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marel.is

TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN SJÓMENN

Við þökkum samstarf liðinna ára og 
sendum sjómönnum og landsmönnum 
öllum heillaóskir í tilefni dagsins.
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„Þetta er of einfalt til þess að 
fresta þessu.”

NÝIR TÍMAR Í 
TRYGGINGUM

SJÁÐU ÞITT VERÐ Á TM.IS

Þú getur gengið frá tryggingunum á vefnum með rafrænum ráðgjafa 
okkar á fljótlegan og öruggan hátt. Engin símtöl, engin bið.
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Ritstjóraspjall

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

Það hlaut að koma að því, það var 
heitast á landinu í Grindavík þann 18. 
júlí 2019; 20.8°C.

Hefur kannski gerst áður, þá voru 
bara ekki nóg af mælum til staðar, en nú 
er nóg af þeim!

Veðurglöggir menn í víkinni eru að 
spá svipuðu sumri núna og við fengum í 
fyrra sem var yndislegt, vonandi gengur 
það eftir.

Já, nú er nóg af mælitækjum um allan 
skagann sem mæla bæði veður og vind 
og líka ýmiskonar aðra óværu, landris og 
landsig, jarðskjálfta, gas og sýru og um-
brot djúpt í jörðu niðri, sem er gott fyrir 
vísindamenn framtíðar, ekki kannski eins 
gott fyrir okkur hin? Hér þarf að vanda 
sig og taka tillit til samfélagsins sem hér 
býr og hefur búið um aldir.

Á Íslandi er kirkjugólf en þar hefur 
aldrei staðið kirkja?  Vegna ástandsins 
huga félagsmenn SVG nú að ferðlögum 
innanlands í fríinu, félagið hefur bætt við 
tveimur glæsilegum húsum í Hrífunesi

 og annar þar með þeirri þörf sem í 
stefndi, á leiðinni þangað ættu menn að 
líta eftir þessu gólfi.

Fyrir liggur þegar að þetta er hripað 
á blað,  að hátíðahöld á sjómannadag-
inn falla niður og bæjarhátíðin okkar 
Sjóarinn Síkáti var blásin af. Sjómanna-
dagsblað Grindavíkur stendur þetta af 
sér og verður nú dreift í öll hús í bænum 
og mun liggja frammi á ýmsum stöðum, 
öllum sem vilja að kostnaðarlausu.

Sjómanna og vélstjórafélag Grindavík-
ur ásamt Grindavíkurbæ  standa saman 
af þeim kostnaði.

,,Að fara suður syðra” sögðu vermenn 
á leið sinni á Reykjanesið á vertíð á 
tímum róðraskipanna, þeir voru að fara 
til Grindavíkur, ekki á Suðurnes, en eins 
og allir vita þá eru það allflest þau nes og 
tangar sem inn í Faxaflóann vísa.

Fréttamenn landsins ættu að vera 
búnir að fatta það!

Að fara suður syðra

 Ljósm.: Haraldur Hjálmarsson.
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Á sjó og landi þarf að huga að 
öryggi og vera vel tryggður.

Sjóvá hefur frá stofnun tryggt sjávarútveginn 
og enn í dag störfum við náið með 

sjómönnum. 



Kæru sjómenn 
og fjölskyldur ykkar!

Til hamingju með sjómannadaginn

www.grindavik.is

Grindavík...                 útgerðarbær
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Félagsmálin eru að vissu leyti undarleg 
í ár, félagið okkar heldur áfram að 
stækka og stækka. Við lendum svo í 
því í vetur  eins og samfélagið allt að 
yfir okkur gengur covit 19. Það kemur 
mér mest á óvart hversu sjómenn 
eru gríðarlega öflugir að þróast með 
sjávarútvegi, og eins og er í svona stöðu 
eins og er í dag að breyta heilli atvinnu-
grein á núll einni og dag frá degi er 
ekkert mál fyrir sjómenn, því þeir eru 
opnir fyrir nýjungum og sjómenn eiga 
létt með að aðlagast nýjungum sem er 
gríðarlega mikilvægt fyrir atvinnu-
greinina í heild sinni.

Ég tel að sjómenn og útgerðarmenn 
hafi gert margt rétt í þessu ástandi og átt 
létt með breytingar.

Aftur á móti er ég ósáttur með að 
sumar útgerðir sem hafa ætlað að nýta 
sér ástandið vergna covit-19 og er það 
algjörlega óþolandi árið 2020. 

Kjarasamningar hafa verið lausir 
síðan 2019, viðræður voru mjög skammt 
á veg komnar þegar að covit-19 kom 
upp, og lítið samtal átt sér stað. Það er 
óþolandi að SFS ætlar að draga okkur á 
asnaeyrunum enn eina ferðina í sam-

bandi við kjarasamninga. Síðast voru 
sjómenn samningslausir í sjö ár, sama 
er uppi á teningnum hjá smábátasjó-
mönnum, við fáum ekki þær viðræður 
sem við viljum og þurfum að breyta 
þessu þannig að þegar að kjarasamingur 
rennur út þarf annar að vera klár eða þá 

að sá kjarasamningur sem verður undir-
ritaður á endanum verði gildur frá þeirri 
dagsetningu sem hinum lauk.

Fyrr mun ekki verða gott samtal í 
góðu tómi þegar að samningur rennur út, 
þá gerist það að menn vígbúast og fara í 
átök. Átök geta verið góð en það er ekki 
gott að vera alltaf og endalaust í átökum, 
við eigum að geta verið búnir að þessu 
þegar að kjarasamningur rennur út.

Það gerist nákvæmlega ekki neitt á 
milli samninga, við þurfum að geta tekið 
á þeim bókunum sem fylgja jafnan samn-
ingum um þau atriði sem vinna skal að 
samningsaðilar eru ekki klárir og koma 
að borðinu nánast á núll punkti og byrja 
með sömu atriðin, það sem átti að vera 
klárt, vera búnir að ná saman um einhver 
atriði, búnir að ná málamyndunum og 
skoðunum milli okkar og SFS.

Verkfall - við erum alls ekki komnir 
þangað, sjómönnum leiðist það mjög af 
fenginni reynslu að vera sífellt samnings-
lausir. Því kemur það mjög oft uppá yfir-
borðið að það er lítið traust á milli aðila 
og skýringin er sú að við virðumst ekki fá 
samtalið fyrr en við vígbúumst og gerum 
okkur klára í átök.

Formannspistill - Einar Hannes Harðarson

Kjarasamningar 
hafa verið lausir síðan 2019

Einar Hannes Harðarson.

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.

 Ljósm.: Haraldur Hjálmarsson.
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Ég vill meina það að SFS stjórni allt 
of mikið ferðinni og þeir vilja bara tala 
við okkur þegar að þeim hentar, það er 
ástæðan fyrir þessu vantrausti milli aðila, 
þetta er yfirleitt á þann veginn að þegar 
að SFS telur að þörf sé á samráði þá fáum 
við skeyti, annars vilja þeir bara ekkert 
við okkur tala!

Kröfurnar liggja á borðinu - þá byrjar 
sama leikritið, SFS bíður eftir að sjó-
mannafélögin leggi sín spil á borðið, 
þá koma þeir með sínar kröfur sem eru 
yfirleitt algerlega á skjön við það sem 
sjómenn hafa lagt fram.

Þetta finnst mér óþolandi, þar sem við 
erum yfirleitt bara að reyna að betrum 
bæta það sem fyrir liggur í gildandi 
kjarasamningi, kröfur okkar eru mjög  
hófstilltar í fáum liðum og ná til allra sjó-
manna, því finnst mér að þessi leið sem 
farin hefur verið í aldanna rás óþolandi 
og ólíðandi og skrýtið að við séum ekki 
komin lengra árið 2020.

Fiskverðið - fiskverðið er ákveðið í 
dag af verðlagsstofu skiptaráðs og höfum 
við SVG menn enga aðkomu þar að sem 
er óþolandi. Við erum lang, lang stærsta 
sjómannafélag landsins og það að við 
fáum engin gögn um það hverning fisk-
verð er ákveðið, við fáum ekki reiknilík-
anið um útreikning á fiskverði.

Ég veit í sjálfu sér ekki hvort að þetta 
virki í núverandi mynd eða ekki, það fer 
tvennum sögum af því.

Því er  það algerlega ótækt að SVG 
og önnur aðildarfélög sjómanna fái ekki 
aðkomu að þessu borði og ólíðandi að 
við fáum ekki þau gögn sem við sækj-
umst eftir hjá verðlagsstofu skiptaverðs. 
Þarna er verið að þrátta um fiskverð 
sem svo ákvarða laun sjómanna, það er 
algerlega galið að stærsta sjómannafé-
lagið skuli ekki eiga sæti við þetta borð, 

og þarna komum við aftur að því að 
þarna rýrist traustið og trúnaður á milli 
aðila, milli manna, af hverju er okkur 
hafnað að fá þau gögn til þess að við 
sjáum að fiskverðið sé rétt reiknað, þarna 
er bresturinn.

Er einher önnur leið? - Ég tel að þetta 
eigi að vera fyrir opnum tjöldum, þetta 
eiga að vera tölur sem allar liggja fyrir, 
allir sjómenn og þeirra fulltrúar eiga að 
geta með auðveldum hætti að færa upp-
lýsingar í excel eða réttara sagt reiknin-
líkanið og séð hvernig fiskverðið verður 
um næstu mánaðarmót. Geti í raun 
reiknað eða áætlað sín laun sjálfir, eins 
og allir aðrir launþegar landsins geta.

Með því móti byggjum við upp traust 
milli manna, það er alveg ljóst að traustið 
er nauðsynlegt, það er alltaf verið að tala 
um að við vantreystum þeim, það er af 
því að við fáum ekki þessi gögn. Þarna er 
nánast ekkert gagnsæi, þetta þarf að laga, 
það er ástæðan.

 Að lokum vil ég senda útgerðum í 
Grindavík árnaðaróskir. Það er mikið 
fagnaðarefni fyrir okkur Grindvíkinga  
að loksins sjáum við nýsmíði á stórum 
fiskiskipum hér við bryggjuna, glæsileg 
skip fallega máluð og glæný, mikil 
framþróun fyrir útgerðina og okkur 
sjómenn. Ítreka hamingju óskir með 
nýju skipin og vona að þau verði fleiri á 
komandi árum.

Fyrir hönd Sjómanna og vélstjór-
afélags Grindavíkur óska ég sjómönnum 
og fjölskyldum þeirra svo og Grindvík-
ingum öllum gleðilegs sjómannadags, 
sem að þessu sinni verður með breyttum 
hætti. Hvet ég fjöskyldur til þess að gera 
eitthvað saman og minnast dagsins.

Einar Hannes Harðarson, 
formaður SVG.

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.
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Út er komin bókin, Northern Captives 
sem fjallar um Tyrkjaránið í Grindavík 
árið 1627. Bókin er á ensku en gert 
er ráð fyrir að síðar komi bókin út á 
íslensku. Þetta er fyrsta bókin sem 
skrifuð hefur verið um þennan ægilega 
atburð þegar sjóræningjar frá borginni 
Sale í Marokkó á vesturströnd Afríku 
hertóku fjölda manns í Grindavík og 
fluttu til Sale þar sem fólkið var selt á 
þrælamarkaði borgarinnar.

Í bókinni eru tildrög þessa atburðar 
rakin ítarlega. Meginhluti bókarinnar 
fjallar síðan um örlög og afdrif fólksins frá 
Járngerðarstöðum í Grindavík en margt af 
því var hertekið. Örlög fólksins urðu mis-
munandi. Sumt af þessu fólki var leyst út 
og kom aftur heim til Íslands en aðrir ýmist 
hurfu í mannhafið sem þrælar eða komust 
til metorða í fjarlægum löndum.

 Járngerðarstaðafólkið hafði sérstöðu 
meðal íbúa í Grindavík á sínum tíma og 
lengi síðar. Þessi ætt var vel efnuð á þeirra 
tíma mælikvarða og í ættinni voru nokkrir 
menntamenn. Varðveist hafa bréf frá Jóni 
Jónssyni frá Járngerðarstöðum sem hann 
skrifaði úr sinni þrældómsvist í Barbaríinu. 
Nokkur þessara bréfa eru birt hér í enskri 
þýðingu og veita ómetanlega vitneskju um 
aðstæður hertekna fólksins og afdrif þess.

Höfundar bókarinnar eru Adam 
Nichols, prófessor við Maryland háskóla í 
Bandaríkjunum og Karl Smári Hreinsson, 
íslenskufræðingur. Þeir hafa skrifað mikið 

um Tyrkjaránið á Íslandi og eru þýðendur 
að Reisubók séra Ólafs Egilssonar sem 
komið hefur út á ensku og hefur víða hlotið 
mjög góða dóma.

Bókin Northern Captives er gefin út af 
Sögu Akademíu í samstarfi við Minja- og 
sögufélag Grindavíkur. Grindavíkurbær 
styrkir útgáfu bókarinnar.

 Tyrkjaránið í Grindavík 1627

Karl Smári Hreinsson. Adam Nichols.

Ný bók:
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Ný bók:
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur

12     Sjómannadagsblað Grindavíkur
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Til hamingju
með daginn

sjómenn!

Marport óskar sjómönnum
og fjölskyldum þeirra innilega

til hamingju með daginn.

Marport er leiðandi fyrirtæki
í hönnun og framleiðslu á

veiðarfæranemum og er með
starfsemi í sex löndum.

Stofnað árið 1996
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Snjallasta og áhrifamesta sjómanns-
kvæði sem ort hefur verið á íslenska 
tungu fjallar um síðustu sjóferð 
sjómannsins frækna Kristjáns Sveins-
sonar, sem mikinn hluta ævinnar 
gekk undir nafninu Stjáni blái, en það 
viðurnefni gaf hann sjálfum sér.  Segja 
má að stórfengleg mannlýsing þessa 
kvæðis hafi hitt íslenska sjómenn og 
raunar þjóðina alla í hjartastað því 
línurnar í lífi og lundarfari Stjána hafa 
átt sér hljómgrunn í hugum flestra sem 
stundað hafa sjó og tengjast sjómönn-
um fjölskylduböndum. Örlög Stjána, 
hinsta sjóferð hans og skapadægur hafa 
verið þjóðinni hugstæð enda fórust á 
síðustu öld hvorki meira né minna en 
3700 íslenskir sjómenn á sjó og miklu 

fleiri áttu um sárt að binda. Erfingjar 
skáldsins góða Arnar Arnarsonar sem 
kvæðið orti gáfu á sínum tíma Sjó-
mannadeginum flutningsrétt á kvæðinu 
og tónskáldið Sigfús Halldórsson 
sem samdi  fallegt og kröftugt lag við 
kvæðið gaf Sjómannadeginum einnig 
lagið til fullrar eignar. 

Þessi harðfengi sjómaður og slarkari 
var með skapgerðarbrestum sínum og 
veikleikum stórbrotin og að mörgu 
leyti mótsagnakennd persóna. Hann 
var landsfrægur fyrir slark í landi og 
hetjuskap á sjó en það voru mýkri þættir 
í lundarfari hans sem minni athygli 
vöktu. Hann var mikill dýravinur og var 
í undirbúningsnefnd og formaður eins 
fyrsta dýraverndarfélagsins sem stofnað 

Örlagasaga 

Stjána bláa og 
síðasta sjóferðin

Eðvarð T. Jónsson:  Frá Sjómannadeginum í Reykjavík 1949. Söngflokkur syngur lagið Stjáni blái 
undir stjórn Róberts Abraham Ottóssonar við lag Sigfúsar Halldórssonar. 
Sigfús situr við hlið píanóleikarans.

Þetta er eina myndin sem varðveist hefur 
af Kristjáni Sveinssyni - Stjána bláa.
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var suður með sjó. Börn og unglingar 
hændust að honum og hann beitti sér um 
tíma fyrir valdeflingu kvenna í félags-
starfi.

Sjómannadagsblað Grindavíkur náði 
nýlega tali af Sævari Tjörvasyni sem er 
afasonur Stjána bláa og hefur kynnt sér 
ítarlega störf, aðstæður og æviferil afa 
síns og fjölskyldu hans og ritað mikið um 
þau efni. Frásögnin sem hér fer á eftir 
um síðustu sjóferð Stjána bláa, tildrög 
hennar og ævi þessa þjóðsagnakennda 
sjómanns er byggð á viðtölum við Sævar 
og heimildum sem hann hefur góðfús-
lega látið okkur í té.

Síðasta sjóferðin
Örlagadaginn 17. nóvember 1921 vakn-
aði Kristján Sveinsson - Stjáni blái - eld-
snemma morguns á heimili sínu í Holti 
í Keflavík. Konan hans og börnin fjögur 
voru enn í fastasvefni.  Hann bankaði á 
barómetrið og gáði til veðurs. Síðustu 
daga hafði verið slydda og éljagangur. 
Birtuskilyrðin voru því meðalgóð miðað 
við árstíma, suðaustan þrjú vindstig um 
morguninn, léttskýjað og tveggja stiga 
hiti. Þetta þýddi mótbyr til Hafnar-
fjarðar en meðbyr til baka. Þangað var 
förinni heitið í verslunarerindum þennan 
vetrarmorgun. Birgja þurfti upp heimilið 
fyrir veturinn og kaupa eitthvað á börnin 
en það var óhægt um vik í heimaþorpinu 
því keflvískir kaupmenn höfðu neitað 
heimilinu í Holti um úttekt vegna skulda. 
Því skyldi haldið til Hafnarfjarðar en 
þar átti Holtsheimilið góða að um 
þessar mundir. Stjáni var alinn upp í 
Hafnarfirði og á Álftanesi og eftir þann 
uppvöxt og nokkur björgunarafrek á 
sjó átti hann marga velunnara þar, þar á 
meðal Ágúst Flygenring, séra Þórarinn 
prófast í Görðum og Guðmund Tjörva 
Guðmundsson í Straumi. Þeir höfðu 
komið að uppeldi hans og vissu hvers 
hann var megnugur. Þeir vissu einnig af 
þrengingum hans.  Þeir höfðu því boðið 
honum það að opna reikning hjá verslun 
Sigfúsar Bergmanns í Hafnarfirði sem 
hann gæti nýtt sér ef í harðbakkann slægi 
- þeir myndu borga. Stjáni var enginn 
ölmusumaður en þarna átti hann vísa 
velunnara og úttekt sem hann fékk ekki í 
heimaþorpinu.

Um klukkan átta var Stjáni kominn 
að lendingunni við Miðbryggjuna í 
Keflavík. Hann bað nærstadda karlmenn 
um að hjálpa sér að setja fram fjögra-
manna farið sitt en enginn tók það í mál.  
Þeir bentu honum á að af skýjafari að 
dæma væri hann líklegur til að rjúka upp 
í suðaustan storm þegar liði á daginn. 
Einn af góðkunningjum Kristjáns, Guð-
mundur Jóhannsson, ætlaði að fara með 

honum í verslunarferðina til Hafnarfjarð-
ar en hætti við þegar hann heyrði á mál 
manna, sagði horfurnar svo ískyggilegar 
að hann treysti sér ekki lengur. Að vanda 
lét Stjáni sér ekki segjast og hristi af sér 
allar fortölur. Ferðaáætlunin hafði verið 
gerð og henni varð ekki haggað fremur 
en sjóaranum sjálfum. Hann fékk loks 
nokkra stráka til að hjálpa sér að setja 
fram bátinn. Með því að sigla beitivind 

tæki um fjóra tíma  að sigla þessa 28 
kílómetra í beinni línu og um tvo tíma 
til baka. Ljóst var að hann yrði að 
leggja af stað strax og fór að birta til að 
komast heim áður en myrkur skylli á en 
á þessum árstíma fór að skyggja upp úr 
klukkan fjögur. Hann yrði því að halda 
heim aftur um tvöleytið.  Hann hafði 
lofað konu og börnum að koma heim 
fyrir myrkur og varð því að hafa hraðann 
á. Kunnugir menn sem hafa siglt þessa 
sömu leið sögðu síðar að þessi ferða-
áætlun Stjána hafi vel geta staðist.

Hinsta ferðin
Um hádegisbilið þennan dag voru 
nokkrir menn staddir á bryggjunni fyrir 
framan verslun Sigfúsar Bergmanns 
kaupmanns í Hafnarfirði. Meðal þeirra 
var Magnús Stefánsson, þjóðkunnur 
undir skáldanafninu Örn Arnarson. 
Það hafði hvesst, kominn suðaustan 
strekkingsvindur og fór harðnandi. Ljóst 
var að ekki gæfi á sjó þennan dag en 
þó sáu mennirnir á bryggjunni til báts 
sem stefndi hraðbyri undir fullu segli að 
lendingunni í Strandgötu. Skútan litla 
lagðist að bryggju og þegar snaggaralegur 
maður vatt sig upp á bryggjuna báru 
menn kennsl á hann og heilsuðu honum 
með virktum. Stjáni blái hafði oft komið í 
verslunarerindum til Sigfúsar kaupmanns 
og var vel þokkaður af Hafnfirðingum 
sem margir hverjir litu upp til hans 
vegna sögusagna sem af honum fóru 
þótt öðrum stæði nokkur beygur af 
honum. Stjáni sagði kunningjum sínum 
á bryggjunni að siglingin til Hafnar-
fjarðar hefði gengið eins og í sögu og nú 
þyrfti að hafa hraðann á því hann þyrfti 
að vera kominn heim aftur fyrir myrkur. 
Hann snaraði sér inn í verslun Sigfúsar 
Bergmanns kaupmanns, keypti þar kol, 
kuldaskó handa Tjörva syni sínum, af-
mælisglaðning handa Ástu dóttur sinni, 
vistir fyrir heimilið og aðrar nauðsynjar. 
Einnig keypti hann brennivín sem hann 
byrjaði að dreypa á. 

Í versluninni og á bryggjunni fyrir 
framan hana hitti Stjáni nokkra kunn-
ingja og spjallaði við þá um stund. 
Tveir unglingsbræður, annar þeirra 
Guðmundur á Rafnkelsstöðum, síðar út-
gerðarmaður, ætluðu að fá far með Stjána 
en hættu við á síðustu stund enda fór 
veður nú mjög versnandi. Viðmælendur 
Stjána  löttu hann mjög til ferðarinnar, 
ekki síst verslunareigandinn Þorbjörg 
Sigurðardóttir í Pálsbæ, ekkja Sigfúsar 
kaupmanns. Ætla má að einn þeirra sem 
reyndu að draga kjarkinn úr sjóaranum 
harðfenga og leiða honum fyrir sjónir 
hvaða háski gæti beðið hans hafi verið 
skáldið góða, sem síðar reisti vini sínum 

 „Í ríki sjómennskunnar var hann fæddur konungur“Eðvarð T. Jónsson:  

Frá vígslu minnismerkis Erlings Jónssonar 
um Stjána bláa. Fremst á myndinni eru 
Vigdís Finnbogadóttir, forseti Íslands, og 
Karl Steinar Guðnason, afasonur Stjána 
bláa.
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Séra Jón Thorarensen 
ólst að nokkru leyti upp í 
Kotvogi í Höfnum, kynntist 
þar Stjána bláa og féll vel 
við hann. Sr. Jón skrifaði 
fróðlega frásögn um Stjána 
bláa í bók sinni Rauðskinnu 
og segir þar meðal annars: 

 „Stjáni var þrennt í senn, 
handsterkur, handfljótur 
og handviss. Var það hvort 
tveggja í senn grátt gaman og 
þó hálfbroslegt að sjá aðfarir 
hans. Dag einn um nónbilið 
kom Stjáni að Kotvogi og 
var ofurlítið hreifur af víni. 
Hann fór upp á baðstofu-
loft, dvaldi þar stutta stund 
hjá fólkinu ósköp rólegur, 
gekk síðan niður og út. Þegar 
hann kom út á hlað voru 
þar nokkrir  sjómenn fyrir, 
þar á meðal einn norðan 
úr Fljótum, stór maður og 
stæðilegur. Einhver lyfting 
mun hafa verið komin í 
hann, því hann fór óðara að 
særa Stjána og valdi honum 
ýmsan skáskeyting. Stjáni 
sneri sér þá að honum og 
áður en auga yrði á fest hafði 
hann rennt vinstra þumal-
fingri inn í hægra munnvik mannsins utan við tanngarðinn 
og gripið á móti með fingrunum aftan við kjálkabarðið, snúið 
manninn niður og ætlaði að veita honum þá ráðningu svo hann 
yrði rólegur fyrst um sinn. Gengu þá sjómenn á milli og báðu 
Fljótamanninum griða og tókst það án þess að illt hlytist af.“

Sr. Jón lýsir öðrum eiginleikum Stjána í tengslum við atburð 
í Kotvoginum, sem hefur sennilega öðrum fremur magnað orð-
stír hans og segir að vonlítið hafi verið að ætla sér að jafnast á 
við snilld hans og skilning á sjómennsku: 

„Allir formenn ýttu úr vör um morguninn og vitjuðu um 
netin. En þegar hallaði að hádegi, tók sjór að aukast, og hann 
jós í sig briminu sem kallað er. Allir formenn komu von bráðar 
og tóku sundið, meðan það var sæmilegt, nema einn; hann 
kom ekki að sundinu, fyrr en allir aðrir formenn voru lentir og 
höfðu sett skip sín. Kirkjuvogssund er gott sund og verður ekki 
hættulegt, fyrr en sjór er orðinn hroðalegur. Þegar þetta síðasta 
skip var komið að sundinu, mátti heita, að komið væri stórveltu-
brim og sundið ófært, nema ef lög komu. Formaður á þessu 
skipi var Magnús Pálsson. Magnús var góður stjórnandi, mesti 
merkismaður, skapmikill og einbeittur. Skip hans var áttæringur, 
fremur lítið skip, en sjóskip ágætt; skipshöfnin var ellefu eða 
þrettán menn. Þegar hér var komið sögu, var allt fólkið, bæði 
ungt og gamalt úr þorpinu, komið niður í naustin. Á tímum 
neyðarinnar verður fólk í litlu sjávarþorpi að einni fjölskyldu. 
Allir eru sem ein hönd til hjálpar, allir þrá það sama. Og enginn, 
sem ekki hefir heyrt það og séð með eigin augum getur skilið, 

hvílík angist og hryggð getur 
gripið heilt byggðarlag, þegar 
svona stendur á. Eins var 
það nú í Kirkjuvogsvörinni; 
grátstafir og þungur ekki 
heyrðist, en karlmenn þeir, 
sem stóðu uppi á Kotvogs 
bakkanum svonefnda, þeir 
sáu betur til skipsins. Þeir 
sáu, að skipið hélt sig nokkuð 
utan við sundið. Var þá sjór 
orðinn svo mikill, að skipið 
hvarf alveg, og að því er 
manni fannst drykklanga 
stund í öldudalina, en snilld-
arlega var það þá varið fyrir 
kvikunum og áföllum. Þá sáu 
menn líka, að til formannsins 
var kominn maður. Og menn 
vissu, hver það var. Það var 
Stjáni, hann réri hjá Magnúsi 
þessa vertíð. Og menn vissu, 
hvílíkur snillingur hann var, 
og hversu hann gat hafið 
sig yfir allan fjölda manna á 
svona augnablikum. Og það 
skal ekki orðlengt frekar, að 
nokkuð löngu seinna kom 
lag á sundið, sem þeir tóku 
og heppnaðist vel, enda 
lögðu þarna tveir snillingar 
saman ráð sín, Stjáni og for-

maðurinn. Aldrei minnist ég að hafa séð hjartanlegri viðtökur 
né fleiri hendur draga skip upp á þurrt en þá. En þegar skipið 
stóð á þurru, þá mælti Magnús formaður og var þá reiður til að 
bæla í sér klökkvann: „Hana piltar, þakkið honum Kristjáni fyrir 
lífgjöfina í dag.“ Hér sýnir Stjáni ekki aðeins kunnáttu sína á 
eiginleikum skipsins, veðri og straumum heldur einnig samspili 
þessara þátta. Stjórnun skipsins gengur út á að samræma þessa 
þætti og tímasetja aðgerðir af mikilli nákvæmni. Þetta erfiða 
verkefni leysir hann á snilldarlegan hátt.“

Það kemur ekki fram í þessari frásögn að Stjáni hefur senni-
lega verið með bæklaða hönd, þegar þetta gerðist. Hann hafði 
handleggsbrotnað og brotið verið skeytt vitlaust saman. Á einu 
myndinni sem til er af honum liggur hægri höndin í vinkilstell-
ingu við brjóstkassann. Við svona atburði urðu hálfgerð ham-
skipti á Stjána. Jón Thorarensen heldur lýsingunni áfram: Menn, 
sem voru með Stjána þennan dag á sjó, sögðust aldrei hafa þekkt 
hann alúðlegri né skemmtilegri en þennan dag. Það var eins 
og hann yxi upp úr sjálfum sér, þegar hann horfðist í augu við 
háskann. Hann hefur verið einn af þeim mörgu, sem ekki lifa 
í sterku tjóðurbandi við þetta líf og því ávallt búinn til að fara. 
En hann þurfti ekki fyrir það að verða sá listamaður sem hann 
varð á mælikvarða sjómennskunnar. Það var honum meðfætt. Í 
ríki sjómennskunnar var hann fæddur konungur í ríkinu, sem 
leggur svo mikið til af kjarnanum í þjóðlífi okkar Íslendinga.”

