni var í eigu Ólafs Árnasonar á Gimli (pakkhús). Ljósmynd: Ólafur Rúnar.
Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur
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Einarsbúð hafi verið reist úr timbri úr
sama skipi að einhverju leyti.
Eitt af því sem helst einkenndi gerð
og þróun byggðar í Grindavík allt fram
á síðustu öld var skipting hennar í þrjú
hverfi: Staðarhverfi, Járngerðarstaðahverfi og Þórkötlustaðahverfi. Margt er
á huldu um aldur og upphaf hverfanna
en sitthvað bendir til þess að rekja megi
hverfaskiptinguna allt aftur undir
landnámsöld. Þetta voru þrír hreppshlutar og milli þeirra voru engin lögákveðin hverfamörk.

Valgerðarhús
Valgerðarhús er staðsett í Járngerðarstaðahverfi og það er í dag eitt af elstu
húsum Grindavíkur, hefur sérstaka sögu
sem tengist atvinnusögu Grindavíkur.
Húsið er skráð hjá Þjóðskrá að það sé
byggt árið 1940. En margt bendir til að
það sé byggt mun fyrr. Þó húsið sé lítið
og lúið á okkar tíma mælikvarða þá var
það vel byggt og úr góðu timbri á sínum
tíma. Upphaflega húsið er í þokkalegu
góðu ástandi fyrir utan ryðgað bárujárn
að utan, en heldur lakari timbur er í
viðbyggingunni sem byggð er úr gömlu
og endurunnu timbri og rekavið. Elsti
hluti hússins er á sökkli sem er gerður úr
fjörugrjóti sem hlaðið er í múr.
Á gömlum ljósmyndum frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur er Valgerðarhús
vel greinilegt og á myndum frá því seint
á þriðja áratugnum er húsið nýklætt
að utan en á mynd frá því fyrr á þriðja
áratugnum sést húsið einnig en þá er það
svart að lit og þá líklega vegna tjörgunar.
Húsið gæti hafa verið klætt að utan eftir
1927 eða þar um bil eftir að sjávarflóð
olli töluverður tjóni í nágrenni Valgerðarhúss.
Í upphafi var Valgerðarhús líklega
verið nefnt “Sjóbúðin”. Einnig tengist
húsið fjölskyldu Einars Jónssonar frá
Garðhúsum.
Húsið Valgerðarhús stendur við hlið
Verbrautar í Grindavík og er án húsnúmers, var að öllum líkindum byggt
einhvern tíman á árunum 1882 til 1889
og því eitt af elstu húsum Grindavíkur.
Burðarviðir hússins eru úr farmi skipsins
James Town sem strandaði við Hafnir
sunnudagsmorguninn 26. júní 1881.
Skipið var hlaðið timbri sem átti að fara
til Englands þar sem það átti að notast
við lagningu járnbrautarteina. Það var
svo 12. og 13. ágúst 1881 sem haldið var
uppboð á farminum og skipinu á strandstað við Þórshöfn í Stafnesfjöru.
Töluvert af timbri var selt til Grindavíkur, meðal annars á Járngerðarstaði,
Garðhús, Klöpp og fleiri bæja innan
Grindavíkur.

Slysavarnaskúrinn, sem hér sést á miðri mynd áfastur við pakkhús frá Einarsverslun, (Mjölpakkhúsið), var aðallega notaður til að hýsa björgunarbátinn Þorbjörn, sem var róðrarbátur í
eigu björgunarsveitarinnar. Báturinn var m.a. notaður á sjómannadögum, þegar skipshafnir
reyndu með sér í kappróðri. Var þá oft fenginn annar bátur, sömu gerðar, að láni frá Sandgerði.
Slysavarnaskúrinn var rifinn um 1959. Ljósmynd: Ólafur Rúnar.
Líklegast er að timbrið í Valgerðarhús hafi verið keypt af Einari Jónssyni
í Garðhúsum, en hann kom einnig að
björgunarvinnu við strandið og fékk
greitt 6 kr. fyrir leigu á hestum. Einnig
keypti hann 162 planka á uppboðinu.
Þeir sem unnu við strandið fengu að eiga
ýmsa búta sem notaðir voru við fráganginn á timburfarminum sem var um borð
í skipinu. Sagnir eru um að sumir hafi
jafnvel getað byggt sér þokkaleg hús úr
þessum bútum.
Ástæða þess að ég tel að Einar eða
Dagbjartur, sonur hans, hafi byggt Valgerðarhús, eða í það minnsta átt timbrið
sem fór í burðarvirki hússins, er að Einar
átti túnið sem var næst Valgerðarhúsi.
Einnig átti hann að öllum líkindum
beitningarskúrana sem merktir eru inn
á túnakortið frá 1918 og voru ekki nema
í um 2 metra fjarlægð frá Valgerðarhúsi.
Nýlega er búið að rífa beitningarskúrana.
Á túnakortinu er skrifað við hlið skúranna „Fleiri hús“. Hús sem virðast hafa
verið á einhverskonar einskismannslandi.
Dagbjartur frá Velli var sonur Einars
Jónssonar frá Garðhúsum. Sá sami Einar
var einn af björgunarmönnum farmsins
úr James Town eins og áður hefur komið
fram. Á sama tíma er hann samkvæmt
manntalinu frá 1880 “húsb., hreppstjóri,
sjávarafli, fjárrækt” þannig að hann hefur
verið meiri háttar maður í samfélaginu
í Grindavík á sínum tíma. Hann keypti
einnig dálítið af plönkum á uppboðinu
sem haldið var á farminum úr James
Town og flakinu, fyrir utan það timbur
sem björgunarmenn fengu að eiga. Eftir
að uppboðinu var lokið fengu björgunarmenn að eiga hluta þess viðar sem
bjargað var úr skipinu sem þá var komið

í eigu H.P. Duus. Sumir fengu fjórðung á
meðan aðrir fengu helming þess timburs
sem þeir komu í land, mögulega eftir
stétt og stöðu hvers björgunarmanns
fyrir sig. Eftir að skipið hvarf svo í hafið
í haustveðri fannst mikill reki úr skipinu
meðfram allri strönd Stafnessins allt frá
Garði og út á Reykjanes í töluvert langan
tíma.

Niðurstaða
Ég tel að Dagbjartur Einarsson hafi reist
Valgerðarhús eftir að hann fer að heiman
tvítugur að aldri og þar til hann er
sagður húsbóndi í “Sjóbúðinni” árið 1900
í Sóknarmannatali og í sóknarmannatali
og manntali 1901. Það er niðurstaða mín
að Valgerðarhús var reist einhvern tíman
á árunum 1882 - 1889.
Við samanburð á viðnum í Valgerðarhúsi og í Ytri-Ásláksstaðir, elsta
uppistandandi íbúðarhús í Sveitarfélaginu Vogum og byggt 1884 úr meðal
annars timbri úr James Town, kom í ljós
að samskonar burðarviður er í báðum
húsunum. Einnig er byggingarstíllinn,
gerð sökkuls og stærð mjög áþekk. Þessi
samanburður styrkir þá niðurstöðu að
Valgerðarhús hafi verið byggt á árunum
1882- 1889.
Til gamans má geta þess að eiginkona
Dagbjarts var Valgerður Guðmundsdóttir
frá Klöpp og líklega er húsið nefnt eftir
henni.
Nöfnin Þorvaldshús og Ólafshús, sem
komu í umræðuna á meðan á rannsókninni stóð, skiluðu engu nema að á
árunum 1928-1952 og jafnvel síðar var
Þorvaldshús prestsbústaður og þar af
leiðandi líklega ekki Valgerðarhús.
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Konungsskjöldurinn endurgerður

Valahnjúkur fyrir miðri mynd, Kristín Dúlla gengur niður
nýja veginn sem lagður var að vitanum.

