SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ
68. ÁRGANGUR 5. JÚNÍ 2005

2

SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ 5. JÚNÍ 2005

Kveðja til sjómanna
Miklar
breytingar
hafa átt sér stað í íslensku samfélagi á
undanförnum árum.
Viðskiptalífið hefur
tekið stakkaskiptum
og krafturinn og
áræðnin á þeim vettvangi hefur víða vakið athygli. Íslensk fyrirtæki eru farin að
sækja af krafti fram á
erlendum mörkuðum
sem við sjáum birtast
í margumtalaðri útrás. Sjávarútvegurinn var lengi vel
nánast eini fulltrúi íslenskra fyrirtækja á erlendri grund með stórfyrirtæki beggja vegna Atlantshafsins.
Nú er flóra fyrirtækjanna orðin allt
önnur og mun fjölbreyttari.
Alþjóðavæðingin hefur líka
breytt eðli og umfangi sjávarútvegsráðuneytisins.
Meginstarf
ráðuneytisins snýst ekki lengur um
fyrirkomulag fiskveiða heldur er
starfsemin rekin á mun breiðari

grundvelli.
Hagsmunagæsla gagnvart
umheiminum verður
sífellt mikilvægari og
við verðum að vera
virkir þátttakendur í
þeirri umræðu sem á
sér stað um fisk og
fiskveiðar.
Að undanförnu hefur mikil áhersla verið
lögð á umhverfismerkingar í ráðuneytinu enda eru
kaupendur sífellt að
leggja meiri áherslu á að fiskur,
sem seldur er í stórmörkuðum,
komi úr stofnum sem nýttir eru
með sjálfbærum hætti. Þessum
upplýsingum er síðan komið á
framfæri við neytendur. Mikilvægt
er að upplýsingarnar séu settar
fram með viðurkenndum hætti og
hefur Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, FAO,
samþykkt leiðbeinandi reglur um
umhverfismerkingar sjávarafurða.

Reglurnar eru grundvallaðar á tillögum sem norrænu ríkin lögðu
fram og Ísland hafði forgöngu um.
Annað verkefni, sem einnig tengist upplýsingagjöf, er verkefni sem
unnið hefur verið að í ráðuneytinu
og kallast „öryggi útflutningstekna
(ÖUT)“. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins gerði fyrir tilstilli ráðuneytisins sérstakt átak í að mæla
innihald óæskilegra efna í sjávarafurðum, bæði í mat, lýsi og mjöli.
Upplýsingarnar munu nýtast þeim,
sem selja sjávarafurðir, og til að
meta það hvernig afurðir standast
þau mörk sem þegar eru í gildi á Íslandi, hjá ESB og öðrum viðskiptaþjóðum Íslendinga. Meginniðurstöður mælinganna sýna að mengunarefni í íslensku sjávarfangi eru
nær undantekningarlaust langt
undir þeim mörkum sem sett hafa
verið.
Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki
hafa verið að standa sig vel í að
auka verðmæti þess afla sem að
landi berst sem m.a. má sjá af því

að sífellt hærra hlutfall afurða fer í
matvæli en í dýrafóður. Það má
hins vegar alltaf gera betur og hefur mikil áhersla verið lögð á aukið
virði sjávarfangs í sjávarútvegsráðuneytinu eða AVS verkefnið svokallaða. Nokkur verkefni hafa nú
þegar komið fram sem eru að skila
auknum tekjum í þjóðarbúið.
Sjávarútvegur og verkefni honum tengd eru mjög mikilvæg fyrir
byggðir landsins. Fyrr á þessu ári
var tekin ákvörðun um að flytja
veiðieftirlit Fiskistofu út á land
með stofnun fjögurra nýrra útibúa;
í Vestmannaeyjum, á Höfn, í Stykkishólmi og Grindavík. Alls munu 39
manns vinna við veiðieftirlitið en
nú starfa 35 manns í því við höfuðstöðvar Fiskistofu í Reykjavík. Eftir breytingar mun 31 starfa úti á
landi en 8 í Reykjavík. Með þessu
er verið að færa vinnu við fiskveiðieftirlitið nær þeim stöðum sem afli
berst að landi og gera það þannig
skilvirkara.
Þrátt fyrir að verkefni líðandi
stundar séu bæði mörg og spennandi megum við ekki gleyma sögunni og því fólki sem lagði grunninn að sjávarútvegi nútímans. Á