Sr. Jón bætir því við að það hafi verið „vonlítið að ætlast sér 
að jafnast á við snilld Stjána og skilning á sjómennsku.“

Eðvarð T. Jónsson: 

Handsterkur, handfljótur og handviss

Fjara við Kirkjukotsvör (fyrir neðan bryggjuna). 
Hér er talið að Stjáni blái hafi bjargað skipi og skipsáhöfn 
við innsiglingu í aftakaveðri. 

Kotvogur 1997, fyrrum eitt mesta útvegsbýli landsins. 
Ljósm. Sævar Tjörvason.
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þann ljóðræna minnisvarða sem standa 
mun meðan land byggist.

„Stjáni blái strengdi klóna“
Þegar Stjáni lagði frá bryggju í Hafnar-
firði um tvöleytið þennan dag var 
skollinn á landsynningur með 8 vind-
stigum, eða um 20 metrum á sekúndu, 
en í slíku hvassviðri er orðið erfitt að 
fóta sig, trjágreinar brotna og gamlir 
timburhjallar byrja að fjúka. Vegna 
ölduróts og til að hafa landsýn ákvað 
Stjáni að sigla meðfram strandlengjunni 
til að halda bátnum á lygnari sjó. Þar var 
minni sjógangur þótt hættan á að steyta á 
skerjum væri meiri. Stefnan var því tekin 
á Vogastapann. Um þrjú-fjögur leytið 
sigldi hann meðfram Stapanum og fór 
fram hjá Innriskoru en þaðan voru örfáir 
kílómetrar yfir í Njarðvíkina og aðeins 
hálftíma sigling eftir. Milli Ytriskoru og 
Innri- Njarðvíkur lækkar berghamarinn, 
varið fyrir vindinum minnkar og sjórinn 
ýfist aftur. Nokkrum mínútum síðar 
sigldi hann  undir Stapanum. Samkvæmt 
Veðurstofunni var þá brostið á aftaka-
veður og veðurofsinn slíkur að mann-
virki lágu undir skemmdum. Síðast sást 
til Stjána bláa og fjögramanna farsins 

„Í ríki sjómennskunnar var hann fæddur konungur“

við óskum ykkur öllum innilega til 
hamingju með Sjómannadaginn

Sjómenn

Miðhraun 2  ·  210 Garðabæ  ·  587 1300  ·  kapp@kapp.is  ·  www.kapp.is 

Þeir kröfuhörðu velja

ísþykknibúnað og forkæla

Handsterkur, handfljótur og handviss

Sjómannsekkjan Guðrún Jónsdóttir og dóttir hennar, Karólína Kristjánsdóttir, í eld-
húsinu í Holti.
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frá Brunnastöðum, mitt á milli Voga og 
Keilisness. Fólkið þar hafði fylgst fullt 
angistar með þessari feigðarför. Það 
þurfti ekki að því að spyrja hver ögraði 
höfuðskepnunum með svo fífldjörfum 
hætti í aftakaveðri. 

Heima í Holti beið fjölskyldan eftir-
væntingarfull eftir síðbúnum föðurnum 
sem eflaust kæmi færandi hendi. Meðan 
makinn stýrði sínu fari á Drottins fund, 
eins og segir í kvæðinu góða, fór 
eiginkona hans, Guðrún í Holti, að búa 
börnin þeirra undir að fara í háttinn. 
Karólína var 10 ára, Helga 8, Ásta 7 
og einkasonurinn Tjörvi 4. Guðrún 
gekk óróleg og kvíðafull um gólf þessa 
andvökunótt. Hún vissi að makinn átti að 
vera kominn heim fyrir löngu, sótti styrk 
í bænir og bað þess að hann hefði haft vit 
á því að halda kyrru fyrir í Firðinum.

Snemma næsta morgun var komið 
ágætis veður, 2-3 vindstig og 8 stiga hiti. 
Um ellefu leytið þann 18. nóvember, 
þegar vænta mátti fyrstu bátsferða 
frá Hafnarfirði gekk Guðrún örþreytt 
eftir lítinn nætursvefn með börnin 
að lendingunni við Miðbryggjuna í 
Keflavík. Hún skimaði út á austurrönd 
sjóndeildarhringsins, beið þar og íhugaði 
angistarfull örlög sín og barna sinna en 
mælti ekki orð frá vörum. Ferðin hafði 
verið farin til að birgja upp heimilið 
fyrir veturinn en nú var nánast ekkert til 
í Holti og fyrirvinnan fallin frá. Næstu 
daga sást Ásta litla dóttir hans bíða í 
lendingunni eftir afmælisglaðningnum 
sem faðir hennar hafði lofað henni. 
Dauðdagi Stjána hafði sennilega mestu 

og varanlegustu áhrifin á Ástu. Hún var 
mjög hænd að föður sínum og biðin eftir 
honum virðist í rauninni hafa haldið 
áfram allt hennar líf. Allir sambýlismenn 
hennar síðar á ævinni voru mun eldri en 
hún og svo fór að lokum að hún drukkn-
aði í sjó eins og faðirinn. Guðrún var nú 
orðin ekkja í annað sinn, þurfti að segja 
sig á sveit og missti við það kosninga-
réttinn.

Daga og vikur var gengið á fjörur og 
leitað að Stjána. Nokkru síðar rak brak 
úr bát í fjöruna í Helguvík og var talið að 

það væri úr bát Stjána. Enn síðar fannst 
fótlimur í ullarbrók við Sigurðarstein  í 
Ytriskor austur af Njarðvík skammt frá 
Stapanum. Töldu sumir sig kenna þar 
prjónles Guðrúnar í Holti. Blendnar til-
finningar manna í garð Stjána gætu skýrt 
hvers vegna engin tilkynning kom um 
drukknun hans nema í prestþjónustubók 
Útskálasóknar.

Áður en þessir válegu atburðir gerðust 
fæddist sveinbarn í húsi einu skammt frá 
Holti þar sem Stjáni bjó. Faðir barnsins 
var Hannes Jónsson frá Spákonufelli sem 
í febrúar 1932 var flæmdur frá Keflavík 
eftir að hafa gert tilraun til þess ásamt 
öðrum að stofna þar verkalýðsfélag. 
Stjáni og Hannes voru miklir mátar. Þeg-
ar Stjáni frétti af þessum nýfædda pilti 
gekk hann í slyddunni yfir til móður-
innar, gaf henni fimm krónur í fæðingar-
gjöf og bað um að drengurinn yrði látinn 
heita í höfuðið á sér.  Drengurinn fæddist 
15. nóvember 1921, tveimur dögum áður 
en Stjáni fórst undir Stapanum. Hann var 
látinn heita Kristján.

Kjörin settu á manninn mark
Þótt Stjáni væri rómaður fyrir „slark og 
skútuhark“ eins og segir í kvæðinu góða 
báru flestir honum góða söguna sem 
kynntust honum náið og persónulega. 
Þórður Kárason, sjómaður, hagyrðingur 
og bókasafnari, stundaði vetrarvertíðir í 
fjölda ára, lengst af í Grindavík. Þórður 
kynntist Stjána árið 1911 þegar báðir 
höfðu verið falaðir í skiprúm í Höfn-
unum. Þeir tóku boðinu og voru á 
sexæringi um vertíðina. Þórður segir í 
frásögu sem birt var í tímaritinu Bergþór 
fyrir tæpum sextíu árum að hann hefði 
engan af áhöfninni séð áður enda aldrei 
komið áður í þetta sjávarpláss. Þórði féll 
vel við alla félaga sína. Formaðurinn hét 
Kristján Sveinsson og Þórði var sagt að 
hann væri kallaður Stjáni blái og væri 
nafnkunnur frá tímum skútualdar þar 
sem hann starfaði meðan skúturnar 
sigldu. Sjóinn hafði þessi vaski formaður 
stundað alla ævi bæði á opnum bátum 
og þilskipum. Þórði var einnig tjáð að 
ekki væri alltaf logn í kringum Stjána, 
sérstaklega ef Bakkus væri með í ferðinni 
eins og nokkuð algengt var á þeim árum.

Þórður segir að Stjáni hafi að jafnaði 
verið orðfár og hversdagsgæfur, en gæti 
þó verið glettinn og stríðinn. Hann væri 
vel greindur og læsi nokkuð, umgengnis-
góður og jafnlyndur en ör með víni. 
Þórður lýsir honum þannig að hann hafi 
verið fyllilega meðalmaður á hæð með 
fremur breitt andlit, rauðleitt yfirskegg 
og líklega freknóttur á yngri árum. Vín 
smakkaði Stjáni ekki á þessari vertíð þótt 
hann væri talinn slarkari og drykkjumað-

Eðvarð T. Jónsson:  

Þrjú af börnum Kristjáns Sveinssonar.
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ur bæði fyrr og síðar „enda bar hann þá 
ábyrgð á skipi og mönnum“, segir Þórður. 
Stjáni var í tilhugalífi þennan vetur. Á 
vertíðinni í Höfnum var ráðskona, sem 
Guðrún hét. Hún var ekkja, myndarkona 
og félagar Stjána vissu að hann gerði sér 
vonir um hana sem konuefni. Svo fór að 
þau mynduðu heimili saman og eignuð-
ust saman fjögur börn sem upp komust.

Að sögn Þórðar hafði Stjáni stundum 
á orði að sér þætti skemmtilegast að 
umgangast stálpaða stráka og hunda, 
enda var oft eitthvað af strákum eða 
hundum í kringum hann. Hann veitti 
því eftirtekt að þegar þeir komu að landi 
og fóru að gera að aflanum stóð Stjáni 
við flatningarborðið og flatti en hópur af 
strákum safnaðist til hans og skeggræddu 
við hann. Aldrei bar á stríðni eða kerskni 
af þeirra hálfu heldur var þetta gagn-
kvæm gamansemi af beggja hálfu. Sama 
var að segja um hundana. Þeir voru elskir 
að Stjána og væri hann einhvers staðar á 
gangi og hundur í nágrenninu var hann 
strax kominn á hæla Stjána þótt hann 
ætti engan hundinn sjálfur.

Í frásögn sinni segir Þórður meðal 
annars: „Venjulega var róið í dimmu á 
morgnana og búið að leggja lóðina, áður 

en bjart var orðið. Morgun einn þegar 
lóðin hafði verið lögð sáu þeir  að skip lá 
yfir lóð rétt hjá þeim. Þá segir Stjáni: „Nú 
hefur illa tekist til. Við höfum lagt lóðina 
ofan í lóðina hans Bjarna Guðnasonar 
en það er þjófóttasti maður á sjó í þessu 
plássi. Takið þið í, drengir. Við skulum 
róa til hans.” Þegar við komum til þeirra 

bað Stjáni forláts á að hafa lagt ofan í 
þá en segir svo: „Ég ætla að biðja þig 
fyrir lóðarspottann minn, Bjarni, ef 
hann kemur upp hjá þér, þegar þið farið 
að draga. Fiskinn hugsa ég ekkert um.” 
Lóðin náðist að mestu eða öllu leyti, en 
aflinn varð lítill hjá Stjána. Bjarni fiskaði  
hins vegar vel.“

Í heimildunum má ekki aðeins lesa um 
samskiptahæfni Stjána heldur lýsa þær 
einnig vitrænum þroska hans. Að hann 
hefur verið vel greindur kemur fram 
í frásögnum af athöfnum sem reyndu 
mikið á slíkan þroska. Aðeins 17 ára 
gamall, árið 1890, bjargaði hann lífi 
áhafnar þilskipsins Svend. Í ævisögu 
Guðjóns Símonarsonar „Stormur 
strýkur vanga“, sem afasonur Guðjóns, 
Ólafur Haukur Símonarson, skráði, er 
þessari svaðilför lýst. Þar segir:

„Suður á Miðnessjó var færum 
rennt, en nú var fiskur tregur, enda 
vorum við fulldjúpt. Kipptum við 
á grynnra vatn, en vindur fór ört 
vaxandi og innan stundar var hann 
orðinn svo hvass að stórseglið var 
rifað, tekinn klýfir og haldið inn fyrir. 
Var þá brostið á landsynnings rok. 
Fokkan var nú rifuð, og svo látið vaða 
inn fyrir Voga; þar átti að venda. En 
skipið neitaði vendingunni, og í sama 
bili kom mikil roka á stjórnborða og 
slengdi Svend á bakborðshlið svo hann 
lagðist á segl. Menn klifu þá upp á stjórnborðssíðuna og 
héldu sér þar. Rak Svend morrandi frá landi og út á dýpið þar 
sem sjóar voru mun stærri. Enginn æðraðist en ekki töldum 
við okkur eiga mikla lífsvon. Þannig leið að líkindum á þriðju 

klukkustund. En skyndilega bráðlygndi. 
Stjáni blái brá þá við hart, hentist upp 
vantinn með hníf á milli tannanna, 
kafaði niður á mastrið og risti í seglið 
gríðarstóran skurð ofan frá og niður úr. 
Þegar hann kom upp úr kafinu skipaði 
hann okkur hinum að ná niður fokk-
unum. Var það gert, og eftir dálitla 
stund sáum við masturstoppinn lyftast 
hægt upp úr sjónum, og stíga hærra og 
hærra uns lúgan var komin það mikið 
upp úr stjórnborðsmegin að gerlegt 
var að fara niður í lest, þar sem allt 
flaut í einum graut, að forfæra. Meðan 
flestir báðu bænir sínar greindi þessi 
17 ára unglingur í landsynningnum 
rólegur og ískalt vandann og lausnina á 
honum. Hann sá að sjófyllt seglið hélt 
skipinu niðri; það yrði að skera á það 
og síðan að ná niður fokkunum til að 
flytja jafnvægispunkt skipsins. Hann 
hugsar í mörgum skrefum, sem er eitt 
helsta einkennið á þroskaðri hugsun. 
Skipið komst heilt í höfn og þótti það 
talsverð gifta að áhöfnin skyldi komast 

af. Strákurinn sem lék sér með skútur með léreftsseglum á 
Balatjörn hafði greinilega kannað siglingaeiginleika þeirra út 
í ystu æsar. En skyldi hann hafa verið syndur!“

Hentist upp vantinn með hníf á milli tanna

 „Í ríki sjómennskunnar var hann fæddur konungur“

Frá Höfnum.

Á leiði skáldsins Magnúsar Stefánssonar 
(Örn Arnarson) sem mestan þátt átti í 
að gera Stjána bláa þjóðkunnan er þessi 
mynd af síðustu siglingu Stjána eftir Rík-
harð Jónsson. Á seglið hefur Ríharður sett 
nafn skáldsins.



I
Hann var alinn upp við slark,
útilegur, skútuhark.
Kjörin settu á manninn mark,
meitluðu svip og stældu kjark.

Sextíu ára svaðilför
setur mark á brá og vör,
ýrir hærum skegg og skör,
skapið herðir, eggjar svör.

Þegar vínið vermdi sál,
voru ei svörin myrk né hál,
ekkert tæpitungumál,
talað yfir fyltri skál.

Þá var stundum hlegið hátt,
hnútum kastað, leikið grátt,
hnefar látnir semja sátt,
sýnt hver átti í kögglum mátt.

Kæmi Stjáni í krappan dans,
kostir birtust fullhugans.
Betri þóttu handtök hans
heldur en nokkurs annars manns.

Norðanfjúkið frosti remmt
fáum hefur betur skemmt,
síldi hárið, salti stemmt,
sævi þvegið, stormi kembt.

Sunnan rok og austanátt
eldu við hann silfur grátt.
Þá var Stjána dillað dátt,
dansaði skeið um hafið blátt.

Sló af lagi sérhvern sjó,
sat við stýri, kvað og hló,
upp í hleypti, undan sló,
eftir gaf og strengdi kló.

Hann var alinn upp við sjó,
ungan dreymdi um skip og sjó,
stundaði alla æfi sjó,
aldurhniginn fórst í sjó.

II
Stjáni blái bjóst til ferðar,
bundin skeið í lending flaut.
Sjómenn spáðu öllu illu.
Yzt á Valhúsgrunni braut,
kólgubólginn klakkabakki
kryppu upp við hafsbrún skaut.

Stjáni setti stút að vörum,
stundi létt og grönum brá,
stakk í vasann, strauk úr skeggi,
steig á skip og ýtti frá,
hjaraði stýri, strengdi klóna,
stefndi undir Skagatá.

Æsivindur lotulangur
löðri siglum hærra blés.
Söng í reipum, sauð á keipum.
Sá í grænan vegg til hlés.
Stjáni blái strengdi klóna,
stýrði fyrir Keilisnes.

Sáu þeir á Suðurnesjum
segli búinn lítinn knör,
yfir bratta bylgjuhryggi
bruna hratt sem flygi ör,
– siglt var hátt og siglt var mikinn –
sögðust kenna Stjána för.

Vindur hækkar. Hrönnin stækkar.
Brimgrátt særok felur grund.
Brotsjór ris til beggja handa.
Brimi lokast vik og sund.
Stjáni blái strengdi klóna,
stýrði beint á drottins fund.

Drottinn sjálfur stóð á ströndu:
Stillist vindur! Lækki sær!
Hátt er siglt og stöðugt stjórnað.
Stýra kanntu, sonur kær.
Hörð er lundin, traust er mundin,
hjartað gott, sem undir slær.

Heill til stranda, Stjáni blái,
stíg á land og kom til mín.
Hér er nóg að stríða og starfa.
Stundaðu sjó og drekktu vín,
kjós þér leiði, vel þér veiði.
Valin skeiðin biður þín.

Horfi ég út á himinlána.
Hugur eygir glæsimynd:
Mér er sem ég sjái Stjána
sigla hvassan beitivind
austur af sól og suður af mána,
sýður á keipum himinlind.

Kvæðið Stjáni blái
- eftir Örn Arnarsson

20     Sjómannadagsblað Grindavíkur

Eðvarð T. Jónsson:  

Verslun Sigfúsar Bergmanns og hluti 
bryggjustæðisins við Strandgötu í 
Hafnarfirði.
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Hvaðan fékk Stjáni viðurnefnið?
Að gefa mönnum viðurnefni vegna 
útlitseinkenna, líkamslýta, kækja eða 
hátternis hefur tíðkast á Íslandi allt frá 
landnámi eins og lesa má í Grettissögu, 
Eyrbyggju og öðrum fornritum okkar 
Íslendinga. Það var Stjáni sjálfur sem gaf 
sér viðurnefnið „blái“ og er af því ein 
af mörgum afrekssögum sem um hann 
gengu. Í afmælisviðtali sem Morgun-
blaðið tók við Guðrúnu konu hans 1956 
segir hún frá því að Stjáni hafi eitt sinn 
bjargað skipi frá eldsvoða, sem hann 
reyndar virðist sjálfur hafa valdið ásamt 
öðrum. Slysið átti sér stað á skipinu Port-
landi í byrjun vetrarvertíðar 1900 og sagt 
er frá því í bókinni „Saga Breiðfirðings“ 
sem Jón Kr. Lárusson skrifaði.

Málavextir voru þeir að Stjáni var 
ráðinn sem stýrimaður á Portlandi þessa 
vertíð hjá Jóni Árnasyni. Skipverjar fóru 
að útbúa skipið og eru taldir hafa haft 
með sér hressingu, líklega af sterkara 
taginu. Þeir hituðu stálbik í potti niðri 
í káetunni og fóru síðan upp á dekk.  
Ekki leið á löngu þangað til kviknaði í 
stálbikinu og kolsvartan reykinn lagði 
upp úr káetunni. Stjáni brást snöggt við 
fyrstur manna og rauk niður til að ná í 
stálbikspottinn en þá logaði öll káetan 
og hann brenndist talsvert í hamagang-
inum. Það tókst að slökkva eldinn um 
síðir en eftir þetta blánuðu hendurnar á 
Stjána í kulda og vosbúð. Hann fór því 
stundum að kynna sig sem Stjána bláa en 
fram að því var hann kallaður Garða-
Stjáni eftir uppeldisstað sínum Görðum 
á Álftanesi. Önnur saga segir að eitt sinn 

þegar Kristján var við veiðar dró hann 
steinbítstegund þá sem blágóma nefnist. 
Þegar hann tók steinbítinn þótti honum 
lítill munur á litnum á höndunum á sér 
og fiskinum. Hann sagði þá stundarhátt: 
„Blár ertu líka greyið - best að þú og 
Stjáni séu nafnar héðan í frá.“ 

Í bók sinni lýsir Jón Kr. Lárusson 
atviki sem einnig gerðist um borð í Port-
landi og haft var til marks um hetjulega 
framgöngu Stjána þegar í nauðir rak á 
sjó. Jón segir: 

„Eitt sinn í vestanhroða sigldum við 
upp undir Leiru til að halda okkur í 
sjóleysunni. Var þar fyrir fjöldi skipa. 
Rauk þá á með norðanbyl og rokveður 
allt í einu. Var þá farið að sigla frá landi. 
Þurfti nú mikla aðgæslu, þar eð svona 
mörg skip voru á litlum bletti. Fóru þá 

að bila gaffalbenslin á stórseglinu, og var 
nú ekki gott í efni að þurfa að taka niður 
stórseglið áveðra upp undir landi. Bauðst 
Stjáni blái til þess að fara upp og laga 
þetta, svo að ekki þyrfti að hleypa seglinu 
niður. Fór hann svo út á gaffalinn og 
gerði við benslin. Aldrei hef ég séð betur 
leyst af hendi verk á sjó, og fáir myndu 
leika slíkt eftir.“

Í  fimmta bindi Skútualdarinnar 
eftir Gils Guðmundsson lýsir Þórarinn 
Olgeirsson, þjóðþekktur togaraskip-
stjóri, þessari kunnáttu Stjána með sömu 
virðingu og segir: „Hann var víkingur, 
og allir báru virðingu fyrir honum sem 
afbragðssjómanni. Hann átti engan 
sinn líka í því efni. Hvaða vanda sem 
að höndum bar á sjó var hann manna 
líklegastur að leysa. Þegar seglin biluðu 
og rifnuðu í stórsjó og stormi, kleif hann 
alltaf í reiðann og gerði við þau eða náði 
öllu niður, og það þó í svartamyrkri væri. 
Var alltaf kallað á hann, þegar mikið var 
í húfi.“

Tugir unglingsstráka sem komu 
óvanir á sjóinn mundu eftir sterkri rétt-
lætiskennd Stjána eins og Þórarinn lýsir 
í sömu bók. “Hann tók mig strax undir 
sína vernd, sá að ég var ungur og lítt 
vanur, en margir óbilgjarnir og ribb-
aldar ef því var að skipta, vildu segja fyrir 
verkum og ekki ætíð sem blíðmálgastir.... 
Við unglingarnir bárum til hans mikið 
traust því við vissum að hjá honum 
var vís vernd, ef einhver ætlaði að sýna 
okkur ofbeldi, ranglæti eða misrétti”.