Sólveig Ólafsdóttir og Kristín Dúlla Jónsdóttir.

Konungsskjöldurinn kominn á sinn stað.

Ólafur R. Sigurðsson skipstjóri og
Vilhjálmur Árnason þingmaður
Grindvíkinga ásamt syni sínum.

Til vinstri má sjá Ljósavélarhúsið og íbúðarhúsið
við Reykjanesvita.
Hallur Gunnarsson,
Kristín Svavarsdóttir og
Sólveig Ólafsdóttir höfðu
veg og vanda að skipulagi
viðburðar.

Frá vinstri: Óskar Sævarsson, ritstjóri, Skúli Magnússon, Sólveig Ólafsdóttir, Hinrik Bergsson, Kristján Gunnarsson, eldsmiður konungsskjaldar og Guðni Th. Jóhannesson forseti
Íslands.
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Ljósmyndir: Ólafur Rúnar 2018

Loftur Jónsson og Eyrún Samúelsdóttir.

Ólafur Rúnar Þorvarðarson.

Systurnar frá Reykjanesi f.v. Ólöf, Ragnhildur, Gréta og Kristjana
Fjelsted. Þær eru 11 systurnar og eiga 3 bræður. Faðir þeirra var
Sigurjón Ólafsson, síðastur vitavarða á Reykjanesi.

Guðni Th. Jóhannesson, Einar og Hallur.

Fulltrúar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, 3. f.v. er Arnbjörn Ólafsson, afkomandi fyrsta vitavarðar á Reykjanesi og alnafni, fyrir miðri
mynd f.v. Hallur Gunnarsson formaður hollvinasamtaka Reykjanesvita, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, Kjartan M. Kjartansson, flutti
ávarp, Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands, Einar H. Harðarson formaður SVG og Gréta Fjelsted.
Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur
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Vélsmiðja Grindavíkur
Verslun - Bílaverkstæði - Vélsmiðja

Málning-penslar-rúllur-sparsl-verkfæri-hamrar-naglar-sagir
boltar-skrúfur-fittings-gas-bónvörur-sápur-olíur
Helly Hansen fatnaður-öryggisskór
Opið alla virka daga frá kl 8-18 og laugardaga frá kl 10-14

Seljabót 3, 240 Grindavík
Sími 426 8540
www.vgsmidja.is
Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur
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Ráðast í smíði á líkani af kútter Fríðu RE:

Kútter Fríða RE

Hallur Gunnarsson, Elvar Þór Antonsson, Wila Champasa og Ólafur R. Sigurðsson.
,,Laugardaginn 11. mars 1911 voru sjö
opnir róðrabátar á sjó frá Grindavík.
Flestir þessara báta voru áttæringar,
en nokkrir bátanna voru þó með
fjölmennari áhafnir, 10-12 menn. Var
veður gott í Grindavík er bátarnir fóru
í róður, en veðurútlit ótryggt. Réru því
bátarnir í styttra lagi og lágu skamma
stund yfir lóðunum. Stóð það heima
að um það leyti er þeir lögðu af stað
til lands tók að hvessa upp af suðaustri
og gerði á skammri stundu hið versta
veður – hávaðarok og slydduhríð.”
Svona hefst grein í Sjómannadagsblaði
Grindavíkur 2017 og henni lýkur á þessa
leið:
,,Grindvíkingar minntust áhafnarinnar
á Fríðu með miklu þakklæti eftir þessa
frækilegu björgun, en lítil björgunarlaun
fengu Fríðumenn fyrir þetta afrek sitt,
önnur en ánægjuna af því að geta komið
hinum nauðstöddu til hjálpar.”
Þennan dag björguðust 57 Grindvíkingar, en einn maður fórst.
Ekki þarf að fjölyrða um þær afleiðingar ef ekki hefði orðið mannbjörg,
1910 bjuggu 370 manns í Grindavík í
65 heimilum og að meðaltali 5.7 manns
í heimili.
Fimm árum síðar þann 24. mars 1916
voru tuttugu og sex Grindavíkurbátar á
sjó.
Guðsteinn Einarsson hreppstjóri lýsir
svo í viðtali við Morgunblaðið 24. mars
1966:
,,Um klukkan ellefu fyrir miðdag
þennan dag brast svo á stórviðri af norðri
með stórsjó og gaddi. Þetta kom eins og
þruma úr heiðskíru lofti. Sjálfsagt nú
talin tíu til tólf vindstig, svo allt varð
strax óviðráðanlegt. Þá hófust þeir mestu
64
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sjóhrakningar sem um er vitað í allri sjóferðasögu Grindvíkinga.
Aðeins einn bátur náði heimalendingu
þann dag. Allir hinir lentu í meiri og
minni erfiðleikum og lentu á ýmsum
stöðum vestur með landinu, allt vestur
í Reykjanestá, í Blásíðubás. Landtakan
gekk misjafnlega. Þrjú skipanna brotnuðu í spón, en allir komust af, ómeiddir
eða lítt meiddir. Fjögur skip náðu ekki
landi þar sem lendandi væri og urðu
að leita til skips sem grillti í gegnum

sortann, all langt undan landi.
Það var kútter Ester frá Reykjavík.
Kútter Ester var 84 rúmlestir og hafði
vistarverur fyrir 27 manna áhöfn. Skipið
var að fara inn fullhlaðið af fiski og
með sína tuttugu og sjö manna áhöfn.
Svo komum við þarna, þrjátíu og átta
menn til viðbótar, í fjórum skipum, og
dvöldumst þar í þrjá sólarhringa. Þá var
okkur skilað heim öllum ómeiddum.
Þarna voru menn á öllum aldri, frá 16 til
73 ára. Öll skip og veiðarfæri töpuðust.”

Ólafur og Elvar handsala smíðasamning.
Elvar mun smíða líkanið af Kútter Fríðu RE.

Í minningu Kútter Fríðu
Í marsmánuði 2018 varð að samkomulagi
á skrifstofu sjómannafélagsins að ráðast í
smíði á líkani af kútter Fríðu RE til þess
að heiðra og minnast þessa viðburðar,
örlagadaginn 11. mars 1911.
Í forsvari fyrir góðum hópi, er að öðrum
ólöstuðum Ólafur R Sigurðsson, aðrir sem
koma að þessu verkefni eru Sjómanna og
vélstjórafélag Grindavíkur, Minja og Sögufélag Grindavíkur og sjávarútvegs fyrirtækin Þorbjörn h/f, Vísir h/f, Einhamar
Seafood ehf og Grindavíkurbær
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Hinrik Bergsson ferðapistill:

Bátar, sól og sandur með bryggjuna á Sal í baksýn

Þjóðfáni Grænhöfðaeyja, kunnuglegir litir með tíu, gylltum stjörnum
sem mynda hring