100 ára saga togaraútgerðar er samofin
íslensku efnahags- og atvinnulífi
Hátíð hafsins verður
að þessu sinni tileinkuð 100 ára sögu
togaraútgerðar á Íslandi. Það hýtur að
hafa verið erfitt hlutskipti fyrir Íslendinga
að horfa á erlenda togara mokveiða við
strendur landsins en
hafa sjálfir ekki yfir
öðrum skipakosti að
ráða en seglskútum.
Hafnarfjörður
er
vagga íslenskrar togaraútgerðar.
Þar tóku sig saman dugmiklir
menn og keyptu togarann Coot sem
kom í fyrsta skipti til hafnar í
Hafnarfirði 6. maí 1905. Miklar úrtölur voru viðhafðar, togarafiskur
væri lélegur, hann væri óhæfur í
salt og rekstur skipsins kostnaðarsamur, svo fátt eitt sé nefnt. Fljótlega fjölgaði þó togurum í eigu Íslendinga og atvinnu- og viðskiptalíf
hér á landi óx og dafnaði. Sjómannastéttin varð fjölmenn og
stéttarfélögum fjölgaði. Hin dökka
hlið, sem sneri að togarasjómanninum,voru slysin og vinnuþrælkunin sem fólst í ómældum vinnutíma
með þeim takmörkunum einum að
menn duttu út af sofandi frá vinnu
sinni.
Árið 1919 lagði Jörundur Brynjólfsson fram á Alþingi frumvarp til
laga um hvíldartíma háseta á botnvörpuskipum þar sem m.a. hásetar
hefðu minnst 8 klukkustunda hvíld
á sólarhring og skyldu Hásetafélagið og Útgerðarmannafélagið í
Reykjavík semja nánar um tilhögun hvíldar- og vinnutíma sem sett
yrði í reglugerð og stjórnarráðið
staðfesti. Frumvarp þetta náði ekki
fram að ganga en athyglisvert er að
lesa greinargerðina með frumvarpinu en þar segir m.a.: „Hraustustu
menn á léttasta skeiði endast varla
meira en 5 - 8 ár, þá er mesti þrótt-

ur þeirra þrotinn og
hæpið að þeir séu
óskemmdir eftir 2 - 3
ára starfstíma. Hvaða
vit er í slíkum vinnuháttum?“ Árið 1921
var enn lagt fram
frumvarp á Alþingi um
hvíldartíma háseta,
frummæalndi var Jón
Baldvinsson sem þá
var einnig forseti ASÍ.
Nokkuð var frumvarp
Jóns frábrugðið frumvarpi Jörundar en í því sagði meðal
annars: „Þá er skip er að veiðum
með botnvörpu, skal jafnan skifta
sólarhringnum í 4 vökur þannig að
hver háseti hafi a.m.k. 6 kst.
óslitna hvíld í sólarhring hverjum.
Fyrirframgerðir samningar um
lengri vinnutíma í senn en fyrir er
mælt í þessari grein eru ógildir, en
ekki skal það talið brot á ákvæðum
hennar, þó háseti eftir eigin ósk í
einstök skifti vinni lengur í senn,
en þar er um mælt.“.
Lögin voru samþykkt á Alþingi
1921 og tóku gildi 1. janúar 1922.
Jón Baldvinsson gat þess í greinargerð með frumvarpinu að um málamiðlun hafi verið að ræða og tillit
tekið til þess sem andstæðingar
frumvarpsins frá 1919 höfðu helst
haft fram að færa.
Árið 1928 var lögum um hvíldartíma háseta á botnvörpuskipum
breytt og var einn af flutningsmönnum þessara lagabreytinga á
Alþingi Sigurjón A. Ólafsson, formaður Sjómannafélags Reykjavíkur. Lögin tóku gildi 1. júlí 1928 og
sagði þar m.a.: „Skal jafnan skifta
sólarhringnum í 3 vökur. Skulu 2/3
hlutar háseta skyldir að vinna í
einu, en 1/3 hluti þeirra eiga hvíld
og skal svo skifta vöktum, að hver
háseti hafi að minnsta kosti 8 klst.
óslitna hvíld í sólarhring hverjum.
Í nóvember 1950 undirritaði Sjó-

Aðildafélög Sjómannadagsráðs
Að Sjómannadagsráði í Reykjavík
og Hafnarfirði standa eftirtalin
stéttarfélög sjómanna:
Skipstjóra- og stýrim. félagið Aldan
Reykjavík,
Félag íslenskra skipstjórnarmanna
(Hafa nú sameinast í Félag
skipstjórnarmanna.), Vélstjórafélag
Íslands, Sjómannafélag Reykjavíkur,
Félag íslenskra loftskeytamanna,
Sjómannafélag Hafnarfjarðar, Matsveinafélag Íslands, Félag bryta