Ekki í tjóðri við þetta líf
Þrátt fyrir harðfengi Stjána, vægðarleysi 

 „Í ríki sjómennskunnar var hann fæddur konungur“Eðvarð T. Jónsson:  

Vasaúr Stjána bláa.
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við sjálfan sig og aðra, ekki síst þá sem 
meira máttu sín í þjóðfélaginu, sannaðist 
á honum oftar en einu sinni þau orð 
skáldsins að hjartað var gott sem sló 
undir þeirri ómjúku brynju sem hann 
brá um sig.  Þegar spænska veikin gekk 
1918 einangruðust margar fjölskyldur og 
urðu illa úti vegna mikillar smithættu. 
Stjáni var mjög hjálpsamur þessum 
fjölskyldum, aðstoðaði þær með ýmsu 
móti og aflaði þeim fanga. Stjáni drakk 
ótæpilega á þessum árum en flestar 
frásögur af honum frá þessum tíma lýsa 
kunnáttu, dirfsku og óttaleysi gagnvart 
náttúruöflunum. Séra Jón Thorarensen 
skýrir þetta með því að Stjáni hafi ekki 
verið tjóðraður við þetta jarðneska líf 
og alltaf hagað sér eins og hann hefði 
engu að tapa en allt að vinna. Háskinn 
og áhættan varð honum ögrun sem hann 
varð að sigrast á. Sú þekking og fífl-
dirfska sem þessi afstaða til lífsins þróaði 
með honum gerðu hann að baktryggingu 
margra skipstjórnarmanna, jafnvel þótt 
hann þætti ekki alltaf jafn áreiðanlegur. 
Ef þeir réðu ekki við vandann var oft 
leitað til Stjána.

Templari og jafnréttissinni
Stjáni hafði alltaf orð á sér sem af-
burðasjómaður en var einnig alræmdur 
fyrir drykkjuskap, slark og slagsmál. 
Þetta orðspor myndaðist fyrst og fremst 
á blómaskeiði skútualdarinnar 1890 – 
1910. Hann gerði þó heiðarlega tilraun 
til að snúa við blaðinu, ákvað eitt sinn að 
hætta að drekka, gerðist templari og gekk 
í stúkuna „Keflavík nr. 174“ sem stofnuð 
var árið 1919. Í fundargerð stúkunnar 
frá 12. desember 1920 má lesa um inn-
tökubeiðni frá Kristjáni Sveinssyni, öðru 
nafni Stjáni blái, og var hún samþykkt. 

Viku síðar barst önnur slík beiðni frá 
félaga Stjána, Sæmundi Snorrasyni, sem 
gekk undir nafninu Sæmundur sífulli, 
og var hún einnig samþykkt. Á þessum 
fundi tók Stjáni til máls og sagði „að hver 
sannur templari ætti að leiða drykkju-
mönnum fyrir sjónir hve skaðlegt það er 
að drekka áfengi.“ 

Þann fyrsta janúar 1921 var lagt til 
að undirbúa stofnun dýraverndarfélags 
í Keflavík og dýravinurinn Kristján 
Sveinsson var kosinn formaður undir-
búningsnefndar og síðar formaður 
félagsins við stofnun þess. Á  einum 
fyrsta fundi félagsins 1921 lagði hann til 
„að reynt verði að koma upp skýli sem 
rúmar ekki minna en 5-6 hross og 8-10 
kindur. “Stjáni var jafnréttissinni og á 
stofnfundinum lagði hann til að fjórar 
konur yrðu kosnar í stjórn félagsins. 
Þetta síðasta ár ævinnar var hann beðinn 

um að halda erindi um „Konurnar í 
fornöld“. Hann virðist því hafa kynnt sér 
þetta efni og verið allvel lesinn. Stjáni var 
virkur í  þessum félögum framan af ári, 
tók iðulega til máls og talaði jafnan máli 
kvenna. Stjáni var síðan þurr fram að 
fardögum 1921.

Á árunum 1920 og 1921 var afkoma 
útgerðar slæm víða á Suðurnesjum en 
Stjáni réri jafnan á sínu fjögramanna 
fari í flestum veðrum. Hann hafði fengið 
100 króna lán, sennilega til að endurnýja 
bátinn sinn, og var kominn í 20 króna 
vanskil með sveitaútsvarið. Nokkuð 
ljóst er að staða hans hjá versluninni 
í Keflavík var erfið og hann fékk ekki 
lengur úttekt. Einangrun hans og orðspor 
náði til byggðarlagsins og þar var hann 
af mörgum talinn óalandi og óferjandi.  
Þetta reyndi á þolrif fjölskyldumannsins 
og menn sem muna þessa tíma hafa sagt 
greinarhöfundi frá því að Stjáni hafi eitt 
sinn mætt í verslunina Þorsteinsbúð 
með skotvopn og heimtað úttekt og 
engar refjar. Erfiðleikar Stjána við að fá 
fyrirgreiðslu keflvíksra kaupmanna eru 
hugsanleg skýring á feigðarför hans til 
Hafnarfjarðar þann 17. nóvember 1921.

Fjölskyldumaðurinn
Í kringum 1911 hófst nýtt skeið í lífi 
Stjána. Hann settist að í Keflavík og byrj-
aði að búa með ráðskonunni fyrrverandi 
í Kotvogi, Guðrúnu Jónsdóttur. Hún var 
ekkja með 4 dætur á framfæri. 

Með sambúðinni með Guðrúnu í 
Holti fékk Stjáni fasta búsetu, hætti sjó-
mennsku á þilskipum og gerðist einyrki. 
Á sex árum eignuðust þau fjögur fyrir-
ferðarmikil börn og það reyndi á getuna 
að draga björg í bú. Stjáni varð því að 
gefa upp fyrra líferni ef endar áttu að 

„Í ríki sjómennskunnar var hann fæddur konungur“

Ásta Kristjánsdóttir við heimili foreldra sinna í Holti. Á neðri myndinni er Ásta á unglingsaldri.

Eðvarð T. Jónsson:  

Hús Sjávarklasans    Grandagarði 16    101 Reykjavík

sími: 544 2450    navis@navis.is    www.navis.is

Sendum sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra heillaóskir í tilefni dagsins
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ná saman og til þess gerði hann tilraun 
þegar hann gerðist góðtemplari part úr 
ári. Við fjölgunina urðu fjölskyldusam-
skiptin flóknari og reyndi því enn meira 
á samskiptaeiginleika eins og gagn-
kvæmni og tillitssemi. Búsetuhlutinn í 
Holti var varla meira en 16-20 fermetrar. 
Í honum voru lítil kolaeldavél, smáborð-
krókur, einn eldhússkápur, tvær eða þrjár 
geymslukistur og tvö rúm. Stjáni var 
illa undirbúinn fyrir þau umskipti sem 
fylgdu stofnun fjölskyldu. Hann var um 
38 ára og hafði  í meira en 20 ár eiginlega 
aldrei þurft að hugsa um neinn nema 
sjálfan sig. Skipulag vinnunnar (hand-
færi) um borð í bátum og þilskipum 
stuðlaði heldur ekki að samvinnu byggða 
á reglum um verkaskiptingu. Þessi 
tími hafði því ekki orðið til að þroska 
umgengnisvenjur og samskiptahæfni 
Stjána. Ekki voru félagar hans til að bæta 
úr skák en þeir voru helstu bóhemar þess 
tíma eins og Sæmundur sífulli, Símon 
Dalaskáld, Oddur vitlausi, Hrauna-Stebbi 
og Ásta málari. Stjána þótti mikið til 
hennar koma og skírði uppáhaldsdóttur 
sína í höfuðið á henni.

Í sambúðinni með Guðrúnu urðu 
litlar breytingar á fyrri hegðun hans. 
Hann fór sínu fram og enginn virtist 
getað talað hann til. Þar bar á sömu 
einkennum og upp komu í uppvextinum 
á Álftanesinu. Hann meðtók ekki gildi og 
viðmið samfélagsins, réði illa við þetta 
nýja hlutverk og flóttaleiðin til Bakkusar 
styttist fremur en lengdist með tilkomu 
fjölskyldulífsins. Fjölskyldan beið hér 
lægri hlut og börn hans áttu öll við 
áfengis- og samskiptavandamál að stríða 
síðar á ævinni. Þegar Guðrún var loks 
að komast yfir armæðuna af sambúðinni 
heimsótti hana hálfu meiri fátækt en 
áður. Skortur á mat, fötum og öðrum 
nauðsynjum varð stöðugur förunautur 
hennar næstu 10 -15 árin og leiða má 
líkur að því að Stjáni hafi þjáðst mjög af 
samviskubiti þessi ár yfir því að standa 
sig ekki sem maki, faðir og fyrirvinna.

Sjómannsekkjan
Guðrún Jónsdóttir var alin upp við kröpp 
kjör, missti ung þrjá bræður sína, þar 
af tvo á sjó. Fyrri eiginmaður hennar, 
Sigurjón, drukknaði á sjó árið 1906 og 
ekkjan stóð þá uppi með fjórar dætur. 
Guðrún hafði kynnst Stjána sumarið 
1909 þegar hún réði sig sem ráðskona 
hjá honum á Norðfirði. Ári síðar starfaði 
hún sem ráðskona í Kotvogi í Höfnum og 
varð vitni að hetjudáð hans þegar hann 
bjargaði bát með manni og mús frá að 
farast í slæmu veðri í lendingu í Höfnum 
1910. Nú tókust með þeim nánari kynni 
- þvert á vilja foreldra hennar. Hún varð 

barnshafandi í október 1910 og varð þá 
ekki aftur snúið.

Þegar Guðrún varð ekkja í annað 
skiptið í nóvember 1921 voru aðstæður 
hennar nokkuð sambærilegar við fráfall 
fyrri makans hvað varðar fjölda og aldur 
barna og húsnæði. Margt var þó á verri 
veg. Aðföngin sem makinn var að sækja 
fyrir veturinn fóru í sjóinn með honum 
og að auki skildi hann eftir sig langan 

skuldahala. Í mótlætinu og sorginni átti 
hún þó mikla innstæðu hjá sveitungum 
sínum og lögðust allir á árarnar til 
að tryggja henni og börnum hennar 
viðunandi lendingu. Meira að segja í 
Hafnarfirði og Straumi hugsuðu menn 
til sjómannsekkjunnar með þurfalingana 
fjóra í kotinu suður með sjó. Guðrún 
andaðist södd lífdaga 27. maí 1966, 88 
ára gömul.

 Fæðing og uppvöxtur 
Sjálfur ólst Stjáni upp sem tökubarn hjá 
vandalausum og kynntist aldrei föður 
sínum. Sveinn Pálsson, skráður faðir 
Stjána, drukknaði á sjó þegar Stjáni var 
tveggja ára. Sveinn var vinnumaður hjá 
Grími Thomsen, skáldi og þjóðmæring 
á Bessastöðum, á sama tíma og móðir 
Stjána, Helga Jóhannesdóttir, var þar 
vinnuhjú á vetrarvertíð. Hún virðist 
einnig hafa þjónað hjá sr. Þórarni 
Böðvarssyni prófasti í Kjalarnesprófasts-
dæmi. Af heimildabrotum má ráða að 
hún hafi ráðið sig í vist hjá Grími fram 
að fardögum 1872 og síðan farið þunguð 
í vist að Elliðavatni til Benedikts Sveins-
sonar sýslumanns, föður Einars Bene-
diktssonar. Sonurinn, Kristján Sveinsson, 
fæddist 14. desember 1872 og er sam-
kvæmt manntali skráður að Elliðavatni. 
Sveinn, meintur faðir Stjána, var mjög 
upp á kvenhöndina, þótti skemmtilegur 
og bráðgreindur en fékk heldur slæma 
dóma sambýliskvenna, þar á meðal Lilju 

Eðvarð T. Jónsson:  

Einkasonurinn Tjörvi Kristjánsson.

Sævar Tjörvason, fræðimaður og meðhöfundur þessarar greinar, er afasonur Stjána bláa. 
Hér er Sævar við störf á Úlfarsfelli.  



Gottskálksdóttur sem orti um hann þessi 
eftirmæli:

Nauðafargi frásneiddur,
fýlu karga bar hann,
hafði margar hjákonur,
hórkarl argur var hann.
Helga mun aftur hafa ráðist í vist hjá 

Benedikt sýslumanni að Elliðavatni 1875 
og ól stúlkubarn í heiminn í júní næsta 
ár. Hún lýsti Benedikt Sveinsson föður 
að barninu samkvæmt prestþjónustubók 
Garðasóknar. Benedikt hafði þá verið 
gerður að sýslumanni Þingeyjarsýslu og 
var fluttur norður þegar barnið fædd-
ist. Hann brá skjótt við enda hætta á að 
hann missti embættið og æruna ef þetta 
sannaðist á hann. Samið var bréf með 
bréf í virðulegum lögmannsstíl þar sem 
Helga tók aftur framburð sinn og lýsti 
Narfa nokkurn Halldórsson föður að 
barninu. Narfi var giftur tómthúsmaður 
á leið til Vesturheims. Hann var fjár-
þurfi og margt bendir til þess að bæði 
hann og Helga hafi hér orðið leiksoppur 
sýslumannsins sem þurfti að bjarga eigin 
skinni. Þessi rás atburðanna varð til þess 
að Helga þurfti að láta soninn unga frá 
sér og var honum komið fyrir að Bakka, 
tómthúsi frá Pálshúsi skammt frá Garða-
kirkju. Helga lést 1906. Samskipti hennar 
og Stjána voru stopul en tengslin samt 
náin og hann skírði eina dóttur sína í 
höfuðið á móður sinni. Henni hefur án 
vafa verið annt um hag sonar síns en 
sem blásnauð vinnukona fjarri heimili 
hans birtust  áhrif hennar á uppeldi hans 
einkum í umhyggju, líkn og mildi. Að 
þessu leyti minnir uppvöxtur Stjána á 

vin hans, skáldið Örn Arnarson, sem 
orti kvæðið fagra um móður sína „Þá 
var eg ungur“. Kjörin voru ekki ósvipuð 
í uppvextinum hjá þessum tveimur, sjó-
manninum og skáldinu sem kvað um 
„hreppsómaga-hnokka sem hírist inn á 
palli... líf hans var til fárra fiska metið.“

Niðursetningur á Álftanesi
Þegar Stjáni var þriggja ára var hann 
skráður sem sveitarómagi og niðursetn-
ingur að Bakka á Álftanesi. Þar ólst hann 

upp til fermingarársins og var þá ráðinn 
í vist að prestsetrinu Görðum og var þar 
til ársins 1893 en þá lét séra Þórarinn 
af störfum. Tengslin milli Stjána og 
Þórarins virðast því hafa verið allnokkur. 
Sagan segir að Þórarinn hafi viljað kosta 
Stjána til náms í Flensborg en úr því varð 
ekki. Sr. Þórarinn reyndist Stjána einnig 
vel síðar á ævinni. Sú saga gekk milli 
manna um tíma að sr. Þórarinn hafi verið 
raunverulegur blóðfaðir Stjána en hún 
gæti einfaldlega átt upptök sín í því hve 
presturinn reyndist þessum unga manni 
vel á unglingsárum  hans og síðar.

Orðstír Stjána, annars vegar sem 
slarkara og hetju og hins vegar sem 
verndara lítilmagnans, tengdist tveimur 
þáttum í eðli hans, sterkri réttlætiskennd 
og tilhneigingu til að beita hnefaréttinum 
þegar engin önnur meðöl dugðu. Allar 
þessar aðstæður og andstæður í félags-
mótun Stjána sköpuðu mótsagnirnar í 
persónuleika hans. Orð Jóns Thorarensen 
lýsa ef til vill best lundarfari og persónu-
leika Stjána bláa: „Hann var eins og hvert 
annað kuldastrá í landi sem lifði ekki í 
sterku tjóðurbandi við þetta líf en það 
var eins og hann yxi upp úr sjálfum sér, 
þegar hann horfðist í augu við háskann.“ 
Harðfengi hans og hugrekki á sjó duldist 
engum sem til hans þekkti en færri vissu 
að undir hrjúfu yfirborði sló hlýtt hjarta. 
Skáldið, vinur hans, skildi andstæðurnar 
og lýsir kyngikraftinum sem í honum 
bjó, hvort heldur það var sjór eða vín, 
sem vætti varir hans og skegg. Án þessa 
næma innsæis skáldsins hefði kvæðið 
góða aldrei orðið til.

Sjómannadagsblað Grindavíkur     25

 „Í ríki sjómennskunnar var hann fæddur konungur“

Frá Innri-Skoru á Stapa. Ljósm. Sævar Tjörvason.

Tvær teikningar Finns Jónssonar, 
listmálara, sem hann tileinkaði 
Stjána bláa.



26     Sjómannadagsblað Grindavíkur

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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Sérhæft fyrirtæki í heilbrigðismálum starfsfólks í sjávarútvegi 
www.sjomannaheilsa.is 

 
 

 
 
 

Við óskum sjómönnum 
til hamingju með 

daginn 

Óskar Gíslason frá Vík og Guðjón Sigurgeirsson frá Vorhúsum. Ljósm: Ólafur Rúnar - 1968.
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Mér þótti ekki svo stórkostlegt að fara 
holu í höggi. Ekki nærri því eins og 
öllu því fólki sem var þarna í námunda.  
Það var kannski líka vegna þess að ég 
átti bara alls ekkert von á því að ég færi 
nokkurn tíma „holu í höggi“.  En það 
var sérstaklega ánægjulegt að þetta 
skyldi henda á afmælisdegi konunnar 
minnar.  Hún Inga á afmæli 16. júlí.  
Þetta var síðasta höggið mitt í mótinu.

Við sem stunduðum þessar netaveiðar 
á sínum tíma og vorum ekki alltaf fúsir 
að gefa of miklar upplýsingar á meðan 
leikurinn stóð sem hæst,  því keppnin var 
oft nokkuð hörð.  Við komum stundum 
með meiri afla í land heldur en menn 
gátu reiknað út, miðað við það sem 
mönnum fór á milli þann daginn.  Þá 
kom oft fyrir að við fengum ansi gott í 
síðustu trossuna, eða jafnvel á landleið-
inni.  Það var kannski eitthvað í líkingu 
við þetta „draumahöggið“.

Við vorum á teignum til að slá, sáum 
ekki holuna því hún var í hvarfi við 

Björgvin Gunnarsson  (Venni á Hæðarenda )

Ég hef alltaf verið 
keppnismaður

Björgvin Gunnarsson Hæðarenda skipstjóri og útgerðarmaður. Fæddur í Grindavík 9. 
apríl 1936, hann lést þann 22. júní 2019. Ljósm: Haraldur Hjálmarsson.
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hólinn, þú veist...... og urðum því ekki 
beinlínis vitni að þessu.  Pétur Antonsson 
og þeir sem voru með honum að pútta á 
sautjándu flötinni sáu þetta allan tímann.  
Þeir horfðu á okkur slá og fylgdu bolt-
anum eftir og sáu þegar boltinn fór beint 
í holuna.  Við vissum það ekki fyrr en 
þeir ráku upp þetta skaðræðisvein,  það 
er mér afar minnisstætt.

En það eru ekki alltaf jólin, því ég 
hef fengið allt upp í fjórtán högg á þessa 
holu.  Nú það væri enginn í golfi ef allt 
færi  bara eins og spilarinn vildi hafa 
það.  Það gengur á ýmsu.  Menn fá öðru 
hvoru svokallaðar sprengjur, fá mörg 
högg á sömu holu, lenda í einhverjum 
vandræðum og taka kannski ekki alltaf 
hárréttar ákvarðanir, eins og gengur.  
Það er víst þetta sem gerir golfið svo 
skemmtilegt.  Það er ekki fyrirfram hægt 
að ákveða þetta eða hitt í golfinu.  Það er 
ekkert gefið, maður verður að vinna fyrir 
þessu öllu og taka öllu.  Þá er nauðsyn-
legt að geta brosað og tekið því létt.

Þetta snýst ákaflega mikið um hvaða 
ástandi menn eru í, vegna þess að golfið 
fer mest eftir höfðinu, það eru ekki bara 
verkfærin sem menn halda á, það þarf að 
nota höfuðið í þessari íþróttagrein og það 
er nauðsynlegt að geta brosað þegar allt 
fer úrskeiðis.

Ég byrjaði í golfinu um það leyti sem 
þau hjónin hérna á Reynisstað, Jóhann 
Möller og konan hans, hún Elísabet 

höfðu útbúið hér sex holu golfvöll.  Þau 
eru einu heiðursfélagarnir í klúbbnum 
eftir því sem ég bezt veit.  Þá var ég 
ennþá á sjónum og var eitthvað smávegis 
að fikta við þetta hérna.  Þetta var á 
árunum sjötíu og átta eða níu.  Svo jókst 
þetta koll af kolli.  Ég varð svo einn af 
stofnendum Golfklúbbs Grindavíkur á 
sínum tíma.

Það hvarflaði aldrei að mér þegar 

Björgvin Gunnarsson fylgist með síldarlöndun úr brúnni á Geirfugli G.K. 66. 
Ljósm: Ólafur Rúnar.

Loðnulöndun úr Grindvíkingi G.K. 606. 
Ljósm: Ólafur Rúnar-1972.

Geirfugl G.K. 66 við bryggju með síldarfarm. 
Ljósm: Ólafur Rúnar -1968.

Skemmtilega grein þar sem Björgvin fer yfir sjómannsferilinn má lesa
 í jólablaði Fiskifrétta frá árinu 2011 með ljósmyndum frá Ólafi Rúnari
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maður byrjaði að prófa þetta af fikti 
þarna að golfið yrði svona ríkur þáttur 
í lífi mínu.  Ég held að maður væri bara 
kominn undir torfuna fyrir einhverj-
um árum ef maður væri ekki í þessari 
hreyfingu.  Golfið hefur gríðarlega góð 
áhrif á mann, bæði andlega og líkamlega.   
Félagsskapurinn skemmir það nú ekki.  
Maður er að hitta hina og þessa menn 
úti um allar jarðir.  Það er ekki alltaf ná-
kvæmlega verið að spila með sömu félög-
unum, þó það séu nú meira einhverjir 
ákveðnir.  Maður er að leika golf með 
hinum og þessum, sér í lagi í mótum, þá 
blandast þetta mjög og hefur veitt manni 
mikla ánægju.

Einn góður kostur við þessa íþrótt að 
mínu mati er að það er ekki verið með 
áfengi þegar verið er að leika golf.  Það 
er auðvitað að undaskilinni „Jónsmessu-
gleðinni“ sem er afbrigðilegt mót, eða 
hátíð einu sinni á ári.  Þá er það fyrir-
fram ákveðið og ég hef haft gaman að 
taka þátt í því líka.

Fyrst eftir að maður fór í land hafði 
maður ekki tækifæri til að fara út á völl 
eins oft og núna.  Maður hafði meira 
að gera þá í vinnunni.  En núna seinni 
árin hef ég reynt að skipuleggja vinn-
una þannig að ég geti farið í golf enda 
þótt skyldustörfin hafi algjöran forgang 
burtséð frá klukkunni.  

Maður reynir að skapa sér tíma til að 
komast á golfvöllinn, sérstaklega þegar 
vel viðrar.  Mér finnst miklu skemmti-
legra að spila í góðu veðri og vera létt-
klæddur, þá gengur mér líka betur.  Hann 
segir líka til sín þyngdarflokkurinn,  
það er ekki gott að vera mikið klæddur 
honum til viðbótar.

Já ég get ekki neitað því að ég hef 
alltaf verið keppnismaður.  Það til-
heyrði þessari sjómennsku þá.  Ég var 
með Litla-Hrafninn, Hrafninn-Þriðja, 
Geirfuglinn og svo Grindvíking.  Ég var 
kappsfullur og reyndi að gera mitt bezta.  
En máltækið segir nú og því get ég ekki 
gleymt, að kapp er bezt með forsjá.  Ég 
rak mig illilega á einu sinni á sjónum og  
því gleymi ég aldrei.  Það hefur oftar og 
oftar komið upp í huga minn síðan.  

Ég strandaði honum Gamla-Grindvík-
ingi nánast í innsiglingunni á Vopnafjörð 
og missti undan honum botnstykkið af 
asdikkinu.  

Ég var alveg að verða kominn í höfn 
og var að flýta mér óskaplega mikið, 
með alveg rennandi fullt skip af loðnu.  
Við vorum að keppast við að ná löndun 
á undan nokkrum skipum sem voru 
rétt á eftir okkur.  Við ætluðum að vera 
rosalega fljótir að skvera þessu í land, til 
að komast á miðin sem fyrst.   Það var 
bullandi loðnuveiði.  Þarna bar kappið 

forsjána ofurliði.  Við urðum fyrir þriggja 
sólarhringa stoppi.  Við töpuðum þremur 
sólarhringum úr veiðinni.  Manni var 
sárt um þetta á miðri vertíð.  

Við þurftum að fara til Akureyrar 
til að fá botnsykkið, sem var til á lager.  
Það slasaði sig þó enginn sem betur fer.  

Þessu skýtur oft upp í kollinum á mér 
síðan við mörg tækifæri.  Þegar ég var 
undir niðri að hnýta í sjálfan mig fyrir að 
vera ekki nógu forsjáll og nógu varkár.  
Kapp er bezt með forsjá og fullir vita 
flest ráð.  Þá er átt við, þegar vandi er 
á höndum þá hugsa menn skýrar þegar 
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menn eru saddir og hafa borðað vel.
Golfið hefur geysilega jákvæð áhrif.  

Það er svo heilnæmt að vera úti í góða 
loftinu, í einhverjum notalegum félags-
skap og hafa svo pínulítið gaman af því 
að slá boltann og láta hann fara þangað 
sem maður ætlar sér.  Það er hér um 

bil alltaf sem eitthvað svona pínulítið 
skemmtilegt er að gerast á golfvellinum.  
Jafnvel þó það sé suðaustan rok og 
rigning.  Það er alltaf eitthvað sem kemur 
manni til að brosa.

Þetta viðtal átti sér stað í júlí 1998 í 
tilefni af því hluti landsmóts Golfsam-
bands Íslands var haldið á Tóftavelli 6. til 
9. ágúst það sama ár.

       Beztu kveðjur
       melurinn.

Grindvíkingur G.K.606 á útleið í ágjöf.
Ljósm: Ólafur Rúnar- 1971.
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Björgunarsveitin Þorbjörn:

SVG fjármagnaði í samstarfi við útgerðarfyrirtæki í Grindavík kaup á 
nýjum harðbotna björgunarbát fyrir björgunarsveitina Þorbjörn. 
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Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28
220 Hafnarfjörður, Sími 5200 500
www.isfell.is, isfell@isfell.is

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

Sjómenn!
 Til hamingju með daginn

Við erum hér:

VESTMANNAEYJAR

ÞORLÁKSHÖFN

HAFNARFJÖRÐUR

HÚSAVÍK

ÓLAFSFJÖRÐUR

AKUREYRI
SAUÐÁRKRÓKUR

FLATEYRI
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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 10. júní, fyrir nemendur fædda 2004. Nánari upplýsingar má fá á heimasíðu skólans 
www.fss.is.  