Grænhöfðaeyjar 2019

Mögnuð ferð með Magna til Mindeloborgar á eyjunni São Vicente
sem er ein af tíu eyjum Grænhöfðaeyja (e. Cape Verde)
Þann 14. janúar síðastliðinn fórum við
hjónin, Guðný Guðbjartsdóttir og undirritaður, ásamt Magna Kristjánssyni
og konu hans, Sigríði Guðbjartsdóttur,
til Grænhöfðaeyja. Magni hafði starfað
þar við þróunaraðstoð vegna fiskveiða
á árunum 1980 – 1981. Til þess verks
var notaður Bjartur NK sem síðan varð
Sighvatur GK og Vísir hf. gerði út í
mörg ár en stutt er síðan báturinn var
tekinn úr rekstri og honum lagt.
Lent var á eyjunni Sal eftir um það
bil 7 klukkustunda beint flug með Icelandair. Í tilefni fyrsta flugs félagsins var
tekið á móti vélinni með viðhöfn. Eftir að
hafa gist í eina nótt á Sal var flogið með
innanlandsflugi til borgarinnar Min66
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Skipið Islandia, smíðað á
Akranesi 1994, gjöf frá íslensku
þjóðinni, fjallið „Mount Face“
í baksýn

delo þar sem þrjár íslenskar fjölskyldur
bjuggu fyrir hartnær fjörtíu árum á
meðan þróunaraðstoðin stóð yfir.
Á flugvellinum tók á móti okkur innfæddur leiðsögumaður sem tengdist
hópnum sem Magni stjórnaði á þeim
tíma sem þróunaraðstoðin varði. Hann sá
um okkur í þá sjö daga sem við dvöldum
í Mindelo.
Eftir að hafa innritað okkur á Hótel
Porto Grande sem er á besta stað í miðborginni var farið að huga að skoðunarferðum. Langur tími var liðinn frá því
að Magni og Sidda voru þarna síðast og
ögn hafði snjóað yfir staðfræðiþekkinguna. Hafnarsvæðið var þó þekkt
og þangað stefndum við fyrst. Þar er
risa stór ytri- og innri höfn, skútu- og
skemmtibátahöfn með mörgum glæsilegum farkostum.
Fiskimarkaðurinn var á sama stað og
fyrir fjörtíu árum að sögn ferðafélaganna. Þar var mikið af alls konar ferskum
fiski í boði og sumar tegundanna okkur
framandi en markaðsstemningin var
þarna í algleymingi. Konur sáu að mestu
um kaupin og söluna á meðan karlarnir
sátu úti undir vegg í skjóli fyrir sólinni
þar sem þeir kjöftuðu og spiluðu á spil.
Fiskneysla heimamanna er að sögn
mikil og framboðið fjölbreytt. Græn-

Varðskipin í höfn

Fallegir fiskar á bryggjunni á eyjunni Sal
Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur
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Sjómannsfjölskyldan, faðir, móðir og barn
metis- og ávaxtamarkaðurinn var einnig
fjölmennur og líflegur á sama hátt og
fiskmarkaðurinn.
Ökuferðir um borgir, bæi og sveitir eru
alltaf fróðlegar og vinsælar, sérstaklega
vegna þess hve allt var okkur framandi.
Ferðafélagarnir könnuðust við margt

þarna, þótt nútíminn hafi vissulega sett
mark sitt á staðinn.
Frá náttúrunnar hendi er höfnin í
Mindelo meistaralega gerð, varin af
nesjum á báða bóga. Auk þess veitir
eyjan Santo Antão skjól sem gerir höfnina enn betri en ella. Þangað fórum við í

dagsferð með leiðsögumanninum. Siglt
var í um klukkustund með ferju sem
einu sinni þjónaði annarri siglingarleið,
milli Reykjavíkur og Akraness og hét þá
Akraborg.
Santo Antão er hálend eldfjallaeyja
með hrikalegum gígaröðum sem víða er

Frosnum fiski landað úr
spænsku fiskveiðiskipi

Nótin tekin í land og hún bætt
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Hinrik Bergsson ferðapistill:
hægt að keyra um í bíl. Hæstu fjallatopparnir safna til sín raka úr himinskýjunum, hann sígur síðan niður í dalina
þar sem ræktaðir eru alls konar ávextir,
grænmeti og sykurreyr. Þar með eru
komnar úrvals aðstæður til þess að útbúa
romm sem ekki er síðra að gæðum en
það kúbverska. Um það getum við Magni
borið vitni.
Tónlist og dans er aldrei langt undan
hjá innfæddum á Grænhöfðaeyjum og
nutum við hennar í hótelgarðinum og á
götum og torgum á Mindelo.
Eftir sjö daga dvöl, flugum við sömu
leið til baka til Sal eyjar, þar sem við
hittum aftur íslenska hópinn. Þar
dvöldum við svo síðustu tvær næturnar
áður en við flugum heim til Íslands.
Að lokum læt ég fylgja með nokkrar
ljósmyndir sem teknar voru í ferðinni en
myndir segja oft meira en mörg orð.
„Grænhöfðaeyjar (port. Cabo Verde):
eyríki í N-Atlantshafi, undan Grænhöfða
á strönd V-Afr.; ná yfir 15 fjöllóttar
eldfjallaeyjar; hæsti tindur: Canotindur
(2829 m); þurrt hitabeltisloftslag.
Efnahags- og atvinnulíf. Þurrkar hafa
staðið frá 1968 og hafa leitt til mikils

Stórir fiskar í bala á bílpalli en engin ís

Fiskur flakaður á markaðnum

Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

HAPPDRÆTTI
– búum öldruðum
áhyggjulaust ævikvöld
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Hinrik Bergsson ferðapistill:

Sjómaður með dreka á bryggjunni
uppblásturs. Stjórnvöld hafa beitt sér
fyrir áveituframkvæmdum og mikilli
skógrækt. Grænhöfðaeyjar hafa þegið
mikla erlenda aðstoð m.a. þróunarhjálp
frá Íslandi þar sem áhersla er lögð á
framfarir í fiskveiðum. Nær öll matvæli
eru flutt inn. Nokkuð er um nautgripi og
geitur. Fiskútflutningur skapar verulegan
hluta útflutningstekna. Umtalsverður
hluti gjaldeyristekna eyjanna kemur
frá brottfluttum eyjaskeggjum er senda
hluta launa sinna til fjölskyldna sinna á
eyjunum.
Saga og stjórnmál (fyrir 1975, sjá
Afríka). Portúgalar komu til Grænhöfðaeyja um 1460 en þær voru þá líklega
óbyggðar. Þeir settust þar að og fluttu
inn fjölda þræla frá meginlandinu til að
vinna á plantekrum. Mannfellir varð oft
vegna þurrka og eftir að þrælaverslun
lagðist af á 19. öld hófst landflótti og nú
búa álíka margir Grænhöfðaeyingar erl.
og á Grænhöfðaeyjum sjálfum. Skipuleg
sjálfstæðisbarátta gegn nýlenduveldi
Portúgala hófst í Gineu-Bissá upp úr
1960 undir forustu frelsishreyfingarinnar PAIGC og voru margir liðsmenn
hennar frá Grænhöfðaeyjum þótt ekki
væri barist þar. Grænhöfðaeyjar varð
sjálfstætt lýðveldi 1975 með aðalritara
PAIGC, A.M. Pereira sem forseta. Áform
um frekari samruna við Gineu-Bissá
runnu út í sandinn eftir að herinn steypti
stjórninni þar 1980. Stjórnarfar hefur
verið stöðugt og öfgalaust á Grænhöfðaeyjum. Dauðarefsing var afnumin skv.
stjórnarskrá 1980.“

Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur

71

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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HEILDARLAUSN

í siglingatækjum
gæðatæki

– ekki sætta þig við annað!

JMR–5400 RADAR

NÝTT!
FREMSTIR Í FJARSKIPTUM
Nýr black Box radar, fáanlegur í X-band og S-band.

Allar talstöðvar með upptöku og
endurspilun á kölluðum skilaboðum.

Ný tækni gerir smæstu báta mjög sýnilega.

Sónar er umboðsaðili SAILOR á Íslandi.
Fáðu tilboð í SAILOR hjá okkur í nýsmíðar
eða þegar uppfæra þarf eldri búnað.
Verðið kemur á óvart!

Fáðu rétta
heildarmynd

– af botni og
fiskitorfum!

Ný tækni tryggir einstaka virkni á styttri skölum.

www.godverk.is

SERVICE PARTNER

Ný fjarskiptalína sem er einföld í notkun.

Ný tækni á clutterum bætir virkni í slæmum veðrum og sjó.
Kortaoverlay mögulegt á radarmynd.
Hægt að tengja við wide screen skjái.