Tilgangur og markmið
Sjómannadagsráðs eru m.a.:
• Að efla samhug meðal sjómanna
og hinna ýmsu starfsgreina sjómannastéttarinnar og vinna að nánu
samstarfi þeirra.
• Að heiðra minningu látinna sjómanna og sérstaklega þeirra sem
látið hafa líf sitt vegna slysfara í
starfi.
• Að kynna þjóðinni áhættusöm störf
sjómannsins og hin mikilvægu störf
sjómannastéttarinnar í þágu þjóðfélagsins.
• Að beita sér fyrir menningarmálum

mannafélag Reykjavíkur samning
við útgerðarmenn eftir margra
vikna verkfall um 12 klukkustunda
hvíld á sólarhring á saltfiskveiðum.
Árið 1954 boðaði Sjómannafélagið
til verkfalls, sem einnig stóð í
nokkrar vikur, til að ná fram sams
konar ákvæðum um hvíldartíma á
ísfisksveiðum. Verkfallinu lauk
með undirritun samnings þar um
við útgerðarmenn.
En hvers vegna öll þessi barátta?
Hvernig gat mönnum dottið í hug
að annað lögmál ætti að gilda um
hvíld mannslíkamans til sjós en í
landi? Þurftu sjómenn virkilega að
berjast fyrir þessu réttlætismáli?
Til er ágæt heimild um vinnubrögð á íslenskum togurum frá árinu 1913. Það er grein sem togaraháseti ritaði í Verkamannablaðið.
Um vinnubrögðin farast honum svo
orð: „Þegar bærileg er tíð, er alltaf
verið að fiska, eins og margir vita,
eru engin vökuskipti á þessum
skipum á fiskiríi, heldur standa allir í einu. Ef lítið fiskast, geta menn
oft haft nægan svefn, en þó allt í
smáskömmtum, t.d. oft ekki meira
en 1 klst. í einu, og þykir það
gott;en svo fer að fiskast meira og
þá fer nú að versna í því; nú líður
fyrsti sólarhringurinn og svo annar,
að ekki fær maður að sofna, en á
þriðja sólarhringnum eru menn oftast látnir sofna eitthvað lítið. Ég
veit, að fólki í landi myndi oft
bregða í brún að sjá þessa menn
dragast áfam í fiskkösinni, eins og
þeir væru dauðadrukknir, og undireins og þeir setjast niður að borða,
eru sumir steinsofnaðir með nefin
ofan í diskunum sínum. Svona geta
fullfrískir menn á besta aldri orðið,
þegar búið er að ofbjóða þeim með
vökum og vinnu. - Nú er hætt að
toga, og segir þá skipstjórinn, áður
en hann fer niður að sofa: „Gerið
þið svo að þessum fáu bröndum
piltar.“ Þessar „fáu bröndur“ eru oft

ca. 6 - 8 þúsund fiskar. Og það endist mönnum, eins og þeir eru nú á
sig komnir vanalega 8 - 10 tíma, og
veit enginn nema sá sem reynt hefir, hvað menn taka út í þessari síðustu skorpu; eru þá líka oft komnir
60-70 tímar frá því menn hafa sofið
eða hvílt sig. Nú fær maður að
sofna, vanalega í 5 - 6 tíma, svo
byrjar sama skorpan aftur, en þá er
maður orðinn úthaldslaus og þolir
ekki að vaka jafn lengi næst, af því
hvíldin var ekki nógu löng, sem
menn fengu fyrst. Sumir skipstjórarnir eru nú farnir að sjá, að þeir
hafa helberan skaða af að láta
menn vaka svona mikið, og eru það
einkum þeir eldri og reyndari.
Er hér kannski kominn fram
hluti skýringar á orðatiltækinu
„sunnudagur í landi en sætsúpa til
sjós.“
Í stuttu máli er hér rekin saga
vökulaganna en langan tíma tók að
ná fram svo sjálfsögðu réttlætismáli. Svo vill oft vera þá litið er til
baka en auðvitað var unnið samhliða að öðrum málum til hagsbóta
fyrir sjómenn, kaup og kjör, öryggis
- og tryggingamál, svo fátt eitt sé
nefnt.
Ég þakka öllum þeim sem stutt
hafa við Hátíð hafsins, hafnardag
og sjómannadag. Fjölmargir aðilar,
fyrirtæki og einstaklingar, hafa
gert okkur kleift að efna til glæsilegrar útihátíðahalda í höfuðborginni þar sem minnst er á mikilvægi
sjávarútvegs og siglinga.
Þá vil ég þakka gott samstarf við
Reykjavíkurborg,
Höfuðborgarstofu og Faxaflóahafnir.
Ég óska sjómönnum og fjölskyldum þeirra til hamingu með daginn
um leið og ég hvet sjómenn til að
standa saman að eflingu og vegsemd sjómannadagsins.