 

Fjölbrautaskóli 
Suðurnesja www.fss.is

Ný og endurskoðuð 
útgáfa af sögu 
Tyrkjaránsins 

í Grindavík 1627 
í enskri þýðingu Karls Smára Hreinssonar 

og Adams Nichols

CURIO ÓSKAR SJÓMÖNNUM OG FJÖLSKYLDUM ÞEIRRA 
TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN 
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Óskum sjómönnum  Óskum sjómönnum  
til hamingju til hamingju 
með daginnmeð daginn

Sendum sjómönnum, fisk-
vinnslufólki og öðrum

Grindvíkingum 
hamingju- og heillaóskir 

á sjómannadaginn

Hákon EA 14 - Vörður EA 748 - Áskell EA 749

Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki 

og öðrum Grindvíkingum hamingju- 

og heillaóskir á sjómannadaginn

 Ljósm.: Haraldur Hjálmarsson



Páll Jónsson GK 7 kom til heimahafnar til Grindavíkur þann 21. janúar 2020.
Fyrsta nýsmíði Vísis h/f í rúmlega 50 ára útgerðarsögu fyrirtækisins lagðist 

að bryggju í Grindavík að viðstöddu fjölmenni. Gestum og gangandi var boðið 
að fara um borð og þiggja veitingar, mikill mannfjöldi tók á móti skipinu. 
Björgunarsveitin Þorbjörn sló upp stóru tjaldi sem veitti skjól á bryggjunni en  
kalsa veður var í Grindavík þennan dag.

Séra Elínborg Gísladóttir sóknarprestur Grindvíkinga  blessaði skip og áhöfn 
og Þorlákur Guðmundsson í Salthúsinu sá um veitingar.

Hið nýja skip Páll Jónsson GK 7 er glæsilegt skip og ber það með sér að vera 
öflugt og gott sjóskip sem kom vel í ljós á langri siglingu frá Póllandi.

Skrifað var undir nýsmíðasamning við pólsku skipasmíðastöðina Alkor í 
byrjun desember 2017, undirskriftin sem fram fór á gömlu borði sem Páll Jónson 
útgerðarmaður átti,  faðir Páls H Pálssonar stofnanda Vísis og faðir Péturs Páls-
sonar núverandi  forstjóra Vísis h/f. Voru einnig fulltrúi frá Alkor og verkfræði og 
ráðgjafafyrirtækinu Navis, sem er með aðstöðu sína í Sjávarklasanum.

Samningsverðið hljóðaði upp á 7.5 milljónir evra eða sem samsvarar tæplega 
einum milljarði íslenskra króna.

Navis hefur á undanförnum árum hannað endurbætur á skipum Vísis h/f, m.a. 
Jóhönnu Gísladóttur GK 2003, Fjölni GK 2017 og Sighvat GK 2018.

Umboðsaðili Alkor á Íslandi er Atlas h/f í Hafnarfirði.
Glöggt má sjá að skipið er einkar  vel hannað í alla staði, íslensk hönnun sem 

tekur mið af mikilli reynslu af því að gera út línuskip, það eru skipaverkfræðingar 
frá  Navis ásamt útgerðarstjóra Vísis, Kjartani Viðarssyni og starfsmönnum 
Raftíðni h/f í Reykjavík sem sameinuðu þar krafta sína.

Páll Jónsson GK 7

Nýsmíði:
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Nýsmíði:  Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.
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Skipið er þriggja þilfara línuskip, 45 
metra langt og 10.5 metra breitt.

Vélarbúnaður er frá Caterpillar, 
1500 HÖ aðalvél, niðurfærslugír er frá 
Renthes, ljósavél er einnig frá Caterpillar 
ásamt skrúfubúnaði.

Kapp ehf sá um kælibúnað sem er af  
gerðinni Optim-ice.

Á efsta þilfari, áhafnarþilfari, eru 14 
eins manns klefar og er allur aðbúnaður 
fyrir áhöfn eins og best verður á kosið.

Brú skipsins er rúmgóð og stór, skip-
stjóri á Páli Jónssyni er Gísli V Jónsson 
en  hann hefur róið hjá útgerðinni í 
áratugi. Brúin er  hönnuð til þess að fara 
vel með skipstjórnarmenn hvort heldur 
sem á siglingu eða við línudráttinn. Öll 
siglingatæki eru frá Skiparadíó ehf. í 
Grindavík og voru uppsett í Póllandi.

Vinnsludekkið er vel hannað,  nægt 
rými er  fyrir áhöfn og búnað. Vinnslu-
búnaðurinn sem tekur mið af því að bæta 
alla aflameðhöndlun svo sem blæðingu, 

Nýsmíði:

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.
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kælingu, flokkun og frágang afla í lest er 
frá Skaginn-3-x og að hluta til unnið í 
samstarfi við Marel h/f.

Allur línubúnaður er frá Mustad og 
um borð er  sjálfvirkt línurekka kerfi 
fyrir línuna sem er nýmæli hjá Vísis 
skipum.

Lest skipsins tekur 420 300 lítra kör 
sem lætur nærri að vera um 130 tonn af 
fiski.

Stefna Vísis h/f er á þessa leið, að 
stunda ábyrgar veiðar, hátæknivinnslu 
og vörugæði sem leiða munu til þess að 
fyrirtækið framleiði afurðir úr fyrsta 
flokks hráefni, það er nokkuð ljóst að 
ekki verður betur gert í aðbúnaði skips 
til fiskveiða. Sjómanna og vélstjórafélag 
Grindavíkur óskar Vísi h/f, aðstandend-
um og áhöfn til hamingju með nýjan og 
glæsilegan Pál Jónsson GK 7. 

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.



Fiskvinnsla
Bakkalág 15 b. • 240 Grindavík • Iceland 

Sími: 420 8000 • Fax: 420 8001  • stakkavik@stakkavik.is 

Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki 
og öðrum Grindvíkingum 

hamingju- og heillaóskir á sjómannadaginn

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.
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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.

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.
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Þú kallar yfir alda haf
og allt sem milli ber
því þú ert orð af anda þeim
sem enginn maður sér.
Nú legg ég frá mér fisk og net
og fer á eftir þér
                      Hjörtur Pálsson

Hátíð sjómannadagsin má rekja aftur til ársins 
1938 og allar götur síðan hefur verið haldið upp á 
daginn í einhverri mynd. Hér í Grindavík hefur alla 
jafna verið gert mikið úr þessum degi og undanfarin 
ár hefur verið þriggja daga hátíð „Sjóarinn síkáti“ 
þar sem allur bærinn iðar af lífi og gleði. Nú ber 
annað við eins og við vitum því faraldurinn , covid 
19, hefur sett svip sinn á alla tilvist fólks um allan heim.

Þetta ár hefur sannarlega reynt á okkur öll sem búum hér. 
Eldfjallalandið sem við búum á lét vita af sér strax í janúar. Jarð-
skjálftar misstórir sem allir fundu vel fyrir og landrisið undir 
Þorbirni gerði það að verkum að lýst var yfir óvissustigi og mikill 
undirbúningur fór í gang hjá Almannavörnum ef þyrfti að rýma 
bæinn. Síðan bættust  við gular viðvaranir vegna veðurs og fólk 
beðið að halda sig inni við og alls ekki hyggja á ferðalög.

Þessi tími hafði mikil áhrif á líf og líðan fólks. Kallaði fram 
sterkar tilfinningar eins og ótta og kvíða og ekki síst hræðslu við 
það óþekkta. Óvissan hefur ávallt tilhneigingu  til að valda fólki 
hugarangri ekki síst þegar hún vekur upp spurningar eins og 
hvort maður missi fólkið sitt, heimili og afkomu sína.

En það tók að hægjast um hjá náttúruöflunum, jörðin að róast 
og skjálftum að fækka, lífið og líðan flestra féll í sinn farveg að 
nýju. 

Þá bárust nýjar fréttir um veiruna, covid 19, sem hefur nú 
lamað heimsbyggðina. Þess vegna verða engin hátíðarhöld á sjó-
mannadag  nema þá í gegnum zoom eða aðra netmiðla. Hverjum 
hefði dottið það í hug að árið 2020 þegar heimurinn býr yfir ein-
stakri þekkingu á öllum sviðum að við okkur blasi sá raunveru-
leiki sem við lifum  núna. 

Takmarkanirnar sem covið 19 hefur á líf okkar hefur gert 
það að verkum að flest erum við heimavið sem aldrei fyrr, ein 
eða með öðrum allt eftir fjölskyldustærð. Enn og aftur erum við 
Grindvíkingar með óvissuna yfir okkur og biðina um að ástand-
inu ljúki og hvað við okkur blasi þá.

Ég heyrði það í einum morgunþættinum á Rás 1 að þessi tími 
gæti falið í sér mikilvæg tækifæri fyrir fólk því það væri knúið til 
að hugsa hluti upp á nýtt og takast á við nýjar leiðir þegar skólar 
og vinnustaðir væru meira og minna  lokaðir. 

Hver og einn stendur frammi fyrir nýjum áskorunum þegar 
dagsrútínan sem við höfum lifað og hrærst í er ekki lengur eins 
og áður. Það reynir á í meira mæli en áður á samskipti okkar á 
millum, þolinmæði, að skipuleggja daginn t.d. með börnunum, 
hlusta og taka tillit. Allt þættir sem snúa inná við að okkur 
sjálfum.

En óvissan er vissulega til staðar, óvissa um afkomu fólks, 
hvort störf þeirra verði lögð niður endanlega, enginn getur sagt til 
um það núna. 

Oft er talað um nauðsyn  þess að staldra við og taka sér tíma til 
að velta lífinu fyrir sér, hlaupa ekki of hratt í gegnum það.  Nú er 
eins og tíminn komi bara til okkar óumbeðinn því okkur er  kippt 
inn í nýjan  takt þar sem við getu í raun ekki hlaupið neitt nema 
þá ein með okkur sjálfum. Hittum varla  nokkurn mann nema þá 
í fjarlægð því allir eru að gæta sín á covid 19.

Þegar aðstæður breytast í kringum okkur á svo afgerandi hátt 
eins og  nú er, þá kemur það í ljós hvar okkur ber niður til að 

mæta breytingum, hvar er styrkur okkar og geta 
til þess.  Við leitum fanga í okkar eigin reynslu og 
sögu sem verður til frá fæðingu okkar til dagsins í 
dag.  Hvernig  okkur hefur tekist að mæta áföllum 
og breyttum aðstæðum sem almennt fylgja lífinu. 
Við lifum líka í stærra sögulegu samhengi sem 
hefur líka mótað okkur. Það er saga og reynsla 
forfeðra og formæðra okkar sem erfist í  gegnum 
kynslóðirnar.

Saga sjómannsins er líka okkar saga hvernig 
sjómenn þessa lands brutust í gegnum brim og 
ólgusjó til að færa björg í bú. Fólu sig Guði á 
hönd með þá von að þeir kæmust heilir í höfn. 
Konur og börn  uggandi og áhyggjufull yfir því 
hvort heimilisfaðirinn næði heim og hver yrðu 

örlög þeirra ef hann kæmi ekki. Í sögu þeirra karla og kvenna sem 
byggðu þetta land er falin óvissan fyrir morgundeginum, kvíði 
fyrir því hvort allir lifi eða allir fái að borða, óvissan fyrir fram-
tíðinni hefur fylgt okkur.  

En í þessari sömu sögu eru bjargráðin líka falin, þrautseigja, 
áræðni, dugnaður, vera  fljót að aðlagast og finna leiðir í breyttum 
aðstæðum ásamt því að standa saman. Tækifærin á tímum eins 
og þessum geta falist í því að finna sín eigin bjargráð, skoða sína 
eigin sögu og reynslu með það að leiðarljósi að læra að takast  á 
við aðstæður sem upp kunna að koma á lífsgöngunni.

Við finnum að sumarið er að brjótast til okkar eftir vetrar 
myrkrið, myrkrið hopar fyrir birtunni og náttúran öll er á leið 
inn í litskrúðugt sumarið. Vonin brýtur sér líka alltaf leið út úr 
myrkrinu, vonin sem hefur fylgt þjóðinni og berst frá kynslóð til 
kynslóðar.

„Í þolinmæði og trausti skal styrkur ykkar vera“ 
Þetta eru orðin úr Jesaja spámanni (Jes. 30:15) sem standa á 

minnisvarðanum „Voninni“.
Ég hitti öldung nokkurn í Víðihlíð á dögunum, hann var kátur 

og ræðinn að vanda enda 99 ára um þessar mundir. Mér varð að 
orði að covid 19 yrði á bak og burt áður en að hundraðára partýið 
rynni upp. Við ræddum um lífið og tilveruna og þegar talið barst 
að veðrinu þá sagðist hann vera  fullviss um það að sumarið hér 
í Grindavík yrði ekki síðra en síðasta sumar. Miðað við sumarið í 
fyrra sem var einstaklega gott þá eru þetta mikil gleðitíðindi.

Nú skrúða grænum skrýðist fold
og skæru augun ljóma
er fagna blómin frelsi’ úr mold
og frosts og vetrar dróma.
Nú barna raddir blíðar tjá
að birtan sigrað hefur
og allt í náð umvefur.

Þú Guð, sem sumar gefur jörð
og gleði barna þinna,
gef allri þinni eignarhjörð
þá elsku’ og gleði’ að finna
og lúta þér í lotning, trú,
að lífi öllu hlúa,
sem systkin saman búa.
      Karl Sigurbjörnsson  (Sl.719)

Ég óska sjómönnum, fjölskyldum þeirra 
og öllum Grindvíkingum til hamingju með daginn 

og bið ykkur Guðsblessunar í leik og starfi.

Séra Elínborg Gísladóttir

Hugleiðing
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Minning

Björgvin Ólafur Gunnarsson
Björgvin Gunnarsson Hæðarenda skip-
stjóri og útgerðarmaður var fæddur í 
Grindavík 9. apríl 1936, hann lést þann 
22. júní 2019.

Foreldrar hans voru Gunnar Ólafs-
son og Ólöf Jónsdóttir. Björgvin byrjaði 
snemma til sjós og var fyrst í skipsrúmi 
hjá Sigurði Magnússyni á Hrafni Svein-
bjarnarsyni til nokkurra ára. Hann lýkur 
fiskimannaprófi frá Stýrimannaskólanum 
vorið 1957.

Eftir skóla var Björgvin stýrimaður á 
Arnfirðingi RE og fór fljótlega að leysa af 
sem skipstjóri. Hann var með Flóaklett 
GK 430 um skeið og svo Sæborgina GK 
á reknetum og fram á vertíð. Í þrjú ár er 
hann með Hrafn Sveinbjarnarson GK 
255 og þá Björgúlf frá Dalvík.

Árið 1963 lét Þorbjörn hf smíða nýtt 
skip í Noregi, Hrafn Sveinbjarnarson 3. 
GK, Björgvin sótti hann til Noregs og var 
með hann þar til að hann tók við skip-
stjórn á Geirfugli GK 66, vorið 1966.

Í ársbyrjun 1971 kaupir Fiskanes hf, 
nýstofnað útgerðarfélag þeirra Björgvins, 
Dagbjarts Einarssonar, Willard Fiske og 
Kristjáns Finnbogasonar,  Kristján Val-
geir RE og skíra hann Grindvíking GK 

606, og er Björgvin 
skipstjóri á honum 
til 1978.

1978 láta þeir 
Fiskanesmenn 
smíða nýjan 
Grindvíking og er 
Björgvin skipstjóri  
til vors 1983.

Hann var ekki 
alveg hættur til 
sjós, hann er tvær vertíðir með  Gauk 
GK og leysti einnig af á Geirfugli næstu 
vertíð.

Björgvin var mikill aflamaður og 
farsæll skipstjóri allan sinn feril, þegar 
Björgvin hættir á sjónum varð hann 
útgerðarstjóri hjá Fiskanesi allt fram til 
þess tíma sem fyritækið var sameinað 
Þorbirni um aldamótin síðustu, þar með 
lauk sameiginlegri  35 ára útgerðarsögu 
þeirra Fiskanesmanna.

Eiginkona Björgvins var Inga Bjarney 
Óladóttir frá Grímsey og eignuðust þau 
fjögur börn.

Björgvin var sæmdur heiðursmerki 
Sjómanna og vélstjórafélags Grindavíkur 
þann 4. júní árið 2006.

Sjómanna og vélstjórafélag Grinda-
víkur minnist Björgvins með hlýhug og 
vottar aðstandendum samúð.

Blessuð sé minning hans.

Ólafur Ágústsson Hraunteigi, sjómaður  
og útgerðarmaður.

Ólafur fæddist 22. júlí 1935 í Grinda-
vík. Foreldrar  hans voru Matthildur 
Sigurðardóttir frá Akurhóli í Grindavík 
og Ágúst Sigurðsson.

Ólafur lést þann 25. október 2019.
Ólafur ólst upp í Hraunteigi, næst 

elstur 14 systkina. Hann byrjaði 16 ára 
til sjós með föður sínum sem var skip-
stjóri á Búa GK.

Hann reri með honum í 2 ár en þá 
var útgerðinni slitið og fór þá Ólafur á 
Þorbjörn GK, þar var hann hátt í 4 ár en 
byrjaði 1956 á Hrafni Sveinbjarnarsyni 
GK sem Sigurður Magnússon kom þá 
með nýjan frá Danmörku, þar var hann 
í 8 ár. Í tvö ár rær hann með Björgvini 
Gunnarssyni á Hrafni Sveinbjarnarsyni 
3. GK.

Það er svo 1970 sem Ólafur fer í 
útgerð með Kára Hartmannssyni mági 
sínum og Guðmundi Óla Sigurgeirssyni 

skipstjóra og kaupa 
þeir bátinn Sigur-
berg GK sem þeir 
gera út í 5 ár.

Nokkru eftir að 
sú útgerð hættir 
keyptu þeir Ólafur 
og Guðmundur 
Óli Reynir GK og 
Guðmundur skip-
stjóri, Guðmundur 
selur svo Einari Karlssyni sinn hlut eftir 
nokkur ár.

Nokkrum árum síðar ákveða svo 
Ólafur og Einar að selja Fiskanesmönn-
um bátinn og hætti þá Einar og Guðjón 
Einarsson tekur við skipstjórn. Ólafur 
rær óslitið til ársins 1990 en þá sagði 
hann skilið við sjómennskuna.

Árið 1958 giftist Ólafur  Unni Guð-
mundsdóttur sem nú er látin, eignuðust 
þau 3 börn.

Ólafur var sæmdur heiðursmerki 

Sjómanna og Vélstjórafélags Grindavíkur 
þann 5. júní 2011.

Sjómanna og vélstjórafélag Grinda-
víkur minnist Ólafs með hlýhug og 
vottar aðstandendum samúð, blessuð sé 
minning hans.

Minning
Ólafur Ágústsson
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Minning
Guðjón Þorláksson í Vík, útvegsbóndi

Minning
Hafsteinn Kjartansson 

Guðjón var  fæddur þann 12. júlí 1945 í 
Vík í Járngerðarstaðahverfi.

Hann lést þann 21. janúar 2020.
Hann er sonur hjónanna Þorláks 

Gíslasonar frá Vík og Valgerðar Jóns-
dóttur frá Broddadalsá í Strandasýslu, 
eignuðust þau 9 börn.

Guðjón ólst upp í Vík og gekk í 
grunnskóla Grindavíkur, lýkur þar skóla-
göngu á fimmtánda aldursári, þá  þegar 
farinn að vinna við að beita og breiða 
fisk ásamt því að sinna bústörfum í Vík.

Haustið 1960 er hann ráðinn á Ólaf 
GK og er landmaður í beitningu ásamt 
Gauja í Bakka og Jóni í Baldurshaga.

Ári seinna er hann kominn á Guðjón 
Einarsson GK og er þar tvær vertíðir.

Guðjón er með Willard Ólasyni á 
Hrafni Sveinbjarnarsyni vertíðina ‘63, 
síðar allt fram á sumar ´65, þá fara þeir 
félagar á Sigurð SI 90. Þá fer Guðjón með 
Björgvini Gunnarssyni á Geirfuglinn GK 
og er þar til haustsins ‘69 og var róið stíft 
á síld og netum. Þeir voru aflakóngar á 
vertíð 1967 og 1968.

Haustið ‘69 fer Guðjón í Stýrimanna-
skólann og lýkur skipsstjórnarprófi vorið 
1971.

Á skólaárum 1970, var hann  á Albert 
GK 31 á vormánuðum og fiskuðu þeir 
1050 tonn, þar af 900 tonn í apríl. Um 
sumarið ‘70 fer hann sem stýrimaður 

á Hafrenning 
GK  með Einari 
Jónssyni, síðan 
sem stýrimaður á 
Sigfús Bergmann 
GK til ‘73.

Hann er svo á  
M/S Dísarfelli og 
síðar stýrimaður á 
M/S Eldvík.

Guðjón ræður 
sig til  skipsrúms 
á Þorstein Gíslason  GK á vetrarvertíð 
1975, og svo á humar. Ári síðar kaupa  
Guðjón og Magnús bróðir hans hlut 
þeirra Jóhannesar og Bjarna  ásamt Hall-
dóri bróður sínum  og gera þeir bræður 
út, óslitið til ársins 2008.

Útgerðin  var með hefðbundnum 
hætti, voru á netum á vertíð, þá tók við 
humar og svo lína á haustin, vel gekk 
þeim að fiska og voru með hæsta humar-
kvóta Grindavíkurbáta þegar kvótinn var 
settur á.

1982 reisa þeir bræður fiskverkunina 
Mölvík ásamt þeim bræðrum Jóhannesi 
og Ingólfi Karlssonum og fara  að verka 
fisk. Guðjón fer í land og tekur við verk-
stjórn, um áratug síðar hætta þeir að 
verka, og er Guðjón þá aftur kominn til 
sjós.

Guðjón var um áratuga skeið  félags-

maður í Sjómanna og Vélstjórafélagi 
Grindavíkur, var þar stjórnarmaður, 
varaformaður og sinnti sjómannadags-
ráði félagsins af miklum dug.

Einnig var hann um tíma félagi í Vísi 
félagi skipstjórnarmanna á Suðurnesjum.

Guðjón var  fjallkóngur á afrétti  
Grindvíkinga um langt árabil.

Eftirlifandi eiginkona Guðjóns 
er Viktoría Ketilsdóttir, nú búsett í 
Víðigerði 7 Grindavík.

Guðjón var sæmdur heiðursmerki 
Sjómanna og vélstjórafélags  Grindavíkur 
þann  1. júní 2015.

Sjómanna og vélstjórafélag Grinda-
víkur minnist Guðjóns með hlýhug og 
vottar aðstandendum samúð. Blessuð sé 
minning hans.

Hafsteinn Kjartansson  sjómaður og 
verkamaður.

Hafsteinn fæddist 19. júní 1968 á 
fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. For-
eldrar hans eru Antonía Björg Stein-
grímsdóttir fædd 1941 og Kjartan Árni 
Eiðsson fæddur 1938, dáinn 1988.

Hafsteinn lést þann 6. febrúar 2020.
Hafsteinn ólst upp á Akureyri til 10 

ára aldurs og flutti svo til Grindavíkur. 
Hann var þriðji í röðinni af sex systk-
inum. Hafsteinn byrjaði til sjós 15 ára  
með föður sínum sem var skipstjóri á 
Ásgeir RE skuttogara 

frá Ísbirninum. Hann var með honum 
í 3 ár, eftir það var hann á hinum ýmsu 
skipum svo sem Dagstjarnan, síðar Sól-

borg EA, Sighvati 
GK 57, Fjölni GK 
7, Frey GK 157, 
Eldeyjarhjalta GK 
42 og Skarfi GK 
666.

Stundaði hann 
sjómennsku að 
mestu til ársins 
2000. Eftir það 
var hann í landi 
að mestu leyti þar 
sem hann vann hin ýmsu störf en mest 
sinnti hann garðaþjónustu og vann fyrir 
hin ýmsu samtök varðandi vímuvarnir 
sem var honum mjög hugleikið.

Hafsteins verður alltaf minnst sem 

einstaklings sem vildi öðrum alls hið 
besta.

Sjómanna og Vélstjórafélag Grinda-
víkur minnist Hafsteins með hlýhug og 
vottar aðstandendum samúð.

Blessuð sé minning hans.
Steingrímur E Kjartansson



Sigurður Þorláksson skipstjóri er dáinn.
Siggi í Vík var einn af okkur sem 

drekkum morgunkaffi á kaffihús-
inu Bryggjunni á hverjum morgni, 
Bryggjukörlunum.   Hann var alltaf 
mættur fyrstur, en hefur ekki komið 
um nokkurt skeið. Hann kenndi sér las-
leika, var kominn á hjúkrunardeildina 
í Víðihlíð og treysti sér ekki lengur til 
okkar á morgnana.

Einhver hitti mágkonu hans og fékk 
þá fréttir af því að Sigga hafi versnað, 
fengið hæga heilablæðingu sem varð 
honum að aldurtila að lokum.

Siggi var einn af mínum beztu vinum, 
hef þekkt hann frá því við vorum fimm 
ára gamlir.  Ég var nýkominn heim frá 
Færeyjum eftir þriggja ára dvöl og talaði 
bara færeysku.  Siggi, Gilli og Lína, systk-
inin, kenndu færeyska stráknum að tala 
íslensku, hlógu pínulítið að honum til að 
byrja með.

Við lékum okkur saman í æsku, sátum 
saman í skóla. Við hlupum af okkur 
hornin og skemmtum okkur, fórum í 
Glaumbæ og Röðul.  Seinna urðum við 
fullorðnir menn og hófum lífsbaráttuna 
eins og gengur.

Það fóru margir Grindvíkingar í 
Stýrimannaskólann í byrjun áttunda 
áratugarins. Siggi var einn af þeim og 
útskrifaðist úr Farmannadeildinni.  Það 
leið ekki á löngu áður en honum var 
treyst fyrir flutningaskipi. Hann varð 
skipstjóri á Keflavíkinni og sigldi út um 
allt. Keflavíkin flutti saltfisk til Portúgal 
og salt frá Spáni og Marokko aftur heim. 
Þeir fóru með skreið til Nígeríu og síld til 
Murmansk.  Hann sigldi til norðurlanda, 
Bretlands,  Þýskalands, Hollands, Belgíu 
og Frakklands. Hann fór til Suður—Am-
eríku.  Ég sá mynd sem tekin var af Sigga 
í skipstjórastólnum á Keflavíkinni á  jól-
um 1984 á leið til hafnar í New-York með 
frelsisstyttuna í baksýn.  Siglingarnar áttu 
vel við Sigurð Þorláksson.  Hann hafði 
alltaf mikinn áhuga á landafræði og sögu, 
það voru ekki margir sem stóðust honum 
snúning á þeim sviðum.  Hann var mjög 
vel að sér í Íslandssögu, mannkynssögu, 
hugmyndasögu og tónlistarsögu.  Hann 
var vel lesinn í sjórnmálasögu Íslands og 
Bandaríkjanna.