Sjón er sögu ríkari

– verið velkomin að skoða
skjáveggjakerfi í sýningarsal okkar!

NTGÝÁFA!

Ú

NÝTT!

SEAPIX ÞRÍVÍDDARSÓNAR
Ný og endurbætt 4KW útgáfa, meira langdrægi!
Sýnir 120°x 120° svæði undir skipinu.
Raungreining fisks í kringum og undir skipinu.
Stærðar- og fiskigreining lóðninga með CHIRP.

SKJÁVEGGUR Í BRÚNA
Ný gerð skjáveggjalausnar sem komin er góð reynsla af í
íslenskum skipum.
Margar útgáfur á framsetningu mynda frá tölvum, siglingatækjum,
fiskileitartækjum, myndavélum, vélgæslukerfum, sjónvarpi og fleiru.
Öllu stjórnað á einfaldan hátt með einni mús.

Nákvæm greining botngerðar, botnlags og hörku.
Fulkomin veltuleiðrétting innifalin í búnaði.
Full útgáfa SeaXpert siglingarforritsins innifalin í búnaði.
Hefur reynst frábærlega við uppsjávar- og botnfiskveiðar.

Sónar ehf
Hvaleyrarbraut 2
220 Hafnarfjörður
Sími 512 8500
sonar@sonar.is
www.sonar.is
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Félagsmál:

Ný stjórn SVG
Stjórnarkjör fór fram á aðalfundi
félagsins sem haldinn var á Sjómannastofunni Vör þann 28. desember
síðastliðinn.
Samkvæmt gögnum kjörstjórnar
sem lögð voru fyrir aðalfundinn og í
samræmi við framboðsfrest, kom fram

Á Aðalfundi Sjómanna- og Vélstjórafélags Grindavíkur
föstudaginn 28. desember 2018 var lögum
félagsins breytt á þá
leið að í stað þess að
vera landshlutafélag
yrði það landsfélag.
Að því tilefni ákvað
stjórn að láta útbúa
viðhafnarútgáfu af
merki félagsins, umsjón
með verkinu hafði með
höndum Steingrímur
E. Kjartansson, merkið
fæst á skrifstofu félagsins og einnig á
svg.is/orlofsvefur/
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að Sigurður Sverrir Guðmundsson
gjaldkeri félagsins ætlaði ekki að gefa
kost á sér í nýja stjórn og tvö framboð
voru til varaformanns. Eitt framboð var
til gjaldkera.
Rétt kjörin stjórn SVG 2019-2020 á
aðlfundi félagsins 28.12. 2018.

Frá vinstri:
Sigurjón Veigar Þórðarson, varaformaður
Einar Hannes Harðarson, formaður
Kári Magnús Ölversson, gjaldkeri
Kristinn Einarsson, meðstjórnandi
Steingrímur E. Kjartansson, ritari

Minningarsteinn
- í kirkjugarðinum að Stað
Í kirkjugarði Grindvíkinga að Stað í
Staðarhverfi var reistur minningarsteinn um týnda menn. Stendur hann
við hlið minnisvarða um Sr. Odd V
Gíslason. Minnisvarðann reistu samtök
sjómanna og útvegsmanna í Grindavík.
Var hann vígður á sjómannadag 10.
júní 1990.
Sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur tók að sér með samþykki sóknarnefndar Grindavíkurkirkju, að hreinsa
hann og endurnýja þá skildi er á honum
eru. Verkinu verður lokið fyrir sjómannadaginn 2. júní 2019.
Umsjónarmaður verks er Steingrímur
E. Kjartansson.

Humber pro 650-Nýr bátur
Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur hefur í gegnum tíðina verið
styrkur bakhjarl björgunarsveitarinnar
Þorbjörns. Hefð hefur skapast fyrir því
á sjómanndag að félagið hefur afhent
sveitinni ýmsan búnað og björgunartæki við hátíðlega athöfn á sjómannadag.
Björgunarsveitin sem er ein best búna
sjóbjörgunarsveit landsins hefur kappkostað að endurnýja búnað og tæki sem
tilheyra björgun á sjó. Í vetrarbyrjun kom
formaður sveitarinnar, Bogi Adolfsson,

að máli við stjórn SVG. Varð það að samkomulagi að félagið mun hafa forgöngu
um fjármögnun í samstarfi við sjávarútvegsfyrirtæki í Grindavík á nýjum harðbotna slöngubát sem mun leysa af hólmi
Zodiac, slöngubát sveitarinnar.
Búið er að festa kaupin og er áætlaður
framleiðslutími 2-5 mánuðir.
Báturinn er sérstyrktur til sjóbjörgunarstarfa, þ.e.a.s. skrokkur og slanga
sem og gálginn en á honum verður sjálfréttibúnaður.
Heildarlengd er 6.50 metrar og er hann

2.80 metrar á breidd.
Hann verður afhentur fullbúinn
siglinga og fjarskiptabúnaði sem og
ljósabúnaði til leitar.
Vélbúnaður eru tveir 90 hestafla
Evenrude bensínmótorar og er stækkaður bensíntankur sem tekur 250 lítra.
Í áhöfn eru 3 menn og eru hnakkar/
sæti á dekki, en eitt þeirra er þannig
útbúið að hægt er að losa það og koma
þar fyrir sjúkrabörum.
Báturinn kemur á sérsmíðaðri kerru og
með hífingarbúnaði.
Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur
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Páll Jónsson GK 7

Nýsmíði á Páli Jónssyni GK 7
er nú í fullum gangi í Póllandi
Í mörg horn er að líta hjá Kjartani Viðarssyni útgerðarstjóra hjá Vísi hf. þessa dagana,
rétt nýbúinn að koma hinum „nýja“ Sighvati
GK í drift og gengur vel með skipið. Nýsmíði
á Páli Jónssyni GK er nú í fullum gangi í
Póllandi.
Uppbygging Vísisflotans gengur vel og er á
áætlun.
Kjartan sendi blaðinu pistil og myndir af
verkinu.
„Vísir skrifaði undir samning við Alkor í
Gdansk í Póllandi um smíði á nýju skipi fyrir
útgerðina í desember 2017. Hófst svo smíði
í apríl 2018. Skipið er 45 metra langt og 10,5
metrar á breidd. Það er þriggja þilfara skip og
í því verða 14 eins manns klefar. Skipið á að
taka 420 kör í lest og er með Caterpillar vélar.
Allur línubúnaður kemur frá Mustad og er
þetta í fyrsta skipti sem við setjum sjálfvirkt

rekkakerfi fyrir línuna í skip. Einnig er sett
krapakerfi og forkælir fyrir sjó. Skipið var
hannað af Navís og er Atlas umboðsaðili fyrir
skipasmíðastöðina í Póllandi. Mikið af búnaði
í skipið kemur frá Íslandi, m.a. krapakerfi,
allur rafmagnsbúnaður og öll siglingatæki.
Eru siglingatækin keypt hjá Skiparadio hér í
Grindavík. Smíði hefur gengið vel og er áætlað
að skipið komi til Grindavíkur um mánaðarmótin ágúst/september. Þá á eftir að setja
vinnslubúnað í skipið. Þetta skip mun leysa
Pál Jónsson GK 7 af hólmi“.
Páll Jónsson GK verður stórt og glæsilegt
skip, við bíðum vígsluathafnar og gerum góð
skil í blaðinu að ári.
Færum Vísi h/f og áhöfn velfarnaðar og
hamingju óskir.
Ritstóri.

Vísir Opna - Páll Jónsson
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Jói Myndó

sjómenn
Til hamingju með daginn

Við óskum sjómönnum
önnum og fjölskyldum þeirra innilega til
hamingju með daginn.
aginn.