er sjómannastéttina varða og vinna
að velferðar- og öryggismálum hennar.
• Að afla fjár til þess að reisa og
reka dvalarheimili, hjúkrunarheimili,
vistunar- og endurhæfingaraðstöðu,
íbúðir og leiguíbúðir, einkum fyrir
aldraða sjómenn og sjómannsekkjur.
• Að stuðla að byggingu og rekstri
orlofshúsa, sumardvalarheimila og
alhliða orlofsstarfsemi fyrir sjómenn,
fjölskyldur þeirra og starfsmenn
samtaka þeirra.
• Að beita áhrifum sínum á stjórnvöld til setningar löggjafar til styrktar framgangi markmiða Sjómannadagsráðs.

Stjórn Sjómannadagsráðs
í Reykjavík og Hafnarfirði skipa:

Guðmundur Hallvarðsson,
formaður Sjómannadagsráðs.

Guðmundur Hallvarðsson, Sjómannafélagi Reykjavíkur, formaður.
Guðmundur Ibsen, Skipstjóra- og
stýrimannafélaginu Öldunni, varaformaður.
Hálfdan Henrysson, Félagi íslenskra
skipstjórnarmanna, gjaldkeri.
Ásgeir Guðnason, Vélstjórafélagi Íslands, ritari.
Óskar Vigfússon, Sjómannafélagi
Hafnarfjarðar, varagjaldkeri.

þessu ári minnist heimsbyggðin
þess að 60 ár eru liðin frá lokum
seinni heimsstyrjaldarinnar. Engin
stétt á Íslandi varð jafnáþreifanlega vör við stríðið og íslenska sjómannastéttin. Talið er að allt að
211 Íslendingar hafi látið lífið af
völdum styrjaldarinnar, nær allt
sjómenn. Framlag íslenskra sjómanna í síðari heimsstyrjöldinni
var mjög mikilvægt þar sem fiskflutningarnir voru mikilvægir fyrir
bresku þjóðina. Það er erfitt að
setja sig í spor sjómanna og fjölskyldna þeirra sem lifðu þessa tíma
en okkur er þó öllum ljóst að mikið
aukaálag var lagt á sjómenn og fjölskyldur þeirra þar sem hættan á
árás vofði alltaf yfir. Hetjuskapur
sumra var slíkur að þeir fundu sér
nýtt skipspláss. Íslenska þjóðin er
þakklát fyrir framlag þessara sjómanna. Ég færi sjómönnum fyrr og
síðar og fjölskyldum þeirra þakkir
fyrir þeirra mikilvæga starf og árnaðaróskir á þessum hátíðardegi.

Árni M. Mathiesen,
sjávarútvegsráðherra.

Heiðraðir
voru á sjómannadeginum 2004:
Birgir H. Björgvinsson,
sjómaður
Eggert Ó. Eggertsson,
matsveinn
Gústav M. Siemsen,
skipstjóri
Reynir Björnsson,
loftskeytamaður
Tryggvi Eyjólfsson,
vélstjóri

Forsíðumynd: Hvorki er vitað
hver tók myndina né hver
sjómaðurinn er. Upplýsingar um
mennina eru vel þegnar.
Netfangið er: steini@kom.is