Eftir jólin 2018 kom Siggi eins og 
endranær niður á Bryggju í kaffi.  Hann 
fékk bókina um Skúla Magnússon í  jóla-
gjöf.   Við ræddum bókina eftir því sem 
lestrinum miðaði fram hjá Sigga.  Þetta 
gerðum við oft í gegnum árin.  Þetta 

voru fróðlegar og 
skemmtilegar sam-
ræður þar sem við 
félagarnir vorum 
báðir á þessu 
áhugasviði.  Ég 
er þakklátur fyrir 
spjallið og geymi 
það í minningunni 
um góðan vin. 

Siggi var ekki bara í fragtinni. Hann 
var í mörg ár á netavertíðum, loðnu og 
síld með Sveini Ísakssyni skipstjóra á 
Hrafni Sveinbjarnarsyni, Jóni Sigurðssyni 
og Vikingi frá Akranesi.  Eftir að hann 
fór í land vann hann hjá mér á netaverk-
stæðinu og naut sín vel þar á meðal vina.

Hann varð að hætta að vinna eftir 
erfitt heilablóðfall og náði sér aldrei eftir 
það.  Hann varð ekki samur á eftir.

Sigurður Þorláksson hafði mjög 
gaman að tónlist.  Allir sem voru ungir á 
sjöunda áratug síðustu aldar komust ekki 
hjá því að verða fyrir áhrifum af brezku 
bylgjunni, Bítlunum, Stones, Kinks og 
fleirum.  Síðan kom ameríska bylgjan og 
fór inn í sálina á unga fólkinu.  Hann átti 
góðar græjur og keypti margar plötur.  Á 
tímabili fór hann að kaupa plötur með 
sígildri tónlist og naut þess að hlusta á 
þær í sínum flottu tækjum.

Bítlarnir voru samt í fyrirrúmi, þeir 
voru frá Liverpool.  Það er klárt mál og 
víst að þeir voru áhrifavaldar að vali hans 
á fótboltaliði í enska boltanum.  Honum 
leið alla tíð vel þegar Liverpool vann.

Þegar honum fannst hallað réttu máli 
gegn vinum sínum eða fótboltafélagi frá 
Liverpool greip Sigurður til varna og 
sparaði þá hvorki orð né kraft.

        
Farðu vel minn kæri,

“You´ll never walk alone“.
 

Ég sendi fjölskyldunni 
frá Vík samúðarkveðjur.

 
Ég minnist vinar míns 

með söknuði, þakklæti og virðingu.
 Alli.
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Minning
Sigurður Þorláksson

 Ljósm.: Haraldur Hjálmarsson.
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Grandagarður 18,  101 Reykjavík -  Sími 5617580

Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki 
og öðrum Grindvíkingum 

hamingju- og heillaóskir á sjómannadaginn

2965 U
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Hólmaslóð 4 – 101 Reykjavík – Sími 5 250 250 – brimrun.is

MAREIND
Grundarfirði
Sími 438 6611

DFF-3D er nýr fjölgeisla dýptarmælir sem Furuno hefur þróað.
Ný fjölgeislatækni sem notast er við í mælinum skilar nákvæmum

staðsetningum fisk endurvarpa og endurvörpum af botni sem
mynda gagnagrunn fyrir myndræna framsetningu botnsins.

Háþróuð tækni við úrvinnslu endurvarpa sendigeislanna og ný gerð
fjölgeisla botnstykkis skilar sér í afar nákvæmri þrívíddarmynd af

botninum og smáatriðin koma mönnum á ávart.

Þrívíddarmyndirnar má vista og vinna með í gagnagrunni Time Zero Professional.

Botnlandslagið og fiskitorfur birtast í ótrúlega nákvæmri mynd
í allt að 120° geisla frá stjór í bak. Hámarks dýpi við enda
geislans er 200 m, en 300 m undir miðju skipsins.
Hliða skönnunar (Side Scan) eiginleiki DFF-3D býður upp á
nýja leið til að staðsetja holur og hæðir á sjávarbotni. Þessi
tækni gerir notandanum auðvelt fyrir að sjá nákvæmlega
hvernig botninn liggur.

DFF-3D inniheldur einnig hefðbundinn dýptarmæli með 3
geislum sem er hægt að stilla og færa til. Þetta gerir notanda
kleift að staðsetja fiskinn á mjög einfaldan hátt. Breidd og halla
hvers geisla má stilla frá miðju.
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Fisktækniskóli Íslands:

Eins og flestum er kunnugt hefur Fisk-
tækniskóli Íslands í Grindavík það 
hlutverk að mennta fólk í sjávarútvegi 
að loknum grunnskóla og býður ungu 
fólki á Suðurnesjum og víðar upp á 
nám á framhaldskólastigi á sviði veiða, 
vinnslu og fiskeldi. Námið er tveggja 
ára nám í fisktækni og enn fremur er 
hægt að sérhæfa sig í veiðafæratækni, 
gæðastjórnun, fiskeldi og Marel tækni 
með því að taka þriðja árið. 

Skólinn er í samstarfi við aðra fram-
haldsskóla á landinu sem og fiskeldis- og 
fiskalíffræðideild Háskólans á Hólum 
og hefur á síðustu árum útskrifað fjölda 
fisktækna og sérhæfða fiskeldisstarfs-
menn um allt land. Eins er skólinn í 
víðtæku samstarfi við stærsta fiskeldis-
fyrirtæki landsins, Arnarlax og sér um 
alla kennslu starfsfólks hjá fyrirtækinu.  
Skólinn býður ennfremur upp á ýmis 
námskeið í samstarfi við símenntunar-
miðstöðvar um allt land og nægir að 
nefna sérhæfingu í fiskvinnslu sem 
og HACCP námskeið. Sú hefð hefur 
komist á að við bjóðum upp á hverju ári 
smáskipa námið 12 m og styttri sem og 
vélstjórn 750 KW og er aðsókn góð. 

Á síðasta ári  bauð Fisktækniskólinn 
9. bekkjar nemendum uppá sumar-
skóla í júní í samvinnu við Vinnuskóla 
Grindavíkurbæjar. Þar var þeim boðið 
upp á fræðslu um sjávarútveg, sögu hans 
og Grindavíkur ásamt heimsóknum í 
fyrirtæki og stofnanir og að sjálfsögðu 
var líka brugðið á leik. Mæltist þessi ný-

breytni vel fyrir og voru allir hlutaðeig-
andi mjög ánægðir með framtakið. 

Þýðing Bláa hagkerfisins 
fyrir íslenskt samfélag
Stundum getur verið gott að velta því fyr-
ir sér hvort almenningur hér á landi geri 
sér grein fyrir mikilvægi sjávarútvegsins 

Mikilvægi menntunar í sjávarútvegi
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og fiskvinnslunnar fyrir íslenskan efna-
hag og framtíð landsins? Hann hefur 
verið lífæð þessarar þjóðar og mun vera 
um ókomna tíð, þrátt fyrir óáran og 
hrun stendur hann alltaf upp úr rúst-
unum og kemur okkur á lappirnar aftur, 
sjávarútvegur hefur verið og mun vera 
áfram hornsteinn íslensks atvinnulífs. 
Við flytjum út fiskafurðir til allra heims-
horna og á bak við þennan útflutning 
liggur ótrúleg vinna við markaðssetningu 
og gríðarmikil þekking sem byggst hefur 
upp á undanförnum árum og áratugum. 
Þekking á sviði laga, tækni, flutninga, 
samskipta og þjónustu sem hefur gert 
okkur kleift að flytja hina fjölbreyttu 
flóru fiskafurða á diska neytenda út um 
allan heim. 

Við Íslendingar erum í fremstu röð 
hvað varðar umhverfisvænar veiðar, 
sjálfbærni veiða og meðferðar á afla og 
athygli umheimsins á þessum þáttum í 
veiðum og vinnslu hefur aukist gífurlega 
á síðustu misserum. Í raun og sann má 
segja að þessi atvinnugrein sé á hraðri 
leið í þá átt að verða hátæknigrein sem 
kallar stöðugt á sérmenntað fólk til 
starfa. Hér á Suðurnesjum sem hafa 
fyrirtæki verið leiðandi í því að auka 
verðmæti fiskafurða og nægir að nefna 
þá miklu aukningu sem átt hefur sér stað 
í vinnslu ferskra fiskafurða sem fluttar 
eru daglega flugleiðis austur og vestur 
um haf frá Keflavíkurflugvelli. Eins má 
nefna fiskeldið sem er atvinnugrein í 
mikilli sókn og óvíða eru skilyrði til þess 
betri en hér á Suðurnesjum og sér fram á 
mikla uppbyggingu í þeirri atvinnugrein 
hér á svæðinu.

Mikil eftirspurn eftir þekkingu
Gríðarleg eftirspurn er eftir fólki sem 
hefur sérhæft sig í þessum greinum 
sjávarútvegsins og má með sanni segja að 
framtíðin sé björt hvað varðar vel launuð 
störf í sjávarútvegi, fiskvinnslu, veiðar-
færatækni og fiskeldi hér á Suðurnesjum 
og gegnir Fisktækniskólinn í Grindavík 
lykilhlutverki í því að búa nemendur, 
jafnt unga sem og þá sem eldri eru undir 
að starfa í þessu skemmtilega starfsum-
hverfi. Nemendur sem stundað hafa 
nám við skólann sama hvort það er í 
staðnámi, fjarnámi eða á námskeiðum 
eru flestir á einu máli um það að skólinn 
sé frábær undirbúningur fyrir þá sem 
hasla vilja sér völl í sjávarútvegstengdum 
störfum. 

Menntun er lykillinn að sjálfbærri 
þróun og friði og stöðugleika innan og 
meðal þjóða og þar með nauðsynleg leið 
til virkrar þátttöku í samfélögum og hag-
kerfum tuttugustu og fyrstu aldarinnar.
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Sjómannadagurinn í Víðihlíð 2019 - Ljósm. Hallur Gunnarsson
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Sjómannadagurinn í Víðihlíð 2019 - Ljósm. Hallur Gunnarsson



Sólin skein skært í víkinni að morgni 
sjómannadags 2. júní í fyrra, 2019.

Í hægri norðan golu fjölmenntu 
Grindvíkingar í hátíðarmessu í Grinda-
víkurkirkju.

Messan er byrjun á hátíðardagskrá sjó-
mannadags í Grindavík og var nú í annað 
sinn með því sniði að heiðrun sjómanna er 
liður í messudagskrá og hefur orðið til þess 
að vel er mætt.

Séra Elínborg Gísladóttir sóknarprestur 
Grindavíkur þjónaði fyrir altari og henni 
til halds og trausts voru kirkjukórinn og 
organisti kirkjunnar, Erla Rut Káradóttir.

Lúðrasveit verkalýðsins heiðraði 
okkur með nærveru sinni og mögnuðum 
flutningi og líkt og á síðasta ári fór sveitin 
fyrir skrúðgöngu frá kirkju að hátíðarsvæði 
með viðkomu við sjómannastyttuna VON, 
minnisvarða um týnda menn.

Fastir liðir og ómissandi voru ritningar-
lestur, en að þessu sinni var hann í flutningi 

Einars H. Harðarsonar formanns SVG og 
dóttur hans Örnu Maríu. Gamall félagi í 
SVG, Páll Björnsson, söng nokkur vel valin 
lög með aðstoð lúðrasveitar verkalýðsins.

Sigurður Jónsson skipsjóri á Hrafni 
Sveinbjarnarsyni GK 255 (nú Tómasi Þor-
valdssyni GK) flutti sjómannaræðu dagsins 
af harðfylgi eins og honum einum er lagið.

Páll V. Björnsson og formaður félagsins 
Einar H. Harðarson stjórnuðu að lokum  
heiðrun sjómanna og las Páll æviágrip, 
þessu næst fór fram fjölmenn skrúðganga að 
hátíðarsvæði.

Sérstakur heiðursgestur var forsetafrú Ís-
lands, frú Elísa Reid, lögreglumenn af Suður-
nesjum stóðu heiðursvörð að messu lokinni.

Sterkir geislar sólarinnar glömpuðu á 
gylltum lúðrum og fjölmenni marseraði á 
hátíðarsvæðið við sterka hljóma ættjarðar-
laga.

Ræðumaður dagsins var frú Elísa 
Reid forsetafrú og flutti hún okkur einkar 

skemmtilega ræðu og var gerður góður 
rómur að, Páll V. Björnsson var kynnir dag-
skrár á sviði.

Kvennakór Grindavíkur söng nokkur lög 
undir stjórn Bertu Ómarsdóttur  og verðlaun 
voru veitt fyrir afrek dagsins.

Samkvæmt venju stóð SVG fyrir hátíðar-
samkomu í Víðihlíð, dvalar og hjúkrunar 
heimili aldraðra, þar kom frú Elísa Reid 
forsetafrú í heimsókn og heilsaði gestum og 
Tríó Sigríðar Thorlacius flutti nokkur lög.

Mikil og góð stemming var við Grinda-
víkurhöfn fram eftir degi og fóru hátíðar-
höldin fram með miklum sóma.

Sjómanna og Vélstjórafélag Grindavíkur 
vill koma á framfæri þakklæti og virðingu 
til handa þeim sem standa vaktina og vinna 
að því að gera sjómannadaginn hátíðlegan í 
Grindavík. 

Óskar Sævarsson, ritstjóri.
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Sjómannadagurinn í Víðihlíð 2019

 Ljósm.: Haraldur Hjálmarsson.

 Ljósm.: Haraldur Hjálmarsson.  Ljósm.: Haraldur Hjálmarsson.

Fannar Jónasson bæjarstjóri 
ásamt fríðu föruneyti.



Frú Elísa Reid, góðir kirkjugestir, 
sjómenn og fjölskyldur.

Í byrjun janúar 1990 fluttum við 
fjölskyldan til Grindavíkur, ég hóf störf 
á Hrafni Sveinbjarnarsyni GK 255. Sem 
bátsmaður.

Rúmum mánuði fyrr, frétti tengda-
pabbi minn heitinn, Pétur Vilbergsson að 
Þorbjörn h/f væri að kaupa frystitogara 
frá Hrísey, Snæfell EA.

Hann hringdi vestur, en á þeim 
tíma bjuggum við Fanney konan mín á 
Tálknafirði, þar sem ég hafði alist upp og 
var þá háseti á ísfisktogaranum Tálkn-
firðingi BA 325.

Það var búin að vera stefnan hjá okkur 
að flytja til Grindavíkur, en það var smá 
vandamál, ég var ekki heima þegar að 
símtalið barst, ég var að fara með bát 
með vini mínum frá Ísafirði til Reykja-
víkur og enginn sími um borð.

Þarna var allt að gerast og var ekki 
hægt að að bíða eftir að ég kæmi suður 
til Reykjavíkur  og í síma, þannig að 
þau feðginin réðu mig á Hrafn Svein-
bjarnarson hjá Hilmari Helgasyni, þetta 
var einn af mörgum góðum hlutunum 
sem tengdapabbi minn gerði fyrir mig og 
fjölskyldu mína á lífsleið hans.

Þegar að ég kem suður og Fanney 
segir mér frá þessu, rifjaðist upp fyrir 
mér, að um haustið hafði ég verið á sjó á 
Tálknfirðingi, við vorum að laga okkur 
til á miðunum fyrir köstun. Við stöndum 
tveir að horfa á skipin sem við erum 
að sigla fram hjá, sjáum meðal annars 
Snæfellið og segi ég þá; Á frystitogara fer 
ég aldrei, þeir eru ekki fyrir mig!

Maður á aldrei að segja aldrei.
Þetta var mikið gæfuspor fyrir mig og 

fjölskyldu mína, ég hafði búið alla mína 
ævi á Tálknafirði. Það var gott að koma 
til Grindavíkur og hér hefur mér og fjöl-
skyldu minni alla tíð liðið vel.

Strax fyrsta árið fór ég að leysa af sem 
fyrsti  stýrimaður og eftir þrjú ár sem 
skipstjóri.

Að maður skuli ver a búinn að vera 
svona lengi  á sama skipinu og hjá sömu 
útgerðinni hlýtur að vera vegna þess að 
maður sé ánægður. Ég hef alla tíð fundið 
fyrir miklu trausti frá eigendunum og 
forstjórinn, Eiríkur Tómasson er ein-
stakur.

Hann hefur alla tíð staðið þétt við 
bakið á mér, maður fær klapp á bakið 
þegar að vel gengur og ef eitthvað bjátar 
á, það er brekka, þá er haft samband og 
aðstoðað eins og hægt er, munnlegir 
samningar gerðir og staðið við allt.

Eitt gott dæmi um stuðninginn er 
þegar að við vorum með skipið í Póllandi 
fyrir nokkrum árum, verið var að lengja 
hann og allsherjarklössun á því einnig. 
Hann kom út með Heiðari syni sínum, 
Jóhanni syni Gunnsa og Rutar og Hrann-
ari syni Jóns Emils og Gessu til að skoða 
framkvæmdirnar.

Skipið var á þessum tíma í sinni 
verstu mynd og satt best að segja var 
ég svakalega stressaður að sýna honum 
skipið, ýmislegt hafði komið í ljós og 
verkið stækkað mikið. Þegar að ég var 
búinn að sýna þeim skipið, settumst við 
niður á skrifstofuna hjá okkur þar sem ég 
fór yfir stöðuna. Þegar að ég hafði lokið 
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máli mínu stóð Eiríkur upp, hrósði okkur 
og klappaði okkur á bakið, þetta var eitt-
hvað það besta klapp sem ég hef fengið! 

Langur starfsaldur hjá útgerðum 
í Grindavík er algengur, sem segir 
okkur margt. Þær styðja vel og dyggilega 
samfélagið í víðustu merkingu þess 
orðs, eru ekkert endilega að auglýsa það, 
þeim finnst það bara sjálfsagt, fyrir þetta 
skulum við vera þakklát.

Þegar að maður er búinn að vera 
lengi á sama skipinu er auðvitað margs 
að minnast, búinn að vera með mörgum 
lengi. Björn Oddgeirsson er t.d. búinn að 
vera með mér alla tíð, hann byrjaði sem 
badermaður en er orðinn yfirvélstjóri.

Strákar sem byrjuðu hjá okkur strax 
eftir grunnskóla eru ennþá hjá okkur, 
hafa jafnvel verið í 15 til 17 ár. Þessir 
strákar fundu sig ekki í skóla en eru 
orðnir lykilstjórnendur hjá okkur núna. 
Af þeim er ég afar stoltur eins og af allri 
minni áhöfn, hún stendur saman í blíðu 
og stríðu, ósérhlífin og dugleg!

Vegna þess hvað við höfum gert í 
gegnum tíðina var okkur boðið að fara 
yfir á Tómas Þorvaldsson GK 10. Sem 
Þorbjörn h/f var að kaupa þann 8. maí 
síðastliðinn, þá kom ég úr minni síðustu 
veiðiferð á Hrafni Sveinbjarnarsyni.

Það eru búnar að vera miklar 
breytingar á skipaflotanum síðustu ár. 
Skipum hefur fækkað og ársaflinn auk-
inn gríðarlega hjá skipunum, hjá okkur 
t.d. úr fjögur til fimm þúsund tonnum í 
tíu þúsund tonn.

Smábátar vel yfir tvö þúsund tonn og 
svona mætti lengi telja, á bak við þetta 
liggur mikil vinna og dugnaður.

Það var sjómannaverkfall fyrir 
tveimur árum, það má ekki gerast aftur. 
Við erum komnir inná þannig markað að 
það er stutt á milli kaupenda og seljenda, 
litlar birgðir og ferski markaðurinn er 
mjög viðkvæmur og auðvelt að tapa 
hilluplássi í verslunum.

Það voru gefin loforð við undirskrift 
síðustu samninga um að fara yfir ákveðin 
mál sem setið hafa á hakanum alltof 
lengi, með aukinni tækni þarf að breyta 
ýmsu. Við útgerðina segi ég; Standiði við 
þetta og tölum saman! Ekki hunsa okkur 
sjómenn eins og gert var í allnokkur ár 
fyrir síðustu samninga, við vorum samn-
ingslausir í mörg ár!

Við verðum að ná sátt um afnotarétt-
inn af auðlindum okkar. Ef útgerðirinar 
fá ekki langan afnotarétt verður engin 
framþróun, svo einfalt er það.

Umgengnin um auðlindina hefur 
breyst mikið til batnaðar, er margfalt 
betri en þegar að ég byjaði til sjós fyrir 
35 árum.

Minn draumur er frá barnæsku og 
ég hef ekki enn getað hugsað mér annað 
starf en sjómennsku  og sé alls ekki eftir 
þessum árum á sjónum. Hún Fanney mín 
sagði við mig þegar að við fórum að búa 
að hún gerði sér grein fyrir því að ég yrði 
alltaf sjómaður. Takk fyrir skilninginn.

Við búum í bæjarfélagi þar sem 
hamingjusamasta fólkið á Íslandi býr, 
samkvæmt opinberri könnun. Við erum 
með öflug fyrirtæki sem styðja vel við 
samfélagið eins og ég hef áður nefnt. 
Íþróttastarf og félagsstarf sem eftir er 
tekið. Góðan grunnskóla og leikskóla. 
Við erum kappsfull, viljum vera góð í 
öllu og vinna.

Mér finnst reyndar að við eigum að 
staldra oftar við og horfa til baka og 
dást aðeins að því hvað við erum að gera 
virkilega vel.

Að því sögðu vil ég óska ykkur til 
hamingju með daginn og megið þið eiga 
góðar stundir.

Sjómannadagurinn í Grindavík  2019 - Ljósmyndir Hallur Gunnarsson, Haraldur Hjálmarsson og Óskar Sævarsson
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Sjómannadagurinn í Grindavík  2019:

Berta Ómarsdóttir stjórnar kvennakór Grindavíkur.

Ræðumaður dagsins var 
frú Elísa Reid forsetafrú 
og flutti hún okkur 
einkar skemmtilega 
ræðu og var gerður 
góður rómur að.



Ásgeir Magnússon skipstjóri
Ásgeir Magnússon er fæddur á Ísafirði 
þann 30. nóvember 1948.

Hann er sonur hjónanna Magnúsar 
Árnasonar og Gunnrúnar Ásgeirsdóttur 
frá Ísafirði, fósturforeldrar hans frá unga 
aldri voru þau hjónin Kristján V. Jóhanns-
son og Sigríður Ásgeirsdóttir frá Flateyri.

Eiginkona Ágeirs er Svanfríður 
Sigurðardóttir og eiga þau fjóra syni, þeir 
eru   Kristján, Sævar Þór, Guðmundur 

Þórður og Ásgeir og barnabörnin eru 
orðin 15 talsins.

Ásgeir ólst upp á Flateyri og gekk þar 
í barnaskólann, hann er farinn að beita 
uppá stúf eða stubb sjö ára gamall og er 
kominn á sjóinn með fóstra sínum 10 
ára gamall á handfæraveiðar á sumrin.

Ásgeir lýkur landsprófi frá Núps-
skóla í Dýrafirði 1964 og í nokkur ár er 
hann ýmist að vinna við beitingu eða í 
vegavinnu, hann beitti m.a. á Rán ÍS og 
Ásgeiri Torfasyni ÍS, 1966 kemur Sóley 
ÍS ný til Flateyrar og er Ásgeir munstr-
aður á skipið og við taka síldveiðar til 
ársins 1968.

Ágeir fer í Stýrimannaskólann 1968 
og lýkur skipstjórnarprófi 1970, þá 
liggur leiðin til Grindavíkur og er hann 
ráðinn stýrimaður á Hrafn Svein-
bjarnarson (annan) GK 10, ,,Rauða 
Hrafninn”.

Þá er hann stýrimaður á Hrafni 
Sveinbjarnarsyni (þriðja) GK 11 til 
ársins 1976 og tekur þá við skipstjórn, 
hann er skipstjóri á Hrafni Svein-

bjarsnarsyni (öðrum) GK 10, árið 1979 
og er með hann til ársins 1988. Ásgeir  
varð aflahæstur á vetrarvertíð 1986 í 
Grindavík.

Ágeir er skipstjóri á ýmsum ver-
tíðar bátum til ársins 2006, má nefna 
Hrungnir GK, Jóhannes Jónsson KE, 
Eldeyjar-Hjalta, er með Þorstein GK 
frá 1995 til 2003 og síðustu árin með 
Tjaldanesið GK.

Er í land var komið hóf hann störf 
hjá Ísaga h/f  og síðar hjá Bergplasti h/f  
og lýkur þar ævistarfi sjötugur að aldri.

Ásgeir og Svanfríður bjuggu lengst af 
í Heiðarhrauni hér í Grindavík en búa 
nú að Skipalóni 8 í Hafnarfirði og njóta 
þar efri áranna.

Ásgeir Magnússon: Sjómanna og 
vélstjórafélagi Grindavíkur er það mikill 
heiður að veita þér viðurkenningu fyrir 
áratuga störf á sjónum.

Sjómanna og Vélstjórafélag Grinda-
víkur óskar þér og fjölskyldu þinni allra 
heilla, Guðs blessunar og farsældar um 
ókomin ár. Megir þú njóta heiðursins.
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Eiríkur Tómasson  útgerðarmaður
Eiríkur Tómasson er fæddur í Grinda-
vík þann 17. maí 1953.

Hann er sonur hjónanna Tómasar 
Þorvaldssonar frá Járngerðarstöðum 
í Grindavík og Huldu Björnsdóttur 
frá Kjalvararstöðum í Reykholtsdal í 
Borgarfirði.

Eiginkona hans er Katrín Sig-
urðardóttir, og eru börn þeirra 
Heiðar Hrafn, Tómas Þór, Gunnlaugur, 

Gunnar, og Kolbrún, barnabörnin  eru 
orðin 15 talsins.

Að lokinni grunnskólagöngu í 
Grindavík  lauk Eiríkur stúdentsprófi 
frá Verslunarskóla Íslands og þaðan lá 
leiðin í Háskóla Íslands og útskrifast 
hann  sem viðskiptafræðingur.