Nýjasta verkfærið í
öryggismálum sjómanna
ATVIK-sjómenn er nýtt atvikaskráningakerfi sem VÍS
hefur þróað í samstarfi við Slysavarnaskóla sjómanna
og nokkur leiðandi fyrirtæki í íslenskum sjávarútvegi.
Á þriðja tug fiskiskipa og um 600 sjómenn hafa
aðgang að ATVIK-sjómenn.
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Til
hamingju
með
daginn
Vísir óskar sjómönnum
og fjölskyldum þeirra
til hamingju með daginn

Vísir hf. / Hafnargata 16 / 240 Grindavík
420-5700 / visir@visirhf.is / www.visirhf.is
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Sj
Sjóóm
maannnnaada
daggssbl
blaaðð G
Grriinnda
davvííkkur
ur
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Útgerðarfyrirtækið Gjögur h/f með
nýsmíði á tveimur öflugum togskipum
Í desember 2017 var skrifað undir
samning við Vard skipasmíðastöð í
Aukra í Noregi .
Nú hillir undir komu skipanna til
landsins, smíðin tók óvænta stefnu,
skrokkarnir voru smíðaðir í Víetnam og
voru fluttir á gríðar stóru og sérhæfðu
skipi til Noregs.
Freyr Njálsson er tæknistjóri Gjögurs
h/f og hefur veg og vanda af smíði
skipanna.
Freyr sendi blaðinu pistil frá Noregi:
”Stóð til að öll smíðin yrði í skipasmíðastöð Vard í Aukra. En vegna hagræðingar hjá Vard, óskuðu þeir eftir að fá
að smíða skrokkana í stöð þeirra í Vung
Tau í Víetnam. Vard stofnaði skipasmíðastöð í Vung Tau fyrir um 10 árum
og eru helstu stjórnendur norskir. Hafa
þeir fullbyggt nokkur þjónustuskip fyrir
olíu iðnaðinn, og nú síðast skemmtiferðaskip fyrir ástralska útgerð.
Byrjað var að skera stál í júlí á síðasta
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ári, og lauk um miðjan mars sl.
Skrokkarnir voru hífðir um borð í
flutningaskipið Jumob Jubilee ásamt
tveimur eins skrokkum fyrir Skinney
Þinganes, en það tók rúmlega viku að
koma þeim fjórum fyrir um borð. Hver
skrokkur er um 450 tonn. Siglingin tók
um mánuð og komu þeir til Brattvåg í
Noregi 1. maí. Gjögurs skipin verða
kláruð í stöð Vard í Brattvåg og er áætlað
að þau verði afhent í sumarlok eða
haustbyrjun.
Aðal munur á nýju skipunum og þeim
gömlu er að þau eru breiðari eða 12 m,
og að íbúðir eru á þilfari undir brú, við
það fékkst mun meira pláss fyrir aðgerðaraðstöðu. Einnig verða skipin búin
tveimur aðalvélum, tveimur skrúfugírum
og tveimur skrúfum.
Með endurnýjun á ísfisktogurum fyrirtækisins, næst bæði bætt meðferð á afla
og betri aðstaða fyrir áhafnir.
Vinnslan er hönnuð af Micro h/f í

Hafnarfirði í samstarfi við Gjögur hf og
Skinney Þinganes hf og verður hún sett
um borð á Íslandi.
Helstu mál:
Lengd: 28,8m.
Breidd: 12m.
Afl: 2x 290kw.
Tvær skrúfur 2 m hvor að ummáli.”
Líkt og sjá má á myndunum sem
Freyr sendi blaðinu er ýmsu ólokið við
smíðina, hífa þarf stýrishús, spil og
vélbúnað allan um borð svo eitthvað sé
nefnt og loka frágangur er þá innréttigar
íbúða og brúar.
Þarna eru að verða til stórglæsileg skip,
við bíðum vígsluathafna skipanna í haust
og munum gera þeim góð skil í blaðinu
á næsta ári. Sendum velfarnaðar og
hamingjuóskir til eigenda Gjögurs hf og
áhafna skipanna.
Ritjóri.

Vörður ÞH 4 – Áskell ÞH 48
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Við hönnum og prentum
nánast allt sem þú þarft!

s ta p a p re nt
P R E N T Þ J Ó N U S T A

• nafnspjöld

• bækur

• bréfsefni

• blöð

• reikninga

• fréttabréf

• umslög

• myndir á striga

• bæklinga

• ritgerðir

• dreifibréf

• sálmaskrár

• boðskort

• plaköt

sta papren t
Grófin 13c • 230 Reykjanesbær • Sími 421 4388 - stapaprent@gmail.com

Gleðilega hátíð

Landsbankinn
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landsbankinn.is
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410 4000

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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Vertíðarspjall: Sigurður A. Kristmundsson, hafnarstjóri

Hér er mynd af tankskipi MS Key West sem staldraði við í nokkra daga vegna
veðurs við Miðgarð eftir hafa losað 2000 tonn of fiskolíu við Suðurgarð.

Miðgarður þegar farinn
að koma að góðum notum
Sagt hefur það verið um Suðurnesjamenn fast þeir sóttu sjóinn og sækja
hann enn segir í kvæði Ólínu Andrésdóttur við lag Sigvalda Kaldalóns sem
var læknir 1929 til 1945 hér í Grindavík.
Nú ber því að fagna að enduruppbygging Miðgarðs sem fyrst var byggður
árið 1964 er á lokametrunum. Þjónusta
við fiskiskipaflotann verður mun betri
með tilkomu þessa nýja bryggjukants.
Dýpi við bryggjukantinn var áður frá
3,5 til 5 metrar hefur nú verið aukið í 8
metra jafndýpi meðfram öllum kantinum.
Einnig býður nýr Miðgarður uppá möguleikann á hitaveitukyndingu fyrir þau skip
sem hafa þannig útbúnað þar sem hægt er
að komast hjá olíukyndingu auk rafmagns
eins og áður var valkostur. Það mun koma
sér vel að hafa fleiri bryggjur til afnota
með nægilegt dýpi fyrir grindvíska fiskveiðiflotann, ekki síst með það í huga að
floti grindvískra útgerða er að breytast;
nú bætist við þriðji frystitogarinn í eigu
Þorbjarnar hf í hópinn, tvö ný skip eru
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Sigurður A. Kristmundsson hafnarstjóri.
í smíðum í Noregi fyrir Gjögur og tvö
Vísisskip hafa farið í umtalsverðar breytingar auk þess sem von er á nýsmíðuðu

skipi, Páli Jónssyni, til landsins.
Afkastageta flotans hér er býsna góð
og má líka vera góð þar sem aflahlutdeild
skipa með heimahöfn í Grindavík er há,
-eða rúmlega 10% af heildarkvóta alls
Íslands. Afkoma Grindavíkurhafnar er
beintengd við afkomu útgerða. Sveiflur á
gengi, fiskverði og veiðum sem útgerðir
þurfa að ganga í gegnum þarf rekstur
Grindavíkurhafnar sömuleiðis að ganga
í gegnum. Grindavíkurhöfn reiðir sig að
mestu á tekjur af komum og löndunum
fiskiskipa þó vissulega komi hingað
nokkur fraktskip á ári. Tekjur sem koma
til vegna útflutnings sjávarafurða verða til
í öðrum höfnum og sömuleiðis tekjur sem
koma vegna aðfanga t.d. olíu á fiskiskipin.
Rekstur hafnarinnar er afar sveiflukenndur yfir árið. Eins súrt og það er, þá
er það staðreynd að stórum hluta aflans
sem veiðist á haustmánuðum er landað
í öðrum höfnum landsins og fiskinum
keyrt með flutningabílum til vinnslu til
Grindavíkur. Fyrrihluta hvers árs er aftur