Útgefandi: Sjómannadagsráð,
Hrafnistu, Laugarási,
104 Reykjavík
Framkvæmdastjóri
Sjómannadagsráðs:
Ásgeir Ingvason
Ábyrgðarmaður: Hálfdan Henrysson
Ritnefnd: Hálfdan Henrysson,
Guðmundur Lýðsson og Reynir
Björnsson
Umsjón: Kynning og markaður KOM ehf. / Sýningar ehf.
Ritstjóri:
Þorsteinn G. Gunnarsson
Umbrot: svarthvítt ehf
Ljósmyndir: Hreinn Magnússon o. fl.
Auglýsingar:
Markfell ehf.
Prentvinnsla:
Prentsm. Morgunblaðsins
Upplag: 67.000 eintök
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rið 1912 var lífsbaráttan hörð á
Íslandi og var það reyndar allt
fram í síðari heimsstyrjöld þegar
Íslendingar fóru að sjá að það var
hægt að hafa tekjur af einhverju
fleiru en sjósókn, fiskvinnslu og
landbúnaði. Þetta ár skók jarðskjálfti Suðurland, Hannes Hafstein varð ráðherra og 27 menn fórust með fiskiskipinu Geir.
Þetta ár fæddist Óskar Valdimarsson og hann er Vesturbæingur
í húð og hár, alinn upp á Norðurstíg 3 sem faðir hans og afi byggðu
og síðan á Nýlendugötu 6, lifði
þessa tíma og man þá enn mjög vel.
Mörgum nútímamanninum finnst
sjósókn fyrri tíma nánast ganga
nærri hinu ómögulega en það er
ekki lengra síðan að miðin voru
sótt af hörku á skútum að afi Óskars, Guðjón, var einn þeirra. Faðir
hans,Valdimar,
kynntist
líka
skútuöldinni en hann var m.a.
kokkur á skútu og síðan á einum af
fyrstu togurunum sem Íslendingar
eignuðust í byrjun 20. aldarinnar.
Þetta var mikið hörkutímabil, lífsbaráttan hörð og mun óvægnari en
hún er í dag. Guðjón, afi Óskars,
fór m.a. til Ameríku til að afla
tekna og byggði húsið við Norðurstíg þegar til baka var komið. Á
meðan sat amma Óskars í festum
hérlendis en ungar konur voru
ekkert öðruvísi en ungar konur í
dag, fullar af lífsvilja og þrá, og því
gekk Guðjón barni í föður stað þegar heim kom, barni sem heitkonan
átti með öðrum manni og hafði alið
meðan hann dvaldi í Ameríkunni.
Óskar gekk í barnaskóla en aðeins 15 ára fór hann að vinna í Vélsmiðjunni Hamri sem var til undirbúnings því að fara í vélstjóranám.
Þá hafði hann verið um tíma á
trillu sem pabbi hans lét smíða.
Hann byrjaði snemma að vinna
eins og flestir ungir strákar í Vesturbænum á þeim tíma. Þeir voru
komnir á fiskreitina 6 til 8 ára en
fiskreitirnir voru víða á þeim tíma.

sást grilla í skipið.
„Skipið var þá að sökkva, skorsteinninn að hverfa í hafið en við
það tólf bátar með alla skipshöfnina. Þjóðverjarnir höfðu skotið á
það, þeir höfðu læðst að því en þeir
bresku töldu að þeir hefðu sökkt
kafbátnum með fallbyssum sem
voru um borð. Þegar ég kom upp í
brú var hnífillinn á skipinu að
hverfa niður í hafið, þetta stóra
skip að hverfa, það datt svona aftur fyrir sig.“

Fengu hita í forboxunum

Óskar Valdimarsson, vélstjóri:

353 breskum
sjóliðum bjargað
– um borð í togarann Skallagrím

Mannskæð sprenging
á ytri höfninni
„Haustið þegar ég var 12 ára kemur mikið kolaskip til Reykjavíkur
og leggst á ytri höfnina. Líklega
hafa lóðsararnir verið á fylliríi því
skipinu var vitlaust lagt við
ankeri. Skömmu síðar kom togarinn Skallagrímur úr miklum reiðileysistúr og keyrir beint á mitt
kolaskipið. Skipið sökk í einhvern
ál þarna en mannskapurinn var
tekinn um borð í Skallagrím. Þórður Stefánsson, kafari hjá Hamri,
tók að sér að sprengja þetta mikla
kolaskip í sundur með dynamíti
svo ekki væru uppistandandi nein
möstur eða annað sem gat verið
siglingum um ytri höfnina hættulegt.
Þeir voru með 6 manna far sem
þeir höfðu smíðað pall á þar sem
sprengipakkarnir voru útbúnir.
Einu sinni tókst ekki betur til en
svo að sprengipakkinn var enn á
pallinum á milli mannanna þegar
hleypt var af. Ég var að fara í róður með pabba frá Ægisbryggjunni
þegar við heyrðum þessa ægilegu
sprengingu. Pabbi gerði sér strax
grein fyrir að eitthvað alvarlegt
hafði gerst og við keyrðum strax að
þessu fari. Einn maðurinn hafði
misst báða fætur og var hann
þannig við borðið, það var alveg
ægilegt enda dó hann þegar komið
var í land. Annar hafði fengið
stálflísar í gegnum kinnarnar en
Þórður var í kafarabúningnum en
ekki búinn á setja á sig hjálminn.
Hausinn á honum var eitt blóðstykki vegna þess hversu mikill
þrýstingur var frá sprengingunni.
Ég breiddi því strigadulu yfir hausinn á honum því hann vildi ekki
koma svona útlítandi í land!“