Eiríkur vann ýmist í fiskvinnslu á 
unglingsárum og með námi og fór svo 
á sjóinn, hann er m.a. á Hrafni Svein-
bjarnarsyni (öðrum) GK með Sigurði 
Magnússyni, hann rær með Sveini 
Ísaks á Hrafni Sveinbjarnarsyni  GK 
255, einnig á Hrafni Sveinbjarnarsyni 
(þriðja) GK og er  þar aftur með Sveini 
Ísakssyni á síldveiðum og loks á Hrafni 
GK á síldveiðum í Norðursjónum.

Að lokinni sjómennsku fer Eiríkur 
til starfa hjá Þorbirni h/f á skrifstofu 
fyrirtækisins, er þar framkvæmdastjóri 
til ársins 1985 er hann verður forstjóri 
Þorbjarnar h/f, allt til dagsins í dag.

Útgerðarfyrirtækið Þorbjörn var 
stofnað árið 1953, í gegnum tíðina 
hefur fyrirtækið vaxið og dafnað í for-
stjóratíð Eiríks og er í dag eitt stærsta 
og öflugsta sjávarútvegsfyrirtæki lands-
ins, útgerð öflugra fiskiskipa hefur 
ávallt verið í fyrirrúmi og öryggismál 
sjómanna til fyrirmyndar.

Sjómannsstarf í Grindavík er samfé-
laginu mjög mikilvægt, hjá Þorbirni h/f 
starfa að jafnaði um 150-180 sjómenn.

Eiríkur hefur komið að ýmsum 
félagsmálum, var virkur félagi í Björg-
unarsveitinni Þorbirni, var í stjórn 
sveitarinnar sem ritari um langt skeið.

Einnig hefur hann tekið  virkan þátt 
í störfum L.Í.Ú., Samtökum Útgerðar-
manna, síðar S.F.S. og mótun stefnu í 
fiskveiðimálum þjóðarinnar.

Eiríkur er útgerðarmaður líkt og 
forfeður hans frá Járngerðarstöðum og 
frá Staðarhverfi sem telur útgerðarsögu 
í 200 ár og um þessar mundir bætist í 
fiskiskipaflota Þorbjarnar frystitogar-
inn Tómas Þorvaldsson GK 10.

Eiríkur og Katrín eru búsett að 
Fornuvör 4 hér í bæ.

Eiríkur Tómasson: Sjómanna og vél-
stjórafélagi Grindavíkur er það mikill 
heiður að veita þér viðurkenningu 
félagsins fyrir sjómennsku og útgerð og  
eflingu sjómannsstarfa í Grindavík, svo 
og fyrir mikilsvert framlag þitt til sam-
félagsins í Grindavík.

Sjómanna og Vélstjórafélag Grinda-
víkur óskar þér og fjölskyldu þinni allra 
heilla, Guðs blessunar og farsældar um 
ókomin ár. Megir þú njóta heiðursins.

Guðgeir S. Helgason skipstjóri
Guðgeir S. Helgason er fæddur í 
Grindavík þann 13. nóvember 1946.

Hann er sonur hjónanna Helga 
Aðalgeirssonar og Svanborgar Jóns-
dóttur frá Haga í Grindavík.

Eiginkona Guðgeirs er Þórey 
Gunnþórsdóttir og dætur þeirra eru 
Harpa, Svanborg og Þórgunnur og eru 
barnabörnin orðin 8 talsins.

Guðgeir gekk í barnaskóla Grinda-
víkur, bryggjurnar í Grindavík toguðu 
í strák og áttu eftir að verða hans 
starfsvettvangur í framtíðinni. Hann 
er kominn á sjóinn 15 ára gamall og er 
munstraður háseti á Faxaborgina árið 
1961.

Næstu 55 árin er Guðgeir til sjós, 
hann er á ýmsum vertíðarbátum fyrstu 
árin og gengur í öll störf.

Má nefna Gísla Lóðs, Sigfús Berg-
mann og Eldborg, Guðgeir er Kokkur 
og 2. vélstjóri á Þorbirni, öðrum,

2. vélstjóri og síðar stýrimaður á 
Gísla Lóðs frá 1970-1981, þá stýrimað-
ur á Hrungnir GK og um það leiti eða 
1985 klárar Guðgeir skipstjórnarpróf 
frá Stýrimannaskólanum.

Hann er skipstjóri m.a. á Fjölni, 
Hörpu annarri, og loks er hann með 
Reynir GK 47 til ársins 1992.

Við taka nokkur ár sem stýrimaður, 
m.a. á Oddgeir ÞH og Sæborginni GK.

1997 fer Guðgeir loks í land en þó 
ekki langt, hann er ráðinn hafnarvörð-
ur og vigtarmaður hjá Grindavíkurhöfn 
og jafnframt skipstjóri á lóðsbátnum og 
lýkur störfum árið 2016.

Guðgeir og Þórey búa nú í Vestur-
hópi 16 hér í bæ og njóta þar efri 
áranna.

Guðgeir S. Helgason: Sjómanna og 
vélstjórafélagi Grindavíkur er það mikill 
heiður að veita þér viðurkenningu fyrir 
áratuga störf á sjónum og við Grinda-
víkurhöfn.

Sjómanna og Vélstjórafélag Grinda-
víkur óskar þér og fjölskyldu þinni allra 
heilla, Guðs blessunar og farsældar um 
ókomin ár. Megir þú njóta heiðursins.
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Gunnar Tómasson útgerðarmaður
Gunnar Tómasson er fæddur í Grinda-
vík þann 9. desember 1954.

Hann er sonur hjónanna Tómasar 
Þorvaldssonar frá Járngerðarstöðum 
í Grindavík og Huldu Björnsdóttur 
frá Kjalvararstöðum í Reykholtsdal í 
Borgarfirði.

Eiginkona Gunnars er Rut Óskars-
dóttir og börn þeirra eru  Tómas, 
Jóhann Vignir, Brynjar Örn og Óskar 
og eru barnabörnin orðin 11 talsins.

Að lokinni grunnskólagöngu fer 
Gunnar í Verslunarskólann og lýkur 
stúdentsprófi 1974, þaðan lá leiðin í 
Fiskvinnsluskólann í Hafnarfirði og 
útskrifast hann  sem fiskiðnaðarmaður 
1977.

Hann lýkur námskeiði í verk-
stjórnarfræðum á vegum Iðnþróunar-
stofnunar Íslands 1976, námskeiði í leit 
og björgun á vegum National Search 

and Rescue School 1984 og námskeiði í 
björgun á sjó á vegum Roberts Gordons 
Institute í Aberdeen í Skotlandi 1983.   

Öll sumur frá unglinsaldri vann 
Gunnar almenn fiskvinnslustörf og 
með skólagöngu, hann fer svo að starfa 
hjá Þorbirni h/f 1973, fyrst sem skrif-
stofumaður, síðar yfirverkstjóri og 
tekur við framkvæmdastjórn 1985 og 
gegnir enn.

Gunnar hefur verið stjórnarformað-
ur Þorbjarnar frá árinu 2004.

Gunnar er frumkvöðull í björg-
unarmálum á Íslandi, 1978 tekur hann 
við formennsku í Björgunarsveitinni 
Þorbirni hér í bæ, en faðir hans Tómas 
Þorvaldsson einn af stofnendum sveit-
arinnar 1947, hafði gegnt formennsku 
frá upphafi til ársins 1977.

Gunnar er kjörinn í stjórn Slysa-
varnarfélags Íslands 1982 og situr í 
stjórn til ársins 2001, hann er kjörinn 
forseti félagsins 1996 og gegnir stöðu 
forseta félagsins til ársins 1999.

Gunnar leiðir samruna Slysavarnar-
félags Íslands og annarra björgunar-
aðila í eitt stórt björgunarfélag á Íslandi 
1999/2000, sem reyndist mikið fram-
fara spor í björgunarmálum landsins.

Hann er varaformaður Slysavarnar-
félgsins Landsbjargar frá 1999-2002.

Án nokkurs vafa er stofnun Slysa-
varnaskóla sjómanna 1985 eitt mesta 
framfara spor í björgunarmálum Ís-
lands, Gunnar hefur frá upphafi verið 
þar í fararbroddi og leitt það starf, allt 

til dagsins í dag.
Hann hefur verið formaður Skóla-

nefndar Slysavarnarskóla sjómanna frá 
1991 til dagsins í dag.

Í öryggisfræðslunefnd sjómanna frá 
1991 til 1999.   

Í siglingaráði samgönguráðuneytis-
ins frá 1990 til 1997.

Í yfirstjórn leitar og björgunar á 
hafinu umhverfis Ísland frá 1990 til 
2002.

Í Almannavarnaráði frá 1992 til 
2001.

Gunnar hefur hlotið viðurkennigar 
fyrir störf sín að björgunarmálum, 
hlaut þjónustumerki Björgunarsveitar-
innar Þorbjarnar 1989 og Slysavarna-
félags Íslands 1991.  Var heiðraður 
með þjónustumerki Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar 2008 á 80 ára afmæli 
Slysavarnafélags Íslands.

Gunnar og Rut eru búsett að Vestur-
braut 8a. hér í bæ.

Gunnar Tómasson: Sjómanna og 
vélstjórafélagi Grindavíkur er það 
mikill heiður að veita þér viðurkenn-
ingu félagsins, fyrir útgerð og eflingu 
sjómannsstarfa í Grindavík, svo og fyrir 
mikilsvert framlag þitt til björgunar-
mála á Íslandi.

Sjómanna og Vélstjórafélag Grinda-
víkur óskar þér og fjölskyldu þinni allra 
heilla, Guðs blessunar og farsældar um 
ókomin ár. Megir þú njóta heiðursins.

Heiðrun á sjómannadaginn 2019Heiðrun á sjómannadaginn í Grindavík  2019:

 Kirkjukórinn og organisti kirkjunnar, Erla Rut Káradóttir
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Heiðrun á sjómannadaginn 2019
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Hátíðarkvöldverður á sjómannastofunni Vör 2019 -  Ljósm. Hallur Gunnarsson
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Hátíðarkvöldverður á sjómannastofunni Vör 2019 -  Ljósm. Hallur Gunnarsson
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Minja- og sögufélag Grindavíkur:

Kútter Fríða RE 13
Á vormánuðum 2018 svona í þann mund 
er sjómannadagsblað Grindavíkur 2018 
var að fæðast,  kom Ólafur R Sigurðsson 
skipstjóri einu sinni sem oftar á skrif-
stofu félagsins að máli við ritstjóra, 
ávallt velkominn, við höfðum unnið 
saman góða grein  um björgunarafrek 
kúttersins Fríðu RE 13 sem birtist í 
blaðinu 2017.

Ólafur er þekktur fyrir áhuga sinn 
um minjar og mennigarverðmæti hér 
í Grindavík, hann var með hugmynd í 
hausnum sem varð að komast út, „við 

verðum að minnast þessa afreks á tákn-
rænan hátt, hugsaðu þér drengur hversu 
margir Grindvíkingar væru ekki til ef þessi 
björgun hefði ekki átt sér stað“.

Viljayfirlýsing um smíði líkans af Kútter 
Fríðu RE 13 var undirrituð í september 
2018.

Mikil undirbúningsvinna hafði átt sér 
stað. Bátasmiðurinn var klár og ásamt 
Minja og Sögufélagi Grindavíkur skrifuðu 
undir Sjómanna og vélstjórafélag Grinda-
víkur, Grindavíkurbær, Þorbjörn hf, Vísir 
h/f og Einhamar Seafood ehf, HP-Gámar.

Elvar Þór Antonsson hagleiksmaður 
og trillukarl frá Dalvík var fenginn til 
verksins og hófst þegar handa við smíðina, 
og lauk henni í ársbyrjun 2020.

Til stóð að vígsluathöfn og minningar-
stund yrði  safnahelgina 13.-14. mars 2020 
í menningarhúsi Grindvíkinga, Kvikunni 
við Hafnargötu og einnig yrði kútter Fríða 
RE 13. til sýnis á sjómannadag. Þá kom 
kórónuveiran.

Athöfninni hefur verið frestað um 
óákveðinn tíma.

Elvar Þór Antonsson stendur hér við líkanið af kútter Fríðu RE 13 sem hann smíðaði á árunum 2018-2020. Líkanið er í hlutföllunum 
1:25. Það er um 3 metra langt, 2,10 metrar á hæð og um 60 sentímetrar á breidd. Þá vegur það um 60 kíló. Ljósm. Haukur Sigvaldason.
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Kútter Fríða RE 13 var smíðuð hjá William 
McCann´sb Shipyard on Carrison Side í Hull árið 1884 
fyrir Richard B Simpson & George Bowman í Hull. 
Skipið kom til Íslands árið 1897 þegar Geir Zoega, 
kaupmaður í Reykjavík keypti skipið ásamt fjórum 
öðrum kútterum. Skipið sinnti ýmsum verkefnum fyrir 
eigendur sína á Íslandi, í Færeyjum og á Englandi til 
ársins 2000. Árið 1957 var sett díselvél í skipið. Skipið 
var gert upp í upprunalegri mynd árið 1980 en hélt þó 
vélinni. Í dag er skipið í kví í Lowestoft í Englandi þar 
sem það bíður þess að vera gert upp.

Fríða komin í Kvikuna: F.v. Eggert S Jónsson menningarfulltrúi Grindavíkur, Óskar Sævarsson SVG, Ólafur R Sigurðsson skipstjóri, 
Elvar Þór Antonsson og Hallur J Gunnarsson formaður Minja og Sögufélags Grindavíkur. Ljósm. Haukur Sigvaldason.

Elvar, braust suður um heiðar í vetur með líkanið, ásamt félaga sínum Hauki Sigvaldasyni, báðir eru þeir Dalvíkingar. Ljósm. Haukur Sigvaldason.
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Í tilefni þess að Grindvíkingar eru að fá 
nýja fleytu frá Dalvík, Fríðu RE 13 sem 
Elvar Þór Antonsson hagleiksmaður 
smíðaði, þá er ekki úr vegi að skoða 
tengingar á milli þessara sjávarplássa.

Bæði þessi pláss bjuggu við það 
framan af síðustu öld að hafnarskilyrði 
voru erfið og hamlaði það því að menn 
gætu gert út stærri báta.

Dalvíkingar hófust handa 1939 og 
luku Norðurgarði 1945. Grindvíkingar 
hófu líka framkvæmdir 1939 og stóðu 
þær yfir í allmörg ár og í dag eiga þeir 
eina bestu höfn á suðurströnd landsins.

Dalvíkingar héldu einnig áfram og 
eiga allgóða höfn í dag. Uppbygging 
þessara hafna gerði það að verkum að 
nú gátu stærri bátar athafnað sig við 
bryggjur og leiddi það af sér að bátum 
fjölgaði og þeir stækkuðu.

Á stríðsárum var siglt með fisk til 
Breta og ekki komu allir heilir heim úr 
þeim hildarleik. Bátaflotinn var að eldast 
og sáu menn fram á að eitthvað varð að 

Sjávarpláss

Haukur Sigvaldason frá Dalvík:

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.

 Ljósm.: Eyjólfur Vilbergsson.

Bára G.K. 270.
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Fiskverkun Grindavík
Staðarsund 10 - 240 Grindavík - Sími 897 6302

gera og það sem fyrst.
Landssjóður samdi við Svía árið 1944 

um smíði 45 eikarbáta og síðar bættust 
við 5 bátar sem var upphafið að Bæjarút-
gerð Reykjavíkur. Stærð þessara báta var 
frá 50 smálestum og uppí 110 smálestir. 

Teikningar voru eftir Bárð G. Tómas-
son sem jafnframt sá um eftirlit með 
smíðinni og með honum Þorsteinn Daní-
elsson. Hér innanlands var farið af stað 
með annað verkefni og gekk það gjarnan  
undir heitinu Landssmiðjubátarnir. Alls 
voru þetta 20 bátar, en Landssmiðjan 
smíðaði einungis 4 af þeim og voru þeir 
67 smálestir að stærð. Hinir 16 voru 
smíðaðir vítt og breytt um landið og voru 
14 af þeim heldur minni eða 37 smálestir.

Dalvíkingar fengu þrjá 50 smálesta 
Svíþjóðarbáta árið 1946, þá Bjarma EA 
760, Hannes Hafstein EA 475 og Þorstein 
EA 15. Einnig bættust tveir Landssmiðju-
bátar við skipaflota Dalvíkinga, Valur 
EA 766 67 smálestir og Björgvin EA 311, 
sem Nói á Akureyri smíðaði og var hann 
37 smálestir.

Á þessum tímapunkti samanstendur 
floti Grindvíkinga aðallega af smærri 
bátum sem fara stækkandi eftir því sem 
hafnarframkvæmdum miðar áfram. Júlíus 
Daníelsson festir kaup á 38 smálesta báti 
árið 1941, Báru GK 270 og gat að vísu 
skráð hann í Grindavík, en varð að gera 
hann út frá öðrum höfnum. Á þessum 
tíma voru flestir Grindavíkurbátar undir 
15 smálestum.

Árið 1945 verða breytingar á þessu 
með tilkomu stærri báta vegna bættrar 
hafnaraðstöðu. Þeir bætast í flotann einn 
á eftir öðrum, Maí GK 48 22, smálestir og 
Hrafn Sveinbjarnarson GK 255, sem var 
álíka stór.

Einnig kom Skírnir GK 79 af svipaðri 
stærð. Árið 1947 bætist Grindvíkingur GK 
39 við flotann og var hann 66 smálestir að 

stærð. Þá komu Ægir GK 350 og Bjargþór 
GK 515, svokallaðir Landssmiðjubátar 37 
tonna, smíðaðir af Kristjáni Nóa á Akur-
eyri.

Þessi þróun heldur svo áfram, bátum 
fjölgar og þeir stækka.

Afli sem barst á land í Grindavík árið 
1950 var nálægt 6250 tonnum af bolfiski 
en í Dalvíkurhöfn var landað nálægt 3500 
tonnum. Munurinn eykst með árunum 
og er svo komið að árið 1990 er landað í 
Grindavík 65.500 tonnum af bolfiski en á 
Dalvík einungis 15.000 tonnum.

Með tilkomu stærri báta á Dalvík sáu 
menn tækifæri í því að fara suður með 
þá á vertíð. Yfirleitt var haldið suður eftir 
jól eða strax eftir áramót. Þetta kallaði á 
ýmsar ráðstafanir, svo sem að leigja hús-
næði og aðstöðu fyrir matráð og mann-
skap sem sá um að beita.

Þegar að áhöfnin á viðkomandi bát 
bættist við þá var þetta töluvert af fólki, 
bæði konur og karlar. Þetta gátu verið 
4-6 bátar sem fóru suður til Grindavíkur, 
Keflavíkur og víðar um Suðurnesin.

Heyrt hef ég hjá gömlum sjómönnum 
og landfólki sem fóru suður á vertíð, að 
mikið hafi gengið á og brögð voru að því 
að kvonfang hafi verið fest. Gæti ég trúað 
að sú blóðblöndun hafi verið til góðs.

Ég sjálfur, sem þetta skrifa hef varla 
migið í saltan sjó en er alinn upp á Dalvík 

og bæði móður og föðurfólkið mitt var á 
kafi í útgerð. Oft hef ég hlustað á fullorð-
inn sjómann segja frá þessum tíma með 
glampa í augum.

Tenging á milli þessara sjávarþorpa 
hefur mér fundist áhugaverð meðal 
annars í ljósi þess að árið 1974 fá báðir 
þessir staðir kaupstaðarréttindi. Einnig 
það að bátar, sem  nýsmíðaðir áttu sína 
fyrstu heimahöfn á Dalvík, komu nokkrir 
við sögu í Grindavík.

Fremstan ber að telja Þorstein EA 15, 
sem er eini Svíþjóðarbáturinn sem eftir 
er og er enn í notkun. Árið 1956 er hann 
seldur Hraðfrystihúsi Þórkötlustaða hf. og 
fær nýja skráningu, Þorsteinn GK 15, og 
er í Grindavík í allmörg ár.

Bjarmi annar EA 110, sem Reykjanes 
GK 50, síðar Hrungnir GK 50, og að 
lokum Fjölnir GK 50. Hann var brotinn 
niður í Njarðvík 2018.

Hannes Hafsteinn EA 345, síðar Birgir 
GK 355, hafði viðkomu í Grindavík frá 
1973 til 1975.

Þá fór Björgúlfur EA 312 frá Dalvík 
árið 1973 til Grindavíkur og bar nafnið 
Járngerður GK 477. Járngerður sökk út af 
Breiðamerkursandi  16.02.1975 . Áhöfnin 
bjargaðist.

Læt ég nú þessu pári mínu lokið og 
óska öllum sjómönnum gleðilegs sjó-
mannadags í þessu skrítna ástandi.

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.

Þorsteinn GK 15 Ljósm: Ólafur Rúnar.
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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 4125966
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Vertu eins og heima
hjá þér í bústaðnum
Settu upp þráðlaust net fyrir alla fjölskylduna með
4G búnaði í bústaðnum. Þá getur þú líka tengt 4K
myndlykil frá Símanum þráðlaust við netið og horft á
allt þitt uppáhaldsefni úr Sjónvarpi Símans Premium.
 
Þú getur meira með Símanum
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Nýsmíði:
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Áskell ÞH 48 - Vörður ÞH  4

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.



Útgerðarfyrirtækið Gjögur h/f  lét 
smíða tvö samskonar togskip og komu 
þau til Grindavíkur síðast liðið haust.

Í desember 2017 var skrifað undir 
samning við Vard skipasmíðastöð í 
Aukra í Noregi, skipin eru í hópi sjö 
systurskipa sem smíðuð voru í Noregi.

Um er að ræða skip sem leysa af 
hólmi tvö önnur togskip hjá útgerðinni, 
Vörð ÞH 4 og Áskel  ÞH 48 og bera nýju 
skipin sömu nöfn. Og voru eldri skipin 
seld til  FISK Seafood á Sauðarkróki.

Hinn nýi Vörður ÞH 4 kom til 
Grindavíkur þann 25. september 2019 og 
hinn nýi Áskell kom 21. október 2019.

Skipin fengu höfðinglegar móttökur, 
björgunarsveitin Þorbjörn hafði komið 
fyrir stóru upphituðu tjaldi og var þar 
boðið upp á góðar veitingar meðan beðið 
var eftir tollskoðun. Séra Pálmi Matthías-
son blessaði bæði skipin og áhafnir 
þeirra.

Skipin eru að útliti og hönnun eins 
og ekki nema fyrir þá sem vita betur að 
greina sjónarmun, eftirfarandi texti á því 
við um bæði skip.

Í Sjómannadagsblaðinu 2019 birtist 
viðtal við Frey Njálsson tæknistjóra 
Gjögurs h/f en hann hafði  veg og vanda 
af smíði skipanna.

,,Stóð til að öll smíðin yrði í skipa-
smíðastöð 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 olíuiðnaðinn, og nú síðast skemmti-
ferðaskip fyrir ástralska útgerð.

Byrjað var að skera stál í júlí á síðasta  
ári, og lauk um miðjan mars s.l.

Skrokkarnir voru hífðir um borð í 
flutningaskipið Jumob Jubilee ásamt 
tveimur eins skrokkum fyrir Skinney 

Systurskipin
Áskell ÞH 48 - Vörður ÞH  4

Nýsmíði:

Helstu mál:
Lengd. 28,8 m.
Breidd 12 m.
Afl: 2x 290kw Yanmar.
Tvær skrúfur 2 m hvor að ummáli.
Rafmagnsspil frá Seaonics eru í báðum skipum, aflanemakerfin  eru  frá Marport.
SeaQ dótturfyrirtæki Vard hannaði brúarkerfið og eru flest siglinga og fiskileitarrtæki frá Marás.
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Frá vinstri: Anna Ragnhildur Sól Ingadóttir, Auður Ingimundardóttir, Anna Guðmundsdóttir, Anna Björg Gísladóttir og Auðbjörg Jörundsdóttir.

 Ljósm.: Haraldur Hjálmarsson.
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Nýsmíði:

Skipstjóri á Verði er Þorgeir Guðmundsson.

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson
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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 aðgerð-
araðstöðu.   Einnig verða skipin búin 
tveimur aðalvélum frá Yanmar,  tveimur 
skrúfugírum og  tveimur skrúfum frá 
Finnoy.

Með endurnýjun á ísfisktogurum 
fyrirtækisins, næst bæði bætt meðferð  á 
afla og betri aðstaða  fyrir áhafnir.  

Skipin stoppuðu ekki lengi í Grinda-
vík. Þeim var haldið til Hafnarfjarðar 
og tók þar við vinna við að setja niður 

vinnslubúnað og veiðarfæri og tók það 
nokkrar vikur fyrir hvort  skip.

Vörður fór til veiða í desember 2019 
og Áskell byjaði í lok janúar 2020.

Skipin eru með hátæknivætt vinnslu-
dekk  þar sem aflinn er blóðgaður og 
fullkældur, flokkaður eftir tegundum og 
þorskurinn einnig eftir stærð. Flokkun-
arvél sem byggir á hugbúnaði frá Völku 
ehf. sér um flokkunina. 

Micro h/f í Hafnarfirði sá  um smíðar 
og niðursetningu á vinnslubúnaði úr 
ryðfríu stáli og er um samstarf að ræða 
með Skinney-Þinganes sem fékk tvö  
samskonar skip.

Öll hönnun á vinnsludekki miðar að 
því að létta áhöfn störfin, bæta með-
ferð afla og einnig rekjanleika fisks með 
strikamerkingum á kör í lest.

Lest skipsins tekur um 244 kör  eða 
um 80  tonn og kemur frá vinnsludekki 
einn skammtur pr. kar og er ekki þörf á 

ís eða krapa þar sem fiskurinn er þegar 
kældur er hann kemur í lest, um er að 
ræða íslausa lest  þar sem kælingu eða 
hitastigi er stýrt.

(Sú reynsla sem nú þegar er komin 
lofar góðu samkvæmt upplýsingum rit-
stjóra)

Skipin eru með tvær skrúfur og kemur 
það vel út á togveiðum, má ætla að betur 
gangi að stýra með vind og strauma á 
hlið og einnig megi vænta minni olíu-
eyðslu.

Eftir lítilsháttar hnökra í búnaði í 
fyrstu túrum hefur gengið mjög vel að 
fiska, í samtölum við skipsverja kemur 
fram að skipin séu að standa undir 
væntingum, fara vel með áhöfn og afla.