á móti nóg um að vera í Grindavíkurhöfn
eða alveg fram að sjómannadegi. Eftir það
fara mörg skipanna í stopp því kvótastaða
fyrirtækjanna er oftast orðin lítil. Skipin
fara í slipp eða unnið er við nauðsynlegt
viðhald við bryggju þar til nýtt kvótaár
hefst í septembermánuði.
Haustmánuðir eru virkilega daprir
mánuðir fyrir Grindavíkurhöfn, því eins
og fyrr segir er lítið um landanir heima
þar sem fiskimið skipanna eru eins langt
frá Grindavík og íslenska landhelgin
heimilar. Fiskiskipin hafa mörg undanfarin ár verið að veiða drjúgt á þessum tíma
ársins og er þorski og ýsu mokað upp og
landað í fjarlægum höfnum, þeim höfnum
og sveitarfélögum þeirra til mikilla hagsbóta og ánægju. Helst eru það frystitogararnir Gnúpur og Hrafn Sveinbjarnson
sem hafa ávallt komið til löndunar heim
allt árið um kring þegar veður leyfir og
munar um minna og Gjögursskipin Áskell
og Vörður sem koma endrum og eins til
löndunar í heimahöfn á haustin. Því er
það mikið tilhlökkunarefni að fá nýja
frystitogarann Tómas Þorvaldsson í flota
Þorbjarnar hf. Og þar með þá þrír frystitogarar sem vonandi halda uppteknum
hætti. Fiskiskipin snúa svo heim rétt fyrir

jólafrí og hefjast þá betri og bjartari tímar
fyrir höfnina.
Fast þeir sækja sjóinn á sannarlega við
um athafnir grindvískra sjómanna en
þeir sækja sjóinn bara ekki endilega frá
Grindavíkurhöfn. Ef veður eða veðurútlit

er óhægstætt fyrir innsiglingu þá einfaldlega snúa skipin sér til annarra hafna.
Það hefur aukist á undanförnum árum að
skipstjórar á stærri skipunum gefi sér ekki
tíma til þess að bíða eftir betri aðstæðum
sem felast í óhagstæðri ölduhæð og/eða

Sjómenn

við óskum ykkur öllum innilega til
hamingju með Sjómannadaginn

Þeir kröfuhörðu velja

ísþykknibúnað og forkæla

Miðhraun 2 · 210 Garðabæ · 587 1300 · kapp@kapp.is · www.kapp.is
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vindhraða í innsiglingu til að sigla inn
til hafnar. Landað er í öðrum höfnum í
mörgum tilfellum jafnvel þó aðstæður til
innsiglingar séu frábærar við heimkomu
ef búist er við breyttum aðstæðum við
áætlaða brottför. Það er grátlegt að sjá eftir
skipum sem landa afla sínum í öðrum
höfnum og ég játa það fúslega að töluverð
eftirsjá er eftir þessum skipum í faðm

annarra hafna sem afla tekna til handa
öðrum sveitarfélögum. Eðlilega verður
að hafa það hugfast að skipstjórar og
útgerðamenn þurfa að taka tillit til þess að
fiskur hefur ekki mikinn tíma til að mega
kallast ferskur fiskur, því er mjög mikilvægt að koma fiski sem á að fara í verslun
erlendis í vinnslu sem allra fyrst til að
lengja hillutímann í búðunum og þar með

að fá sem best verð fyrir afurðina.
Ég leyfi mér að láta í ljós áhyggjur mínar
hér í þessum pistli yfir sumum þeim
ákvörðunum sem teknar eru um að koma
ekki til hafnar vegna þess að aðstæður
verði hugsanlega ekki góðar við brottför
vegna veðurs, þrátt fyrir góðar aðstæður
við heimkomu. Því það er hægt að fresta
brottför skipa þar til öruggt getur talist
að fara af stað aftur. Þarf að „sækj‘ann svo
fast“ að ekki megi bíða af sér óveðrin?
Hver ein og einasta löndun sem höfnin
verður af skerðir möguleika hafnarinnar
á að endurnýja hafnarmannvirki til lengri
tíma litið og halda uppi viðunandi árlegum rekstri hafnarinnar, svo einfalt er
það. Höfnin er svokallað B-hlutafélag
og má ekki vera rekin á kostnað A-hluta
bæjarfélagsins. Þetta þýðir að höfninni ber
að vera rekin á sínum eigin forsendum á
ársgrundvelli. Útsvar bæjarbúa má samkvæmt lögum ekki vera notað í rekstur
hafnarinnar.
Fyrir liggur áhugi hafnarstjórnar á að
kanna möguleika á enn frekari hafnabótum. Stöðugt þarf að vera á tánum
varðandi framtíðaráætlanir því höfnin
getur ekki haldið sig í „status quo“ frekar
en önnur fyrirtæki. Það er bein ávísun á
stöðnun og ekki fjölgar löndunum við það.
Útgerðarfélögin öll í Grindavík búa vel
að því að hafa afbragðs sjómenn á bátum
sínum sem útgerðarmenn, fjölskyldur sjómanna, sjómennirnir sjálfir og Grindvíkingar allir geta verið stolt af. Vonandi
sækið þið sjóinn áfram fast en samt ekki
of fast. Því svo lengi sem Grindvíkingar
halda áfram að sækja sjóinn fast til og frá
heimahöfn þá blasir framtíðin björt við
okkur hér í bæ.
Ég óska sjómönnum,
fjölskyldum þeirra
og Grindvíkingum öllum
gleðilegs sjómannadags.
Sigurður Kristmundsson
Hafnarstjóri

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

www.kia.is

88

Sjóman nada gs b la ð Gr ind a v ík ur

Sjómenn til hamingju með daginn!

Smurbrauðsbakki 1.650 krónur allar helgar í sumar

Max’s Restaurant • sími 426 8650 • Northern Light Inn

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

Bakkalág 17, 240 Grindavík
Sími 893 9713 / 898 8813
besaehf@gmail.com
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Met var sett í fjölda
þyrluútkalla á síðasta ári
- Það er óhætt að segja að það séu spennandi tímar framundan hjá
Landhelgisgæslu Íslands, segir Georg Kr. Lárusson forstjóri
Georg Kr. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, segist horfa björtum
augum til framtíðar enda séu jákvæðar
breytingar í farvatninu. Endurnýjun
þyrluflotans stendur nú sem hæst
auk þess sem þyrluáhöfnum verður
fjölgað um eina á árinu. Við það eykst
viðbragðsgeta Landhelgisgæslunnar.
Úthaldsdögum varðskipanna fjölgaði
í fyrra og met var sett í fjölda þyrluútkalla.
,,Það er óhætt að segja að það
séu spennandi tímar framundan hjá
Landhelgisgæslu Íslands. Á árinu
hefur leiguþyrlum stofnunarinnar, TFGNA og TF-SYN, verið skipt út fyrir
nýrri og fullkomnari leiguþyrlur sem
fljúga hraðar, hafa meira flugþol og
draga lengra. Allt er þetta gert til þess
að auka þjónustu við sjófarendur og
færir stofnunina inn í nútímalegan flugrekstur.“
Georg tekur þó fram að breytingin á
leiguþyrlunum hafi engin áhrif á fyrirhuguð kaup á nýjum björgunarþyrlum.
Leiguþyrlurnar eru af gerðinni Super Puma H225 og bera einkennisstaf90
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ina TF-EIR og TF-GRO. Sem fyrr verður
hin gamalreynda TF-LIF einnig hluti af
þyrluflota stofnunarinnar en hún hefur
margsannað gildi sitt á þeim tuttugu og

Georg Kr. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar

fjórum árum sem hún hefur verið í eigu
þjóðarinnar.
Varðskipin Týr og Þór annast sem
fyrr eftirlit á hafinu umhverfis landið.
,,Það er fagnaðarefni að úthaldsdögum varðskipanna fjölgaði í fyrra og voru
alls 358. Eitt varðskip var því á sjó nær
allt árið 2018 sem er brýnt öryggismál.
Þrautþjálfaðar áhafnir varðskipanna eru
því til taks ef á reynir.”
Flugvélin Sif sinnti líka eftirliti á
Íslandsmiðum en hún er þeim kostum
gædd að komast hraðar yfir en þyrlurnar til að ná til ystu marka efnahagslögsögunnar.
,,Með flugvélinni hefur eftirlitsgeta Landhelgisgæslu Íslands margfaldast bæði með tilliti til mengunar,
fiskveiða og hafíss. Um borð eru tvær
vinnustöðvar sem útbúnar eru fullkomnu MMS (Mission Management System) sem m.a. aðstoðar við
framkvæmd eftirlits, úrvinnslu og
samhæfingar þeirra gagna sem safnað
er, þ.e. í almennu fiskveiði-, ís- og
mengunareftirliti. Sömuleiðis er þar að
finna hugbúnað til að greina myndir.