Tvítugur sem
vélstjóri á síldarbáti
„Smiðjuskólinn var þrjú ár en þegar ég lauk honum 1932 hafði ég
ekki lokið þeim tíma sem mér var
áskilið að vinna í smiðjunni. Ég
samdi við þá í Hamri að ég gæti
tekið tímann milli skóla. En þegar
ég kom úr skólanum um vorið var
svo helvíti freistandi að að fara á

Breska hjálparbeitiskipið Andia en áhöfn þess var bjargað giftusamlega
um borð í togarann Skallagrím.

sjó og ég fór sem 2. vélstjóri á síldarbáti, gufubátnum Eldeynni frá
Hafnarfirði, en skipstjóri var Guðmundur frá Skuld, gríðarlega mikill síldarmaður. Þetta var gamall
pungur, keyptur frá Noregi, og 60
til 70 tonn að stærð. Við fiskuðum
eftir atvikum vel, lögðum upp á
Svalbarðseyri og tókum kost á Akureyri.
Jón Blöndal, skrifstofustjóri í
Hamri, sagði við mig um haustið að
ég hefði svikist um allt sem ég átti
að gera, þ.e. að vinna í smiðjunni,
en ég sagði honum að ég hefði lært
miklu meira á því að vera á Eldeyjunni. Mér fannst hann ósanngjarn.
Þetta endaði svo með því að ég fékk
mína pappíra sem vélstjóri án þess
að ljúka vinnunni í Hamri. Síðan
fór ég þrjá túra sem kyndari á togaranum Otri og auðvitað blundaði í
mér að fá að fara í sölutúr til Englands. Við fiskuðum hins vegar
ekki nóg til þess fyrr en í þriðja
túrnum. Þá unnu karlarnir á dekkinu 18 tíma í lotu og fengu svo 6
tíma hvíld. Það þýðir sennilega
ekki að bjóða það í dag. Ég bjargaði
mér gegnum þetta en ég var helvíti
mikið sjóveikur fyrstu túrana en
lét mig hafa það!“

Ísland strandaði!
„Síðan tóku við 7 ár á togaranum
Gylli frá Reykjavík en hann mun
hafa verið smíðaður undir einhvern ofboðslega þekktan skip-

stjóra sem síðan kom aldrei um
borð. Skipstjóri var hins vegar
Stokkseyringurinn
Vilhjálmur
Árnason, pabbi Árna Vilhjálmssonar sem nú er stjórnarformaður HBGranda. Síðan var ég m.a. 3. vélstjóri á Kveldúlfsskipinu Þórólfi en
það var orðin skylda þá að hafa
þrjá vélstjóra á skipum sem voru
með meira en 800 hestafla vél. Eitt
vorið vorum við búnir að fylla skipið af fiski á Grímseyjarsundi þegar
öllu var skyndilega hætt, trollið
tekið inn í hvelli og haldið að Siglunesi þar sem farþegaskipið Íslandið var strandað á leið sinni til
Siglufjarðar en fór heldur nærri.
Þetta var í blankalogni. Farið var
að gera trollvírana klára til að
draga skipið af strandstað og við
það aðstoðaði mótorbátur frá Dalvík sem gat farið svo nærri. Síðan
var keyrt út, ankerin látin falla,
síðan tekið á öllu, híft inn á trollspilinu, keyrt á skrúfunni um leið
og ankerin voru hífð inn.
Og veistu, helvítis dallurinn kom
á eftir okkur, flaut eins og korkur.
Þetta voru klárir karlar sem voru í
brúnni í gamla daga eins, og t.d.
Kolbeinn Sigurðsson skipstjóri og
Sigurður stýrimaður Guðjónsson
frá Eyrarbakka. Við fórum síðan
suður með fullt skip af fiski.“
Óskar Valdimarsson var á
Kveldúlfsskipi, staddur í Þýskalandi í sölutúr, þegar seinni heimsstyrjöldin hófst. Hann segir að