Sjómanna og vélstjórafélag Grinda-
víkur óskar Gjögri h/f, aðstandendum 
og áhöfnum til hamingju með skipin og 
óskum þeim velfarnaðar.

Ritstjóri.

Skipstjóri á Áskeli er Reynir Garðar Gestsson.

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.
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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 
Laugardaga frá kl 10-14

Vélsmiðja Grindavíkur 
Verslun  - Bílaverkstæði - Vélsmiðja

Seljabót 3, 240 Grindavík / Sími 426 8540 /  www.vgsmidja.is

Sendum sjómönnum, 
fiskvinnslufólki 

og öðrum Grindvíkingum 
hamingju- og heillaóskir 

á sjómannadaginn
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HAPPDRÆTTI
– búum öldruðum

áhyggjulaust ævikvöld

Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 

hátíðarkveðjur á sjómannadegi

Gröfuþjónusta Palla Gísla

Tannlæknastofa Guðmundar Pálssonar
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Sturla GK 12

Í vetrarbyrjun gekk Þorbjörn h/f frá 
kaupum á Smáey VE 444 af útgerðar-
fyrirtækinu Bergi-Huginn.
Skipið mun heita Sturla GK 12.

Smáey, áður Vestmannaey kom til 
landsins 2007 og var skipið smíðað í 
Noredship skipasmíðastöðinni í Gdynia,  
Póllandi.

Hin nýja Sturla er um 30 metra langur 
og rúmlega 10 metra breiður ísfisktogari 
með 600 hö Yannmar aðalvél.

Skipstjóri verður Sigurbjörn Guð-
mundsson og kemur hann af gömlu Sturlu 
með sína  áhöfn.

Hrannar Jón Emilsson útgerðarstjóri 
hjá Þorbirni h/f telur að skipið komi til 
Grindavíkur um miðjan maí og verður þá 
útbúið til togveiða og haldið fljólega til 
veiða.

,,Hugmyndin á bak við þetta skip er 
að auka sveigjanleika veiðanna til þess að 
svara betur þörf markaðarins”.

Þegar að þessi pistill er skrifaður er 
Sturla  í skipalyftunni í Vestmannaeyjum í 
skverun og fær Þorbjarnarlitinn.

Gömlu Sturlu verður lagt fyrst um sinn.
Ritstjóri

Þorbjörn h/f bætir við togveiðiskipi í flotann

Sturla GK 12 kemur úr skipalyftunni 
í Vetmannaeyjum miðvikudaginn 18. maí .



Landsins gull er í Grindavík, vinir
Þar er gantast og kapp lagt í verk.
Glæstar meyjar og magnaðir synir,
Mannasálin  við hafið er sterk.
Hér býr lífið við saltið af sænum
sólarmegin á íslenskri strönd.
Við leiðumst tvö léttstíg í blænum
leggjum tryggðina í hlýjunnar hönd.

Meðan blikinn á bárunni syndir
brosir kollan við unganum smá.
Þegar lífið við vorilminn lyndir,
lifnar brosið við elskunnar þrá.
Undir berginu blæðir af sólu
brakar strengur á línunnar slóð,
netin hnykklast í hæglætisgjólu,
það er hvinur við lúðunnar lóð.

Höfnin góða er hamingja okkar
hjarta landsins og slagæð í senn.
Á bátabryggju er fjölmargt sem lokkar,
landsins búbjörg og fjölgaldramenn.
Dagbjartur Einars er dýrindis maður,
Dóri bróðir og Gaui í Vík,
Krilli í Krosshúsi og Alli svo glaður
Kunna að smíða úr netunum flík.

Í Grindavíkinni er gaman að vera
hjá góðu fólki með hjartalag hlýtt.
Að landi bátarnir lífsaflann bera 
og það birtir og allt verður nýtt.

Megi hamingja brosa við bænum,
megi sólstafir leika við kinn.
Hér býr lífið við saltið af sænum
og sálinni fögnuð ég finn.

Grindavíkurgull
Eftir Árna Johnsen, lag: Undir bláhimni.
Frumflutt á Bryggjukaffi hjá Alla og Krilla þann 30. september 2009.
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 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 

hátíðarkveðjur á sjómannadegi

REYKJANESHÖFN

EHF
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TIL HAMINGJU
SJÓMENN

555 6677  |  umb.is  |  Korngörðum 5, Reykjavík555 6677  |  umb.is  |  Korngörðum 5, Reykjavík

Sjómennt
Guðrúnartún 1 • 105 Reykjavík 

Sími 599 1450 
sjomennt@sjomennt.is

Átt þú rétt á styrk ?
Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfélaga
Sjómennt styrkir starfsmenntun sjómanna beint til fyrirtækja í útgerð.
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin um afgreiðslu 
þeirra í umboði Sjómenntar
Kynntu þér rétt þinn á www.sjomennt.is
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Á fjölmennum aðalfundi félagsins þann 
28. desember s.l.  fór formaður, Einar H 
Harðarson, yfir stöðu mála í kjaravið-
ræðum sjómanna við S.F.S. Samningar 
voru lausir 1. desember 2019 og í þeim 
sama mánuði var gerð viðræðuáætlun 
um framhaldið. Í bókunum við gerð 
síðasta samnings var kveðið á um að 
ákveðin vinna færi fram á samnings-
tímanum, ekki er hægt að segja að 
kraftur hafi verið í þeirri vinnu og áttu 
fulltrúar SVG erfitt með að hafa áhrif 
þar á.

Skemmst er frá því að segja að ein-
ungis einn fundur var í janúar 2020 þar 
sem kröfugerð var lögð fram af beggja 
hálfu, fundurinn tók skamman tíma og 
ekki hefur verið boðað til annars fundar. 

Félagsmál SVG:

í  Hrafnalandi á Akureyri var ytra  
umhverfi hússins klárað að fullu

Hrafnaland í vetrarófærð. Mynd frá félagsmanni.
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Í ljósi aðstæðna er þess ekki að vænta 
fyrr en haustar.

SVG fjármagnaði í samstarfi við 
útgerðarfyrirtæki í Grindavík kaup á 
nýjum harðbotna björgunarbát fyrir 
björgunarsveitina Þorbjörn. Vígsluat-
höfn átti að fara fram í ársbyrjun en var 
frestað til sjómannadags.

Grindavíkurbær og SVG hafa í ljósi 
aðstæðna í þessu heimsfaralds ástandi 
ákveðið að aflýsa hátíðahöldum Sjóarans 
Síkáta og sjómannadagsins 7. júní 2020.

Vígsla bátsins bíður síns tíma.
Félagið stóð fyrir talsverðum fram-

kvæmdum á síðasta ári. Var m.a. haldið 
áfram með endurbætur og viðhald á Sjó-
mannastofunni Vör.

í Vesturbrúnum var  ráðist í umtals-
verðar endurbætur á pottahúsi, húsið 
sem var illa farið af myglu og skemmdum 
og  var það  nánast endurbyggt. Einnig 
var pottur færður frá veggjum og epoxy 
lagt á veggi og gólf. Að auki var skipt út 
baðinnréttingu í stærra húsinu, húsið 
málað  að utan og lagfæringar gerðar á 
þakkanti o.fl.

í  Hrafnalandi á Akureyri var ytra  
umhverfi hússins klárað að fullu, skipt 
var um jarðveg og hellulögn kláruð frá 
bílastæði að húsi og að inngangi. Einnig 
var  lagt torf á opin svæði, telst húsið 
fullklárað. Vonir standa til þess að sam-
veru og leiksvæði verði klárt nú í  sumar 
í Hálandahverfinu.

Í  Húsafelli er unnið að lausnum á 
leiksvæði fyrir börnin og stefnt er að  því 
að það klárist í sumar.

Unnið er að uppfærslu á ,,Frímann“ 
orlofsvef félagsins. M.a. verður þar að 
finna vefgátt með flestum þeim upplýs-
ingum sem félagsmaður þarf að sækja frá 
félaginu, viðmótið verður lagað að öllum 
snjalltækjum.

 Ítrekun til félagsmanna; gæludýr eru 
bönnuð í orlofshúsum félagsins, ströng 
viðurlög eru í gildi. Umgengni er innri 
maður - Göngum vel um orlofshús 
félagsins.
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Þegar beiðni berst um að skrifa grein 
í Sjómannadagsblað Grindavíkur og 
hugur er látinn reika um hvað hafi 
verið á döfinni þetta árið er ekki 
spurning að frasi ársins á klárlega við. 
Það hafa verið algjörlega fordæma-
lausir tímar og hér í Grindavík jafnvel 
í fleiri víddum en það sem frasinn 
var smíðaður utanum. Það hafa svo 
sannarlega verið gríðarlegir kraftar að 
verki; fárviðri, stórflóð, jarðhræringar, 
landris, og heimsfaraldur. Þetta er 
eiginlega  upptalning á flestu sem þarf 
að leiða hugann að við uppbyggingu á 
góðri víðtækri viðbragðsáætlun en ekki 
eitthvað sem ríður yfir á einu ári.

Byrjum á eftirlætisumræðuefni Ís-
lendinga, veðrinu. Lægðir komu líkt og 
á færibandi, stórviðri geisuðu svo elstu 
menn muna vart annað eins. Afleit veður 
frá því í haust og fram eftir vetri settu 
strik í reikninginn hvað varðar komur 
fiskiskipa til Grindavíkurhafnar í meira 
mæli en áður hefur tíðkast. 

Stórflóð urðu 14. og 15. febrúar og 
ollu talsverðu tjóni á sjóvarnargörðum 
og sjávarkömbum í Grindavík. Það sem 

er umhugsunarvert er að fyrra flóðið 
þann 14. febrúar varð í austanátt sem 
alla jafna veldur ekki usla innan hafnar í 
Grindavík. Þakka má sínum sæla fyrir að 
ekki var stórstreymi þegar flóðin gengu 
yfir því þá hefði eflaust orðið mun meira 
tjón.   

Varðskipið Þór kemur til hafnar 
í Grindavík
Landris í Grindavík og jarðhræringar 
tengdar því urðu til þess að ákveðið var 
að varðskip kæmi til hafnar í Grindavík í 
fyrsta skipti í sögu Landhelgisgæslunnar 
og Grindavíkurhafnar. Tilgangur með 
komu skipsins var hluti af varúðarráð-
stöfunum sem Grindavíkurhöfn, HS 
Veitur og Landhelgisgæslan unnu að í 
sameiningu. Ef af einhverjum ástæðum 
rafmagn færi af bænum líkt og gerðist 
á Dalvík sl. vetur töldu hafnaryfirvöld, 
HS Veitur og Landhelgisgæslan það vera 
mikilvægt að æfa og undirbúa komu 
skipsins til hafnarinnar. Einnig getur 

Vertíðarspjall: Sigurður A. Kristmundsson, hafnarstjóri

Sigurður A. Kristmundsson hafnarstjóri.

Það hafa svo sannarlega verið 
gríðarlegir kraftar að verki
-  fárviðri, stórflóð, jarðhræringar, landris, og heimsfaraldur

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson
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skipið verið fjöldahjálparstöð ef á þarf 
að halda. Hið stóra og glæsilega varð-
skip Þór kom til hafnar í Grindavík þann 
10. febrúar 2020 í norðan strekkingi. 
Þar sem varðskip á vegum LHG hafði 
ekki áður komið til hafnarinnar taldist 
það vera grundvallaratriði að æfa slíkt 
og búa þá að þeirri reynslu ef á þyrfti að 
halda jafnvel við erfiðari aðstæður í inn-
siglingu. Sérfræðingar HS Veitna og LHG 
prjónuðu saman áætlun um tengingar 
við kerfi hafnarinnar og skipsins sem 
ættu að geta afhent helming af þeirri 
orku sem bærinn þarfnast. HS Veitur 
hafa til reiðu ljósavélar og annan búnað 
til að tengja þann hluta bæjarins sem 
eftir sem uppá vantar.

Covid-19
Covid- 19 heimsfaraldurinn færði okkur 
við Grindavíkurhöfn svipaðar áskoranir 
og öðrum vinnustöðum, skipta þurfti 
upp hópnum til að fyrirbyggja að allur 
hópurinn yrði fyrir smiti á sama tíma. 
Einnig voru innleiddar umgengnisreglur 
í takt við reglur heilbrigðisyfirvalda. 
Faraldurinn hefur haft þau áhrif að fisk-
verð sem annars var í mjög ásættanlegum 
farvegi hvað varðar kg. þorsks á markaði, 
um 350 til 400 kr./kg. húrraði allt niður 
í 170 kr./kg. en nú er útlit fyrir að verðið 
sé aðeins að rétta sig við.   

Framkvæmdir
Uppbygging Miðgarðs og dýpkun sam-
hliða niður á 8 metra tókust vel og þar 
með var langþráðu markmiði náð á 
síðasta ári. Þar með er komin aðstaða í 
Grindavíkurhöfn sem hæfir þeim skipa-

kosti sem reikna má að sé við bryggju í 
Grindavíkurhöfn þegar mest er um að 
vera. Þrátt fyrir að búa yfir 1000 metrum 
af bryggjuköntum koma dagar og vikur 
þar sem bryggjupláss er af skornum 
skammti, sér í lagi ef stendur þannig á 
að vöruflutningaskip, frystitogari einn 

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.

 Ljósm.: Eyjólfur Vilbergsson.
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210x297 mm blæðandi  A4 heilsíða

 
 
Hafið 
hefur 
kennt 
okkur

Visirhf.is

Hafið hefur kennt okkur auðmýkt

gagnvart náttúruöflunum og

ábyrgðartilfinningu gagnvart

lífríkinu. Hafið hefur kennt okkur

að hagnýta tæknina af virðingu

fyrir fiskum og mönnum.
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eða fleiri og fjöldi annarra skipa liggi við 
bryggjur á sama tíma.   

Rekstur
Á árinu 2019 var landaður afli í Grinda-
vík um 34.880 tonn. Sem er 237 tonnum 
minna en árið 2018. Þessar tölur eru 
teknar úr Gafli skráningakerfi Fiskistofu 
og íslenskra hafna. Fjöldi landana 
fiskiskipa árið 2019 voru 1.449 talsins, 
fjöldi aflavigtaskráninga voru 19.000 
og vöruvigtarskráningar voru 1236.  
Frystitogarar lönduðu 39 sinnum. Skip 
voru landtengd í 770 skipti og aflestur 
rafmagns var tvöfaldur sá fjöldi. Heildar 
raforka sem seld var á árinu var um 
1.087.067 KW. Sorp sem Grindavíkur-
höfn tók á móti árið 2019 var 94 tonn. 
Ferskvatn afgreitt um borð í skip um 
800 skipti. Heitt vatn var afgreitt í um 40 
skipti. 

Flutningaskip og vöruflutningar
Innflutningur af salti var 19.949 tonn og 
lýsi 3.814 tonn. Alls voru níu flutninga-
skip sem komu til Grindavíkur og lágu 
þau í höfn í samtals 21 dag.  

  
Verkefni á hafnsögubátnum 
Bjarna Þór
Vinnustundir sem unnar voru á hafn-
sögubátnum Bjarna Þór voru um 372 
klst. umfram þá hefðbundnu aðstoð 
við komu skipa til Grindavíkur. Þar má 

nefna dráttarverkefni, aðstoð við hið 
stóra færeyska flutningaskip Mykines, 
sem er í vikulegum áætlunum í  Þorláks-
höfn. Áhafnaskipti fiskiskipa, þjónustu-
ferðir með varahluti og umbúðir. Hafnar-
starfsmenn drógu einnig með aðstoð 
björgunarsveitarinnar búrhval sem rekið 
hafði upp á sker í Arfadalsvík á haf út. 

Afkoma hafnarinnar 
Heildartekjur hafnarinnar árið 2019 voru 
tæplega 191 milljón og gjöld tæplega 133 
milljónir. 

Til þess að standa undir lánum og 
framkvæmdaþörf mega tekjur alls ekki 
vera lægri. 

Ný skip í flotanum
Gaman er að segja frá því að útgerðir í 
Grindavík virðast stórhuga því óvenju-
mörg ný skip bættust í flotann eða voru 
endurnýjuð. Frystitogarinn Tómas 
Þorvaldsson GK 10 kom til hafnar 8. 
ágúst 2019. Skuttogurunum Verði og 
systurskipinu Áskeli var skipt út fyrir 
nýsmíðar. Vörður ÞH 44 kom 25. septem-
ber til Grindavíkurhafnar en Áskell ÞH 
48 kom 21. október. Loks kom nýsmíðað 
línuskipið Páll Jónsson GK 7 til heima-
hafnar 21. Janúar 2020.

Viðhaldsverkefni 2020
Meðal helstu verkefna sem liggja 
fyrir eru að steypa þarf þekju á hluta 

Vertíðarspjall: Sigurður A. Kristmundsson, hafnarstjóri

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson

 Ljósm.: Haraldur Hjálmarsson

Ólafur Sigurðsson.
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Vertíðarspjall: Sigurður A. Kristmundsson, hafnarstjóri

 Ljósm.: Eyjólfur Vilbergsson.
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Suðurgarðs sem er farin að síga. Á þessu 
augnabliki liggur ekki fyrir hvort ríkið 
komi inn með fjármagn í það viðhalds-
verkefni. Trégólf á Kvíabryggju -lönd-
unarbryggju smábáta er orðið mjög lúið 
og lélegt og þarfnast endurbóta. 

Verkfræðingar á siglingasviði Vega-
gerðarinnar vinna núna að hagkvæmni-
athugun á því hvort rýmka megi innri 
innsiglingu og snúningssvæði innan 
hafnar til að auðvelda stærri skipum að 
athafna sig með öruggari hætti. Myndin 
sýnir eina af mögulegum útfærslum. 

 Sjómenn og fjölskyldur
Til hamingju með daginn

Sigurður A. Kristmundsson

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson.
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Móti opnu hafi er Grindavík. Þar búa 
sjómenn og fiskverkunarfólk, sem 
daglega fær að kynnast sjónum beint og 
óbeint. Sjórinn er þeim jafnsjálfsagður 
okkur hinum og stofugólfið. En slíkt 
fólk vill að menn umgangist það sem í 
sjónum fæst með hæfilegri virðingu og 
umfram allt aðgát. Þetta fólk vill til að 
mynda ekki horfa upp á það aðgerðar-
laust þegar ríkisstjórn landsins fer 
undan í flæmingi þegar verja á fiskimið 
landsins. Þeim líður illa að vita til þess 
að breskum ofbeldisherskipum er beitt 
gegn íslenskum varðbátum og vilja 
sjálfir leggja allt í sölurnar til þess að 
verja fiskimiðin. 

Maður við mann
Þess vegna var það sem sjómenn og 
útvegsmenn á Suðurnesjum sendu frá sér 
aðvörun um miðjan desember: Ef ríkis-
stjórnin stendur sig ekki sæmilega við 
verndun landhelginnar munum við grípa 
til okkar ráða og loka hliðum herstöðvar-
innar. Þrátt fyrir jólaannir og pólitískan 
darraðardans á alþingi fyrir jólaleyfi tóku 
margir eftir þessari tilkynningu Suður-
nesjamanna. En ríkisstjórnin heyrði ekki 
tilkynninguna, hún tók ekkert mark 
á henni. Áfram einkenndi þrekleysið 
og aumingjaskapurinn meðferð land-

helgismálsins jafnvel þótt Bretarnir 
höguðu sér sífellt verr. En þegar her-
skipin reyndu 20 sinnum í lotu að sigla 
á Þór fyrir austan land, þann sama dag 
létu Grindvíkingar til skarar skríða. Þeir 
voru niðri á bryggju eins og fyrri daginn 
og þar mælti maður við mann að nú 
skyldu þeir bregða sér út fyrir plássið og 
loka stöðinni, fjarskiptastöð bandaríska 
hersins. Þeir fóru með bíla sína og tepptu 
aðkeyrslu að stöðinni. Þetta var kl. 3 á 
laugardaginn 10. janúar. Síðan stóðu þeir 
þar vakt alla helgina. 

Fiskur undir steini
Þó fer því fjarri að þessu fólki sé sér-
staklega illa við núverandi ríkisstjórn. 
Margir í hópnum eru eldheitir stuðn-
ingsmenn hennar. En eftir því sem 
þeir eru harðskeyttari stuðningmenn 
stjórnarinnar svíður þeim sárar að horfa 
upp á niðurlæginu hennar. Í fram-
kvæmdanefnd þeirra sem loka veginum 
að stöðinni eru þrír menn, þar af tveir 
forystumenn Sjálfstæðisflokksins, þeir 
Eðvarð Júlíusson, varaþingmaður Sjálf-
stæðisflokksins á Reykjanesi og Sigurpáll 
Einarsson, formaður Sjálfstæðisfélags 
Grindavíkur. Þriðji maðurinn í nefndinni 
er Óskar Hermannson, Arnarvík. 

En um leið og sjórinn hefur kennt 

þessu fólki í Grindavík lexíur hefur það 
dregið sína lærdóma af herstöðinni. 
Það veit að því aðeins taka Bretar við 
sér í landhelgismálinu að Bandaríkja-
menn skipi þeim að aðhafast eitthvað. 

Þegar Grindvíkingar 
lokuðu herstöðinni

Þorskastríðið 1976 

Var Edda stungið í steininn? Ljósm. BG.
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Grindvíkingar búa nefnilega undir 
húsveggnum hjá NATO, en risavaxinn 
skógur fjarskiptamastranna vestur af 
kaupstaðnum minnir daglega og ævin-
lega á veru herstöðvarinnar. Þess vegna 
er Grindvíkingum ljóst að ekkert dugir 
minna en fyllsta harka gagnvart NATO 
og Bandaríkjamönnum til þess að hrófla 
við Bretum. Þar liggur fiskur undir steini. 

Veitti sakramenti
Við komum þarna frá Þjóðviljanum upp 
úr hádeginu á sunnudag. Þá voru nokkrir 
tugir manna á stíflunni eins og þeir köll-

Þetta er hópurinn sem stóð vörð við vegatálma í Grindavík síðdegis á sunnu-
dag. Í baksýn sést fjarskiptastöðin. Þeir tóku sér stöðu við grjótagarðinn sem 
rutt var upp á laugardaginn.
 Á myndinni má meðal annars þekkja eftirtalda: Sævar Óskarsson, Skúla 
Óskarsson, Óla Bjarna Ólafsson, Rúnar Björgvinsson, Guðmund Kristjánsson, 
Örn Traustason, Jón Guðmundsson, Enok Sigurðsson, Þorstein Guðmundsson, 
Ragnar Ragnarsson, og Svavar Sverrisson,  Sævar Þórarinnsson, Magnús á 
Brú, Gunnar Tómasson, Rut Óskarsdóttur og Ragnar Ragnarsson. Ljóm. gsp.

Sjómannadagsblað Grindavíkur     97

Þorskastríðið 1976 Ráðamenn  þjóðarinnar að fara á taugum, Grindvíkingar grípa til sinna ráða



98     Sjómannadagsblað Grindavíkur

uðu það sjálfir. Þarna voru í einum Land-
Roverbíl frá Ingimundi í Heklu margir 
menn saman komnir á öllum aldri, frá 
tvítugu og upp úr. Það stóð ekki á svör-
unum þegar við spurðum þá um tilgang 
aðgerðanna, þar var hvorki feimni né hik. 
Þetta voru hressilegir sjómenn. Sumir 
höfðu verið á balli kvöldið áður í sam-
komuhúsinu Festi. Þar hafði verið fullt 
hús: þegar menn voru búnir að dansa 
nægju sína fór fólkið upp að stíflunni 
að skemmta sér við að horfa á stífluna, 
horfa á samstöðuna og árangur hennar. 

Hafa margir Ameríkumenn komið 
hér? spurðum við Þjóðviljamenn.

Jú, nokkrir, en í dag hefur bara einn 
komið. Það var presturinn sem á þennan 
fólksvagn þarna, ljósbláan. Hann er 
að veita þeim sakramenti sögðu þeir í 
Land-Rovernum og hlógu gríðarlega. Það 
er messa í stöðinni. Land-Rovermenn 
sögðu okkur einnig, að þarna á stífluna 
hefðu komið um morguninn nokkrir frá 
félagsskapnum Eik-mi, sem hefðu dreift 
miðum og farið friðsamlega, var tekið 
fram. Þeir töldu að á staðnum hefðu 

verið til lengri og skemmri tíma menn 
frá öllum heimilum í Grindavík. Hefðu 
vafalaust 400-500 manns komið uppeftir, 
en þegar flest var í einu á laugardags-
kvöld voru þarna um 200 manns, sagði 
lögreglan í Grindavík.

Óhrjáleg stöð
Lokun vegarins að stöðinni var aðeins 
spölkorn fyrir vestan kaupstaðinn, en 
nokkur spotti er þá eftir að herstöðinni. 
Þjóðviljamenn vildu ganga að stöðinni 
og freista þess að hitta einhverja þeirra 
sem þá áttu skammt í guðsorð áður-
nefnds prests. Báðum við lögreglumenn-
ina í Grindavík sem þarna sátu í tal-
stöðvarbíl að tilkynna komu Þjóðviljans 
á staðinn. 

Lögreglumenn sendu tilkynninguna 
frá sér strax en langur tími leið að bíða 
eftir svari, það kom þó að lokum, ekki 
fagnandi, heldur aðvarandi. Frá stíflunni 
að stöðinni væri hættusvæði sem allt 
tilheyrði Bandaríkjamönnunum. Við 
skyldum gæta okkar vandlega. 

Við gengum í átt að stöðinni og 
eftir því sem nær kom sést hvað þetta er 
ómerkileg stassjón, þrátt fyrir mastra-
skóginn í kring. Þarna eru fáein hús, 
farartæki og varðturn. Við tökum strax 
eftir því að allt er þetta illa hirt, húsin 
ómáluð og skellótt, bílflök um allt svæðið 
og allt er þetta raunar hið óhrjálegasta. 
Var það mikill munur eða hús þeirra 
Grindvíkinganna sem við höfðum ekið 
fram hjá stundarkorni fyrr, sem öll eru 
snyrtileg og vel gerð ytra. 

Hallgrímur Jónasson:Kveðja til Grindvíkinga
(Lag: Suðurnesjamenn)Þegar okkur ógnarerlent málalið,garparnir í Grindavíkganga fram á svið.Fast þeir sækja sjóinná Suðurnesjum enn.Þeir eru líka í landiliðtækustu menn.