Frosti ÞH brennur
á Vestfjarðamiðum

Allar aðgerðir og upplýsingar úr eftirlitsbúnaði eru teknar upp og hægt er
að framkvæma myndvinnslu samhliða
upptöku.”
Fyrir rúmlega 15 árum var settur nýr
fjölgeislamælir í Baldur, mælingaskip
Landhelgisgæslunnar. Miklar breytingar
urðu við það í gæðum mælinga og
afkastagetu.
,,Ýmis áður óþekkt grunn og siglingahættur hafa uppgötvast, meðal

annars klettur sem varð eftir í innsiglingunni inn til Grindavíkur í kjölfar
dýpkunarframkvæmda. Á vormánuðum
var nýr og endurbættur mælir settur
í Baldur sem er auk þess tengdur við

jarðlagsmæli og hann nýtist til botnlagsrannsókna.“
Georg segir Landhelgisgæsluna alla
tíð hafa verið lánsama með mannauðinn
sem hjá stofnuninni starfar.

Þyrlan og sjúkrabíll við Hólavoga
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Landhelgisgæsla Íslands / viðtal við Georg Kr. Lárusson forstjóra

Björgun skipsverja á Frosta ÞH
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Sigmaður úttkalli

,,Við hjá Landhelgisgæslunni búum
svo vel að hafa á að skipa afburðahæfu
starfsfólki sem sinnir störfum sínum
af fagmennsku, dugnaði og eljusemi.
Starfsfólkið leggur líf sitt og sál í þau
verkefni sem leysa þarf af hendi.“
Hjá Landhelgisgæslunni eru fimm í
þyrluáhöfn. Tveir flugmenn, flugvirki
sem er einnig spilmaður, stýrimaður
sem starfar sem sigmaður auk læknis. Þá
eru að jafnaði 18 í áhöfn varðskipanna
og fjórir í áhöfn flugvélarinnar, tveir
flugmenn og stýrimenn. Georg segir
fjölgun þyrluáhafna vera á næsta leyti.

Gömul vísindi og ný

,,Fimm þyrluáhafnir eru starfandi hjá
Landhelgisgæslunni eins og staðan er
núna en síðar á árinu bætist sú sjötta
við og fyrir það erum við stjórnvöldum
þakklát. Fjölgunin gerir það að verkum
að stóran hluta ársins er því bæði hægt
að hafa tvær þyrlur og tvær þyrluáhafnir
til taks sem er forsenda þess að hægt sé
að sinna útkalli á þyrlu utan 20 sjómílna. Þetta er afar brýnt og mikilvægt
öryggismál fyrir sjófarendur.”
Drægi þyrla Landhelgisgæslunnar er
um 235 sjómílur frá strönd. Flugdrægi
flugvélarinnar er töluvert meira eða um

1150 sjómílur við bestu aðstæður.
,,Það er mikilvægt að hafa bæði hæft
starfsfólk og öflug tæki til að sinna
því umfangsmikla verkefni sem okkur
er falið. Álagið hefur aukist en í fyrra
var nýtt met sett í fjölda útkalla flugdeildarinnar. Þá fóru flugvél og þyrlur
stofnunarinnar í 278 útköll og hafa
aldrei verið fleiri.”
Stjórnvöld hafa samþykkt að ráðast í
kaup á þremur nýjum björgunarþyrlum
á næstu árum. Georg segir að gert sé ráð
fyrir að útboð verði auglýst í lok sumars.
,,Við reiknum með að nýju þyrlurnar
komi til landsins á árunum 2022-2024.“
Í apríl tók Landhelgisgæslan við formennsku í Arctic Coast Guard Forum,
samtökum strandgæslustofnana á
norðurslóðum. Strandgæslustofnanir
átta ríkja, Bandaríkjanna, Danmerkur,
Finnlands, Íslands, Kanada, Noregs,
Rússlands og Svíþjóðar, mynda samráðsvettvanginn. Öryggi sjófarenda á norðurslóðum er sameiginlegt hagsmunamál
ríkjanna en í formennskutíð Landhelgisgæslunnar verður sömuleiðis lögð
sérstök áhersla á umhverfisvernd og
mengunarvarnir á svæðinu.
,,Næstu ár verða annasöm og krefjandi hjá Landhelgisgæslunni en að sama
skapi ákaflega spennandi.“
Segir Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, að lokum.
Sj ó m a n n a da g s bl a ð G r i n da v í k ur
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Megi farsæld og fengsæld fylgja ykkur.

Pipar\TBWA \ SÍA

www.skaginn3x.com
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NÝSKÖPUNARVERÐLAUN
ÍSLANDS 2017

Íslensku sjávarútvegsverðlaunin

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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Valdimar GK 195 á leið í páskafrí. Ljómyndir Eyjólfur Vilbergsson

Hrafn Sveinbjarnarson GK, Már GK og Fram GK, ,,Diddi í Holti” Kristinn Ólafsson 1923-1998 hugar að endum.
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Óli á Stað GK 99 nýjasta skip Stakkavíkur ehf.

Ljósmynd: Ólafur Daði Hermannsson.

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

EKKI SOFNA Á VERÐINUM
Láttu ekki ofþreytu sigla þér í strand. Svefnskortur er
algeng orsök slysa á sjó. Gætum þess að fá næga hvíld
og vökum yfir öryggi okkar.

S j ómannad agsb l að Gri nd aví k ur
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

Grindavík Campsite logo

Gunnar Júlíusson
grafískur hönnuður FÍT
sími 844 0806
gunnar@dinamit.is

FISKVERKUN
Staðarsundi 16B • 240 Grindavík

Grímsnes

ehf.

Á dökkum grunni

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur
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TIL HAMINGJU
MEÐ DAGINN
SJÓMENN !
Marport óskar
sjómönnum og fjölskyldum
þeirra innilega til hamingju
með sjómannadaginn.
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marport.com
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Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki og öðrum
Grindvíkingum hamingju- og heillaóskir á sjómannadaginn

Hafnargötu 12, 240 Grindavík
Sími 420 4400 - Fax 420 4401
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Papa´s Pizza
Sími 426 9955 - Frí heimsending
Grindavík
PIZZA - HVÍTLAUKSBRAUÐ - BRAUÐSTANGIR - FRANSKAR - GOS

426 - 9955

Við óskum sjómönnum
til hamingju með
daginn

Sérhæft fyrirtæki í heilbrigðismálum starfsfólks í sjávarútvegi
www.sjomannaheilsa.is
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Öryggismál sjómanna:

ATVIK-Sjómenn
- er næsta skref í öryggismálum sjómanna
ATVIK-Sjómenn er atvikaskráningarkerfi sem veitir sjávarútvegsfyrirtækjum betri yfirsýn yfir öryggismál til sjós, aðstoðar við að greina
mögulegar hættur um borð og stuðlar
að úrbótum í vinnuumhverfi sjómanna
með markvissum forvarnaraðgerðum.
VÍS hefur þróað kerfið í samvinnu við
Slysavarnaskóla sjómanna og nokkur
leiðandi fyrirtæki í sjávarútvegi.