áhöfnin hafi ekki vitað annað en að
selja hafi átt í Englandi en skyndilega hafi stefnan verið sett á Cuxhaven.
„Við fengum tvo Þjóðverja um
borð þegar komið var í Elbeskipaskurðinn. Annar þeirra borðaði
með okkur en okkur varð starsýnt
á hann þegar hann tók eitt fiskflakið sem var búið að matreiða og
sporðrenndi því með öllu en það
var ætlað öllum sem við borðið
sátu. Annað flak hvarf ofan í hann
og síðan kom kokkurinn með kaldan sveskjugraut með dósarjóma út
á því ekki var nein mjólk um borð.
Þetta kláraði hann líka. Það var alveg dásamlegt hvað maðurinn gat
étið!
Vegna stríðsumsvifa þurftum við
að sigla til baka um Kílarskurðinn
og síðan út með Skaganum og út í
Kattegat og þar þurftum við að
þræða milli tundurdufla í kolvitlausu veðri. Eitt sinn vögguðu fjögur dufl samtímis við skipshliðina.
Það var ekki notarlegt. Við heyrðum þegar þau sum rak upp á
sænsku ströndina og sprungu þar
með miklum hvelli.“

Björgunarafrek unnið
á leið í sölutúr
Eitt mesta björgunarafrek Íslandssögunnar var þegar togarinn
Skallagrímur bjargaði 353 breskum sjóliðum af breska hjálparbeitiskipinu Andia. Skipstjóri á Skallagrími var Guðmundur Sveinsson
frá Hvilft og Óskar Valdimarsson
var 1. vélstjóri en 13 manns voru í
áhöfn. Hann var þar síðan tvö ár
áður en hann fór á Helgafellið.
Skallagrímur var á leið í sölutúr til
Bretlands þann 16. júní 1940 en
þegar komið var um 200 mílur suðaustur af Vestmannaeyjum kom
breskt beitiskip aðvífandi á eftir
togaranum með mikið ljósamors.
Slegið var af og breska skipið kom
upp að síðunni á Skallagrími. Erindið var að biðja Skallagrím að
fara að breska hjálparbeitiskipinu
Andia, sem var að sökkva út af Ingólfshöfða, og bjarga mannskapnum. Þetta var um ellefuleytið um
kvöldið og keyrt var á fullu vélarafli að skipinu en það var ekki fyrr
en um sjöleytið um morguninn sem

„Þessir Bretar voru ósköp þægilegir í viðmóti. En þegar við vorum
farnir af stað með þá kom breski
skipstjórinn til mín og spurði hvort
ekki væri hægt að troða fleirum
niður í vélarrúmið en margir voru
ansi kaldir, norpandi aftur á bátadekki. Ég sagði honum að forboxin
væru hálftóm enda fórum við alltaf
með lítið af kolum út en fylltum
skipið fyrir heimferðina. Kolin til
að kynda dallinn voru geymd í
þessum forboxum. Bretarnir fóru í
röðum fram ganginn og komu sér
fyrir í forboxunum. Þar var hlýtt og
notalegt en auðvitað mjög óþrifalegt. Það var enginn slasaður af
þessum mönnum að heitið gæti.
Ég man eftir einum sem sat uppi
í koju í kyndaraherberginu og með
mikla tösku með sér sem hann
gætti mjög vel. Ég var nógu forvitinn til að forvitnast um hvað væri í
töskunni og hann sýndi mér það.
Hún var full af peningaseðlum,
pundum. Þetta var banki skipsins.
Eftir nærri hálfs annars sólarhrings siglingu hnitaði Sunderland
flugbátur hringi yfir okkur og var í
sambandi við Guðmund skipstjóra
á morsi sem Ágúst loftskeytamaður flutti á milli. Flugbáturinn
hvarf en nokkru síðar kom þessi
líka stóri tundurspillir á gríðarlegri ferð og fór eina tvo hringi í
kringum okkur. Þeir höfðu sett út
fríholt sem þeir ætluðust til að við
legðum að en Guðmundur Sveinsson vildi það ekki, sagði að hann
mætti ekki leggja sitt skip í hættu.
Þeir skipuðu honum þá að stoppa,
lögðu að honum og settu út heilmikið net til að klifra í. Farið var
með skipbrotsmennina til Scapaflow flotastöðvarinnar en við seldum fiskinn í Hull.“