Ljósm: Ólafur Rúnar.

Ljósm. BG.

Þorskastríðið 1976 
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Suðurnesjamenn 
loka herstöðinni

Um helgina tóku Suðunesjamenn til sinna ráða og lokuðu herstöðinni. Grindvíkingar lokuðu veginum að fjar-
skiptastöðinni þar í grennd alla helgina eða frá því um tvöleytið á laugardag og Keflvíkingar lokuðu Rockwillle 
– stöðinni í tvo klukkutíma. Fleiri hundruð  manns tóku þátt í þessum aðgerðum, en forystumenn þeirra voru úr 
röðum sjómanna og útvegsmanna. Meginkröfur fólksins eru raktar á næstu síðum, en þær beinast fyrst og fremst að 
NATO og bandaríska herliðinu. Þátttakendur í aðgerðunum eru úr öllum stjórnmálaflokkum, en forystumennirnir 
eru margir áberandi forvígismenn Sjálfstæðisflokksins á Suðurnesjum, varaþingmaður, formaður sjálfstæðisfélags, 
fyrrverandi bæjarfulltrúi o.s.frv. Allar helstu fréttastofur fylgdust með þessum atburðum, BBC, Reuter og aðrir. 
Þjóðviljinn fór á vettvang á sunnudag. 

Ljósm. BG.

Herskipin út innan viku ella úrsögn úr NATOÞorskastríðið 1976 
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Þrír stuttir og einn langur
Þegar við komum að stöðinni var 
engan mann að sjá fyrst í stað utan 
varðturnarmanninn sem sífellt stóð með 
kíkinn gónandi á okkur þremenningana. 
Vandaðist þó málið þegar Gunnar Steinn 
hljóp upp að girðingunni með skuggalega 
ljósmyndatösku sína, en við Einar Karl 
héldum áfram niður með herstöðinni. 
Þá gat varðmaður ekki haft okkur alla í 
kíkinum í einu. Nú mátti sjá einn og einn 
mann skjótast á milli húsa og þegar ég 
veifaði mér til skemmtunar stukku þeir 
á flótta eins og hrædd dýr. Vandséð var 
hvert þessara nöturlegu húsa eru manna-
bústaðir og hver geymslur, öll voru þau 
til vitnis um það að stjórn Hvíta hússins 
er enn sammála þeirri skoðun Nixons 
að þetta land sé bölvaður hundarass. Þar 
eigi ekki að nota málningu né sæmilega 
umgengni. Minntu bílflök stöðvarinnar 
einna helst á einstaka bóndabæ á Íslandi 
þar sem bóndinn stundar viðgerðir fyrir 
alla sveitina, en dundar sjálfur við það í 
frítímum sínum á veturna að setja saman 
Moskvitsbíla, gerir einn úr fimm eða sex. 

En, viti menn! Þarna koma fjórir 

úlpuklæddir, þrír stuttir og einn langur. 
Sá langi gengur fyrst og fremst og ég 
greikka sporið til þess að ná tali af þess-
um manni. Hann gengur föstum skrefum 
á móti mér og ég heilsa honum. Hann 
tekur undir kveðju mína á amerísku, en 
segir svo: Hvað er þetta hér? Þetta var 
tungumál sem ég kannaðist við og segi: 
Ertu íslenskur?

-Já.
-Bandarískur ríkisborgari?
-Já.
-Ertu hermaður?
-Já, en hvaðan eruð þið?
-Við erum blaðamenn.
-Frá hvaða blaði?
-Þjóðviljanum. 
-Ðe komjúnist peiper. 
-Frá Þjóðviljanum. 

Þegar umræðan er eins og sjá má 
að komast á líflegt stig kallaði maður 
nokkur valdsmannlega í fjarskanum á þá 
fjórmenninga og þeir tóku næstum til 
fótanna. Það var eins og sá valdsmann-
legi hefði verið að kalla á hund, og þeir 
hlýddu eins og vel vanin húsdýr. Við 

kölluðum á eftir þeim sem rætt hefði 
við okkur: Hvað heitir þú? En ekkert 
svar, við sáum hann hverfa inn í gimald 
stærsta hússins. Þarna var íslenskur 
maður hermaður í Bandaríkjaher. Við 
spurðum, þegar við komum frá stöðinni, 
Grindvíkingana, hvort þeir þekktu 
þennan íslenska mann. Nei, þeir vissu 
ekki um hann. Höfðu aldrei heyrt hans 
getið. 

Hvernig stendur á veru hans þarna? 
Við því kann ég engin svör, en það var 
hrollvekja, ekkert minna, að horfa á 
eftir þessum manni, þeim langa, niðrum 
kokið á herstöðinni. 

Messa á Rustys Bar and Grill 
Þegar við gengum frá hliðinu tók ég eftir 
skrautletri framan á bláu húsi inni á 
svæðinu. Þar stóð Rustys Bar and Grill. 

Húsið sjálft minnti einna helst á 
bílskúr vondan eða fjárhús úr kassa-
fjölum. Og var liturinn utan í því í engu 
samræmi við óhrjálegan efniviðinn, 
þetta var eina nýmálaða húsið á staðnum 
og liturinn var sterkblár. Stafirnir voru 
framan á annarri vængjahurðinni framan 

Guðfinnur Jón Bergsson, Finni lögga, Eðvarð Júlíusson, Eddi í Hópsnesi og Sigurpáll Einarsson, afhenda yfirmanni varnarliðsins bréfið 
og hóta frekari aðgerðum Ljósm: B.G.
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á húsinu. Þeir voru málaðir á ská með 
mikilli nosturssemi, náttúrulega fjólu-
bleikir. Skyldi presturinn vera að messa 
þarna inni, sögðum við, á Rustys Bar and 
Grill? Við lögðum við hlustirnar til þess 
að vita hvort við heyrðum ekki sálma-
söng yfir sakramentin, en ekkert heyrðist 
nema vindgnauðið, en nú var hann 
einmitt að herða sig upp í byl, ofankafald 
og skafbyl nánar tiltekið. 

Við röltum til Grindvíkinganna á 
nýjan leik í gegnum kafaldfjúkið. Þegar 
við erum komnir langleiðina er litið við 
og þá rifjast aftur upp orð Nixons sem 
áður var vitnað til og það rifjast líka upp 
sem Geir Hallgrímsson sagði í útvarpinu 
á dögunum að herinn hér á landi getur 
ekki verndað okkur fyrir yfirgangi Breta. 
Það er sjálfsagt alveg rétt, enda lítur for-
sætisráðherra málið „alvarlegum augum“. 

Það var gott að koma til Grindvíking-
anna aftur frá herstöðinni sem gleypti 
einn Íslending í messu á Rustys Bar and 
Grill. 

Þeir eru Íslendingar
Grindvíkingar höfðu sjálfir gripið til 
aðgerðanna um helgina. 

Þeim hefur verið sagt að herinn sé 
hér til þess að vernda Íslendingana. 
Grindvíkingar heimta því að herinn geri 
það og verndi okkur fyrir yfirgangi Breta. 
Ef hann ekki gerir það á hann að fara 
héðan og Íslendingar eiga að segja sig úr 
NATO, tafarlaust. Um þessa afstöðu voru 
þeir allir sammála sem við hittum við 
lokun stöðvarvegarins, hver einasti einn, 
Grindvíkingarnir stóðu vörð um íslenska 
sæmd andspænis ægilegasta heimsveldi 
heims. Þeir eru reiðir vegna athafnaleysis 
stjórnvalda, þeir gera biturt grín að Geir 
Hallgrímssyni „með alvarlegum augum“. 
Þeir eru Íslendingar. 

Við tókum viðtal við einn forvígis-
manna Grindvíkinganna á staðnum, 
og segir frá því annars staðar. Þegar við 
kvöddum fólkið var það gert með vissum 
söknuði. Okkur langaði til þess að vera 
með því og taka beinan þátt í þessum 

glæsilegu aðgerðum. Síðan var haldið 
til Keflavíkur. Þar áttu sér stað svipaðar 
aðgerðir í tvo klukkutíma. Þar hittum við 
hermann sem neitaði að tala við okkur 
aukatekið orð. 

Hyldýpisgjá
Og þegar kom til Reykjavíkur birtust 
fréttir í útvarpi og sjónvarpi. Það var sagt 
frá því, að forsætisráðherrann liti málið 
alvarlegum augum. Það var sagt frá því 
að dómsmálaráðherrann myndi ekkert 
aðhafast gagnvart Suðurnesjamönnum 
meðan allt færi friðsamlega fram. Það var 
rétt eins og dómsmálaráðherrann héldi 
að suður frá væri einhver óþjóðalýður. 
Og svo kom fréttin um að formaður 
utanríkismálanefndar alþingis teldi að ef 
sjópróf sönnuðu ásiglingu þá lægju slit 
stjórnmálasambands í loftinu! 

Þessar fréttir um afstöðu ráðamanna 
ofan í lífsreynslu dagsins sönnuðu 
svo áþreifanlega sem verða má hvílík 
hyldýpisgjá er milli ráðamanna, ríkis-
stjórnarinnar og fólksins í landinu.

Bandaríkjamennirnir fengu strax að 
vita hvað væri á seyði. Þeir voru beðnir 
að senda út fulltrúa til  að veita mót-
töku bréfi. Á meðan bréfið var samið, 
kom vörubíll og sturtaði grjóti yfir 
veginn. Um fimmleytið kom snjóbíll  
frá fjaskiptastöðinni. Atriðið var eins 
og í spennandi bíómynd. Um fimm-
tíu metra frá vegartálmanum nam 
snjóbíllinn staðar, og tveir menn komu 
út. Þeir gengu að vegartálmanum, en 
til móts við þá komu nokkrir forsvars-
menn aðgerðanna. Bandaríkjamenn-
irnir voru Fetter liðþjálfi, og Winslow 
yfirforingi. Þeir Eðvarð Júlíusson, 
varaþingmaður sjálfstæðisflokksins, 
Óskar Hermannson verkstjóri og 
Sigurpáll Einarsson bæjarfulltrúi 
sjálfstæðismanna í Grindavík afhentu 
bréfið. Það var stílað til yfirmanns-
varnarliðs NATO á Keflavíkurflugvelli. 
Bandaríkjamennirnir sögðust ekki 
geta komið bréfinu til skila nema þeir 
fengju að fara út úr stöðinni, og upp 
á Keflavíkurflugvöll. Þeim var sagt að 
þeir mættu ganga í gegn.

Eins og í njósnamynd
Ljósm: Ólafur Rúnar.
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„Þetta byrjaði eiginlega á bryggjunum 
í gær, og áður en við vissum af voru 
aðgerðirnar byrjaðar hér við stöðina, 
búið að ryðja upp grjóta og snjógörð-
um og hafin vaktaskipti á verðinum. Ég 
held að hingað hafi komið fulltrúar frá 
öllum heimilum í Grindavík og fjöldi 
fólks annars staðar af Suðurnesjum. 
Þegar flest var hér í gær taldi lögreglan 
að um 200 manns væru við bílagirð-
inguna.“ 

Þetta sagði Eðvarð Júlíusson, út-
gerðarmaður, í viðtali við Þjóðviljann 
um miðjan dag á sunnudag, en hann er 

ásamt Sigurpáli Einarssyni og Óskari 
Hermannssyni í framkvæmdanefnd 
aðgerðanna í Grindavík. 

Þetta upphófst allt saman með því að 
Eðvarð var einn sexmenninganna, sem 
rituðu bréf til aðmírálsins á Keflavíkur-
flugvelli 14. desember. Síðan þá hefur 
verið mikið rætt um landhelgismálið, 
framferði Breta á miðunum og afskipti 
herstöðvarinnar af þorskastríðinu í 
Grindavík. Hér fer á eftir viðtal við 
Eðvarð Júlíusson útgerðarmann. Við 
settumst inn í bíl hans, og sem viðtalið er 
að hefjast berast til hans skeyti frá föður 

hans í Reykjavík og Verkalýðsfélaginu 
Vöku á Siglufirði, þar sem lýst er yfir 
stuðningi við aðgerðir Grindvíkinga. Í 
sama mund ber að Sigurpál, formann 
Sjálfstæðisfélagsins í Grindavík og full-
trúa í samstarfsnefnd sjómanna. Einnig 
honum berst fjöldi stuðningsskeyta, og 
eins og menn heyrðu í fréttatíma útvarps 
á sunnudagskvöldið var straumur stuðn-
ingsskeyta svo ör, að ekki gafst tími til 
þess að telja þau upp í útvarpinu. 

Loðnumenn óttast Bretann
-Já, ég skal segja þér það, segir Eð-

Spurning sem Grindvíkingar setja á oddinn

Er NATO-herstöðinni ætlað 
að verja okkur eða ekki?

Frá mótmælunum við Natóstöð Bandaríkjamanna í „Heiðinni“ í janúar 1976. Ljósm: Ólafur Rúnar.

Þorskastríðið 1976 Allar helstu fréttastofur fylgdust með þessum atburðum, BBC, Reuter og aðrir
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varð, að sjómenn hér eru uggandi vegna 
þess að Bretarnir eru í skaka á loðnuslóð 
þarna fyrir austan. Þeir sigla eins og ban-
dittar, og ég get sagt þér af eigin reynslu 
sem skipstjóri að ég tek aldrei sjens á því 
að þeir víki rétt. Þeir eru taugatrekktir 
núna og sjá varðskip í hverju skipi sem 
nálgast. Þess vegna er ég viss um að þeir 
muni áreita íslensk loðnuskip, keyra í 
næturnar og valda stórtjóri svo eitthvað 
sé nefnt. Það verður því að gera eitthvað 
í því að koma þeim af miðunum. Þetta 
er nú til dæmis eitt af því sem ýtir mér 
persónulega út í þessar aðgerðir.

Til hvers er herstöðin?
-En hver er svo megintilgangurinn með 

þessu tiltæki ykkar?
-Við viljum bara fá það svart á hvítu 

til hvers bandaríska herstöðin er hér á 
landi. Er hún aðeins hér til þess að gæta 
bandarískra hagsmuna, eða, eins og við 
höfðum haldið, einnig til þess að vernda 
okkur? Ef þeir eru hér aðeins fyrir sig 
ættu þeir skilyrðislaust að greiða skatta 
og skyldur af umsvifum sínum eins og 
hvert annað fyrirtæki. Ég vil taka það 
fram að í lokun okkar á veginum beinist 
alls ekki að bandarískum einstaklingum 
hér, heldur fyrst og fremst gegn NATO. 
Það er verið að knýja á um það að yfir-
stjórn NATO gefi skýr svör um það hvort 
hún ætlar að þola Bretum vopnaðar yfir-
gang á Íslandsmiðum. 

Eðvarð Júlíusson  les yfirlýsinguna og fyllir Grindavíkursjómenn eldmóði Ljósm. BG.

Þorskastríðið 1976 Allar helstu fréttastofur fylgdust með þessum atburðum, BBC, Reuter og aðrir
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Gleðilega hátíð

410 4000Landsbankinn landsbankinn.is

Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki 
og öðrum Grindvíkingum 
hamingju- og heillaóskir 
á sjómannadaginn
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stapaprent
P R E N T Þ J Ó N U S T A

Við hönnum og prentum 
nánast allt sem þú þarft!

•  n a f n s p j ö l d 

•  b r é f s e f n i 

•  r e i k n i n g a 

•  u m s l ö g 

•  b æ k l i n g a 

•  d r e i f i b r é f 

•  b o ð s k o r t 

•  b æ k u r 

•  b l ö ð 

•  f r é t t a b r é f

•  m y n d i r  á  s t r i g a

•  r i t g e r ð i r

•  s á l m a s k r á r

•  p l a k ö t

stapaprent

Endurskoða her 
varnarsamninginn
-Og hver búist þið við að árangurinn verði 
af lokuninni? 
-Það er ekki gott að segja. Við ætlumst til 
að svarið komi í formi aðgerða. Kærum 
okkur ekki um nein skrifleg svör. Við 
teljum skyldu okkar að þrýsta á um að 
gripið verði til einhverra aðgerða af hálfu 
NATO og herstöðvarinnar hér. 

Ég vil í þessu sambandi nota tæki-
færið til þess að segja mínar skoðanir 
á NATO-samningnum og varnarsamn-
ingnum við Bandaríkin. Sá fyrrnefndi 
er meingallaður af því hann nær ekki til 
eins NATO ríkis á annað. Þess vegna tel 
ég að endurskoða beri varnarsamninginn 
við Bandaríkin þegar í stað og gera nýjan 
samning, þar sem lagt yrði að Banda-
ríkjamönnum að takast á þá skuldbind-
ingu að verja alla lögsögu okkar fyrir 
hverju sem er. Í því tilliti ætti ekki að 
undanskilja fiskveiðilögsöguna. Þetta 
er hið eina skynsamlega úr því að við á 
annað borð höfum her hér á landi. 

Þetta er athyglisverð gagnrýni á nú-
verandi samninga við NATO og Banda-

ríkin, þegar þess er gætt að sjálfstæðis-
maður á í hlut. En Eðvarð rökstyður 
skoðanir sínar á eftirfarandi hátt:

Ekki síðasta þorskastríðið
-Ég er nefnilega þeirrar skoðunar, að 
þetta sé ekki síðasta stríðið við Breta. Á 
Hafréttarráðstefnunni, þar sem sam-
komulag virðist vera að nást um 200 
mílurnar, á enn eftir að útkljá kröfurnar 
um „hefðbundinn“ veiðirétt, sem að 
mestu rányrkjuþjóðirnar telja sig eiga 
við strendur ýmissa ríkja. Í samningum 
við Vestur-Þjóðverja stendur ekkert um 
það hvað verða á, þegar gildistími þeirra 
rennur út. Þeir eru því algjörlega opnir 
í annan endann, og ekkert líklegra en 
að við verðum að setjast niður og semja 
við þá á ný, er hann rennur út. Það sama 
mun vafalaust gilda um Breta, sem ekki 
eru þekktir fyrir að sleppa frá sér því sem 
þeir telja vera hefðbundinn rétt sinn. 
Ég vil þó taka fram að þann árangur 
sem náðst hefur í landhelgisbaráttunni 
við Breta má þakka veru okkar í NATO 
og veru bandaríska herliðsins hér að 
töluverðu leyti. Bretar hafa fyrr níðst á 
smáþjóðum, og hefðu áreiðanlega gengið 

lengra, ef þessar staðreyndir væru ekki 
fyrir hendi. 

Stjórnin ekkert gert
 Og hvað finnst þá Eðvarð um stjórn-
valdsaðgerðir í landhelgismálinu til 
þessa? - O, blessaður vertu, þetta hafa 
engar aðgerðir verið. Ærin tækifæri hafa 
þó gefist. Tökum t.d. þegar freigátan 
Leopard kom hingað upp fyrst. Það er á 
allra vitorði, að hún kom beint af NATO- 
æfingum á Norður-Atlantshafi. Ekkert 
var aðhafst til þess að mótmæla þessu, og 
frá Norðurlöndum heyrðist ekki og hefur 
ekki heyrst hósti né stuna til stuðnings 
okkar. Það er eins og frændþjóðir okkar, 
Norðmenn og Danir, taki fullan þátt í því 
samkomulagi sem milli NATO-ríkjanna 
virðist ríkja, um að þegja landhelgismálið 
í hel.

Grindvíkingar í heimspressunni 
Það er sífellt verið að trufla samtal Eð-
varðs við Þjóðviljann. Ef það er ekki 
skeyti, þá eru það menn að spyrja um 
fundinn í Keflavík og hugsanlegar 
aðgerðir þar.

Framhald í næsta blaði - Ritstjóri

Framhald í næsta blaði
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Kæru sjómenn og fjölskyldur ykkar!

Til hamingju með sjómannadaginn

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

Skrifstofan er opin alla virka daga frá klukkan 8:00-13:00.
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ATVIK-sjómenn er fullkomið atvikaskráningakerfi sem 
VÍS hefur þróað í samstarfi við Slysavarnaskóla sjómanna
og nokkur leiðandi fyrirtæki í íslenskum sjávarútvegi.

Á fjórða tug fiskiskipa og um 800 sjómenn hafa
aðgang að ATVIK-sjómenn.

Rafrænt verkfæri í
öryggismálum sjómanna

Við óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra innilega 
til hamingju með daginn.
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Óhætt er að segja að reynsla mín af sjó-
mennsku hafi mótað mig fyrir lífstíð. 
Ég fór fyrst á sjóinn fyrir rúmum 30 
árum síðan, þá 16 ára gamall. Í dag er 
ég gríðarlega þakklátur fyrir að hafa 
fengið að kynnast sjómennskunni 
ungur, enda kem ég af mikilli sjó-
mannaætt úr Sandgerði. Faðir minn 
slasaðist alvarlega á sjó og gat því 
miður ekki  stundað sjómennsku aftur.  
Afleiðingar sjóslyssins hafa ennþá 
mikil áhrif á líf hans. Sú reynsla hefur 
fylgt mér alla tíð og skýrir kannski af 
hverju öryggismál sjómanna hafa alltaf 
verið mér hugleikin. 

Gjöfult samstarf
Síðustu 12 árin hef ég unnið hjá VÍS 
við að bæta öryggismenningu á sjó með 
öflugu forvarnasamstarfi  við útgerðir og 
Slysavarnaskóla sjómanna. Undanfarinn 
áratug höfum við hjá VÍS átt í góðu 

forvarnasamstarfi við Slysavarnaskóla 
sjómanna. Síðasta haust var svo sam-
starf VÍS við Slysavarnarskóla sjómanna 
innsiglað til næstu fimm ára — en allir 
flotgallarnir sem notaðir eru við björg-
unarkennslu í skólanum eru gjöf frá VÍS. 
Ég tel það vera mikil forréttindi að vinna 
við að bæta öryggi sjómanna og er þakk-
látur fyrir að geta lagt mitt af mörkum.

Samvinna og yfirsýn 
Með samstilltu átaki tekst okkur að 
útrýma slysum á sjó. Til þess að hægt sé 
að stuðla að markvissu og sértæku for-
varnastarfi —  þarf að greina vandann. 
Mikilvægt er að fá yfirsýn yfir slysin: 
Hvernig slys eru þetta, hversu oft gerast 
þau og hversu alvarleg eru þau? Þess 
vegna höfum við hjá VÍS þróað skrán-
ingarkerfi sem kallast ATVIK-sjómenn. 
Tilgangurinn með ATVIK er að fækka 
slysum — og stuðla þar með að öruggari 

vinnuumhverfi. Við viljum vera hreyfiafl 
í íslensku samfélagi og viljum hjálpa 
viðskiptavinum okkar að lenda sjaldnar 
í slysum.  

Sjómenn hugmyndaríkir 
og skapandi

Á undanförnum árum hefur orðið 
gríðarleg þróun í öryggismálum og 
ekki síst í sjávarútvegi.  Sjómenn og 
útgerðir eru sífellt að leita nýrra leiða 
til að útrýma og lágmarka hættuna á 
slysum. Frábært er að upplifa hversu 
mikið frumkvæði sjómenn sýna, hversu 
hugmyndaríkir þeir eru og lausnamið-
aðir í öryggismálunum. Óhætt er að segja 
að þeir nýti þekkingu og reynslu sína til 
þess að efla öryggi og  vinnuumhverfi sitt 
í allri þeirri tæknivæðingu sem á sér stað 
í sjávarútveginum. Rafræn sjómennska 
er nefnilega að ryðja sér til rúms og 
því má segja að margt hafi breyst frá 

Sjómennskan 
mótaði mig fyrir lífstíð

Gísli Níls Einarsson sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS.
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Maron Maron ehf.ehf.

byrjun síðustu aldar þegar  langafi minn, 
Nils Christian Larsen, réri á árabát frá 
Ísafirði.

Rafrænt forvarnastarf 
Atvikaskráningarforritið ATVIK-sjó-

menn er hluti af rafrænu forvarnastarfi 
VÍS. Í dag eru á fjórða tug fiskiskipa og 
um 800 sjómenn sem nýta sér ATVIK-
sjómenn til þess að fá betri yfirsýn yfir 
öryggismálin  og mögulegar hættur. 
Þannig skapast tækifæri fyrir fyrirbyggj-
andi aðgerðir. Nú er hægt að nota AT-
VIK-sjómenn í öllum snjalltækjum hvort 
sem er símum eða spjaldtölvum um borð 
í fiskiskipum. Sjómenn þurfa bara að 
leggja snjalltækin upp að QR-kóða og þá 
birtist forritið í snjalltækinu. Hægt er að 
skrá atvik og taka myndir, hvar sem er 
um borð í skipunum. Framundan eru svo 
fleiri nýjungar í forritinu, til dæmis sjálf-
virk úrvinnsla gagna og orsakagreining 
atvika. Hægt verður að velja fleiri tungu-
mál en íslensku en hlutfall sjómanna með 
erlent þjóðerni er sífellt að aukast. 

Ég fyllist mikilli bjartsýni þegar ég 
horfi til framtíðar því við erum að hefja 
nýja vegferð með rafrænum lausnum til 
þess að bæta öryggismenninguna enn 
frekar og fækka slysum á sjó.

Gísli Níls Einarsson
Sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS

Öryggismál sjómanna:

 Ljósm.: Jón Steinar Sæmundsson

Sendum sjómönnum, fiskvinnslufólki 
og öðrum Grindvíkingum 
hamingju- og heillaóskir 

á sjómannadaginn



Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
hátíðarkveðjur á sjómannadegi

Útvegsmannafélag
Suðurnesja

SJÓMANNASTOFAN

VÖR
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Hafnargata 7b 

Almenn bókhaldsþjónusta
Reykjavíkurvegi 64

unbokhald.is
Sími 568 5730
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Ljósmyndir: Eyjólfur VilbergssonGallerí sjó...
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Ljósmyndir: Eyjólfur Vilbergsson Gallerí sjó...



Gallerí sjó...
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Ljósmyndir: Eyjólfur Vilbergsson

Ormskríkja.

Smyrill.
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Gallerí sjó...

Taumönd.

Þórshani.
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Gallerí sjó... Ljósmyndir: Eyjólfur Vilbergsson

Fálkar.

Glókollur.
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Gallerí sjó...

Glókollur.

Gráhegri.
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Gallerí sjó... Ljósmyndir: Eyjólfur Vilbergsson

Brandugla.

Selur.
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Æðarkóngur.

Fálki.



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!

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.

Réttur sjómanna til bóta