MFS: Mismunandi tegundir atvika
ATVIK-Sjómenn byggir á fimm mismunandi tegundum atvika sem hægt
er að skrá í kerfið. Fyrst er Ábending
þar sem hægt er að benda á hættur í
vinnuumhverfinu eða verklagi um borð
til að koma í veg fyrir að óhapp eða slys
verði. Næst kemur flokkur þar sem hægt
er að greina frá atvikum þar sem næstum slys eða óhöpp eiga sér stað. Síðan
kemur flokkurinn Minniháttar slys en
báðir þessir flokkar innihalda oft atvik
sem eru undanfari alvarlegra atvika. Því
næst er flokkurinn Fjarveruslys sem á við
um slys sem leiðir til fjarveru sjómanns
frá vinnu í einn dag eða lengur. Að
síðustu er flokkur sem kallast Ógn en þar
er hægt að skrá einelti, ógnandi hegðun
eða annars konar áreitni sem getur átt
sér stað á vinnustaðnum. Kerfið býður
líka upp á að vista myndir með hverri
skráningu sem getur verið mjög nytsamlegt til að mynda þegar verið er að benda
á hættur í vinnuumhverfi eða aðstæður
þar sem einhver atvik hafa átt sér stað.

MFS: Sjálfvirkni
einfaldar úrvinnslu
Við skráningu á hverju atviki verður
sjálfkrafa til skýrsla ásamt myndum. Auk
þess er hægt að kalla fram tilkynningaeyðublöð til ýmissa opinberra aðila svo
sem Rannsóknarnefnd samgönguslysa,
Sjúkratrygginga Íslands og tryggingafélags sem fyllast sjálfkrafa út með þeim
upplýsingum sem þegar hafa verið
skráðar í kerfið. Slík sjálfvirkni einfaldar
alla skriffinnsku og úrvinnslu mála.
Sömuleiðis lætur kerfið skipstjórnendur
og öryggisstjóra vita þegar atvik hefur
verið skráð um borð sem og sjómenn
sem skráðu atvikið þegar það hefur verið
tekið til úrvinnslu eða því lokið með aðgerðum. Þannig eru allir betur upplýstur
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um öryggi og mögulegar úrbætur um
borð. Yfirstjórnendur í landi geta síðan
fengið gott yfirlit yfir skráð atvik fyrir
allan skipaflotann og einnig sundurliðað
niður á hvert skip fyrir sig. Þannig öðlast
fyrirtækin ákveðna heildarsýn á stöðu
öryggismála til sjós sem hægt er að vinna
út frá.
MFS: Stuðlar að bættri öryggismenningu
Óhætt er að segja kerfið hafi fengið
mjög góðar viðtökur hjá sjávarútvegsfyrirtækjum og hafa til dæmis Vinnslustöðin, FISK-Seafood, Vísir, Samherji og
Þorbjörn þegar byrjað að nota kerfið í
sínum skipum. Fleiri útgerðir eru í þann

mund að hefja notkun á kerfinu.
ATVIK-Sjómenn var upphaflega ætlað
viðskiptavinum VÍS en í kjölfar mikillar
eftirspurnar innan geirans var ákveðið að
bjóða það öðrum til kaups. Það er engin
spurning í mínum huga að ATVIKSjómenn er í dag nýjasta og öflugasta
verkfærið í öryggismálum sjómanna.
Kerfið er nýr liður í að stuðla að bættri
öryggismenningu til sjós og styðja við
þann góða árangur sem náðst hefur í
öryggismálum sjómanna á undanförnum
árum.
Gísli Níls Einarsson,
Sérfræðingur
í forvörnum fyrirtækja hjá VÍS

Maggi á Sturlunni
,,Þetta byrjaði bara þannig að ég var á
grálúðuveiðum á Hrafninum GK 11, það
var heldur rólegt og ég skellti mér í að
smíða, tók smíðin einn mánuð, hafði þá
verið á Ólafi GK 33 með Árna heitnum
Kristinssyni og var með sterka mynd
af bátnum í huganum, enga mynd eða
teikningu.
Í einhvern tíma var ég svo að fínisera
hlutina og þetta er útkoman”.
Maggi er búinn að vera kokkur á Sturlu
GK 12 síðan hún kom 2004, í fimmtán ár.
Hann fór af Hrafninum til þess að vera
meira heima og minnka fjarvistir „það er
nú eitthvað annað í dag, maður er aldrei
heima”.
Maggi byrjaði til sjós 1973 og fór þá á
Önnu SU frá Fáskrúðsfirði, Maggi Sverris
og Bjarni Gunnars keyptu hana suður, þeir
voru með fiskverkun Sverris h/f, við byrj-

uðum á skaki. Fór á sjóinn strax eftir skóla,
það var ekki leiðinlegt fyrir strákgutta að
komast á skak.
„Búinn að vera með báða fætur á sjó

allar götur síðan, má segja. Fór m.a. til
Alaska, fór á línuveiðar til Alaska á gríðarstóran dall sem var gerður út frá Seattle,
Alaska Mist, átti að kenna þeim að beita,
það var ´89 og ´90.
Þá kom ég heim“.
Það voru þrír stigar niður á rúllu.
„Vorum mest í Dutch Harbour, á
þorskveiðum, þennan venjulega sem
við þekkjum og „svartan þorsk” hann er
svona blanda af þorski og ufsa, svo á lúðu,
línan var dregin hægt af ca 800 m dýpi,
við vorum svo sendir til Kamtchaka til að
kenna Rússunum á línuveiðar. Þetta voru
viðburðarík ár”.
Maggi á Sturlunni er ekki frá því að hann
endi sjómanns ferilinn þar um borð, og
snúi sér að hugðarefnum í landi, en hann
rekur Gistiheimilið Borg og var brautryðjandi í þeim geira hér í Grindavík.
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Útvegsmannafélag
Suðurnesja

Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
hátíðarkveðjur á sjómannadegi
Skiltagerð Guðna
Tannlæknastofa Páls Guðmundssonar
Gröfuþjónusta Palla Gísla
Toyota Reykjanesbær
Kemi

UN
bókhald ehf

Almenn bókhaldsþjónusta
Reykjavíkurvegi 64
unbokhald.is
Sími 568 5730

Jens Valgeir
fiskvinnsla
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Gallerí sjó...
Ljósmyndir: Haraldur Hjálmarsson
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Ljósmyndir: Haraldur Hjálmarsson
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Ljósmyndir: Haraldur Hjálmarsson
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Ljósmyndir: Haraldur Hjálmarsson
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Réttur sjómanna til bóta
Verði sjómenn fyrir slysi við vinnu sína, geta þeir átt rétt á bótum vegna afleiðinga
slyssins, án tillits til þess hvort slysið verði rakið til mistaka eða vanrækslu.
Sökum þess hve ríkan rétt þeir eiga sem lenda í vinnuslysi á sjó, er mikilvægt að leita alltaf réttar síns,
þótt tjónið kunni í upphafi að virðast smávægilegt.
Brýnt er að leita til læknis og tilkynna viðeigandi aðilum strax um slysið, svo sem vinnuveitanda,
tryggingafélagi, sjómannafélagi og Sjúkratryggingum Íslands.
Einnig er mikilvægt að hinn slasaði ráðfæri sig sem fyrst við lögmann um rétt sinn.

Fyrsta viðtal er alltaf ókeypis hjá okkur!