Viðurkenning frá
bresku stjórninni
Óskar hlaut ásamt fleirum í áhöfn
Skallagríms viðurkenningu frá
bresku stjórninni fyrir björgunina.
Það var áletrað sígarettubox úr
silfri. Óskar segir að hann hafi um
tíma siglt með Sambandsskipum,
hafi verið fenginn til þess þegar
hann var á togaranum Hallveigu
Fróðadóttur en það hafi verið fremur leiðinlegur tími þó siglt væri
víða, m.a. með banana frá Chile
gegnum Panamaskurðinn. Óheiðarleiki þeirra, sem stjórnuðu fyrirtækinu, hafi ekki verið ásættanlegur, m.a. hafi hann komist að því að
vélstjórar hafi ekki verið látnir
njóta sammælis hjá fyrirtækinu.
Síðan tók við 14 ára tími á Akraborginni sem sigldi milli Akraness
og Reykjavíkur og ber Óskar gömlu
Akraborginni vel söguna, það hafi
verið óvenju vel unnið skip, fyrsta
klassa skip. En það hafi verið fremur leiðinlegt að vera þar, alltaf fjórar ferðir dag, alltaf á áætlun og
karlinn í brúnni afspyrnu leiðinlegur. Honum hafi tekist að
stranda öllum skipum sem hann
hafi verið á, síðast á Kjalarnestöngum en samt verið sæmdur orðu
af Vigdísi forseta!
Óskar var síðan þrjú ár á fraktaranum Eldvík en það sigldi m.a.
til Miðjarðarhafsins. Síðustu árin
starfaði hann svo við lýsisverksmiðju Lýsis.
Hann segist alla tíð hafa kunnað
vel við sig á sjó en er þó ekki viss
um að hann mundi velja það aftur
sem ævistarf, nú séu tækifærin svo
mörg til að velja sér ævistarf en
hafi á sínum tíma verið hægt að
telja á fingrum annarrar handar.
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ég að farið yrði morguninn eftir. Venjulega
gekk mun betur daginn
eftir að heimta menn
um borð. Sumir skipstjórar héldu á veiðisvæðið en aðhöfðust
ekkert fyrr en mannskapurinn var orðinn
vinnufær. Ástæða þess
að svona illa gekk að
manna síðustogarana á
þessum árum var að þá
voru menn farnir að
hafa svo góðar tekjur á
síldarbátunum að skipstjórar síðutogaranna
fengu þá sem síldarskipstjórarnir
vildu
ekki. Þetta ástand
breyttist þegar skuttogararnir komu, þá jókst
þénustan. Lífið snýst
um peninga!“

M

arkús Guðmundsson
var aðeins 5 ára þegar
hann fór fyrst á sjó á síðutogara! Þá fór hann með
föður sínum, Guðmundi
Markússyni, sem var þá
skipstjóri á Hannesi ráðherra.
Markús er úr Vesturbæ
Reykjavíkur,
gekk
í
Landakotsskóla en síðan
lá leiðin í Verzlunarskólann þaðan sem hann úrskrifaðist 16 ára. Sú
menntun nýttist honum
mjög vel alla tíð á sjónum.
En hugurinn hneigðist til
sjómennsku, bæði vegna
þess að faðir hans var sjómaður en ekki síður vegna
þess að áhugi á sjómennsku var almennur í
Vesturbænum að mati
Markúsar. Hann segir að
það hafi í raun aldrei annað legið fyrir en að gera
sjómennskuna að ævistarfi.
Óþolinmæðin var slík að
komast á sjó við lok náms í
Verzlunarskólanum
að
Markús fór einn túr í
páskafríinu á sjó á síðutogaranum Jóni Ólafssyni
þegar skólafélagarnir sátu
við próflestur. Túrinn stóð
í viku og það passaði að
hann fór í próf daginn eftir að hann kom aftur í
land. Markús segir að
skólayfirvöld hafi ekkert
frétt af því og því síður að
það hafi komið niður á árangri hans í prófinu,
sennilega hefði hann ekkert lesið meira þótt hann
hefði verið í landi!
„Eftir þetta er ég alfarið
á sjó alla mína starfsævi
nema veturinn 1942, þá
19 ára, þegar ég var í
Stýrimannaskólanum til
að ná mér í skipstjórnarréttindi. Námið tók eitt og
hálft ár en af því að ég var búinn
með Verslunarskólann fékk ég
námið stytt. Á þessum tíma voru
síðutogararnir gufukyntir og á vertíðinni voru kringum 40 karlar í
áhöfn þegar verið var á saltfiskveiðum en fóru niður í 16 manns
þegar verið var á ísfiskiríi. Þrátt
fyrir að 40 væru um borð var kojupláss fyrir alla, 27 í lúkar og líklega 12 aftur í káetu og síðan skipstjóri og loftskeytamaður í brúnni.
Þrátt fyrir þetta voru menn aldrei
að deila koju með öðrum.
Þessi mannafjöldi passaði einnig
nokkuð við borðafjölda, yfirleitt 4
við borð við flatningu. Menn voru í
ákveðnum verkum og yfirleitt var
ekki hróflað við þeirri skipan allan
túrinn, þ.e. allt frá pokamanni og
niður í pondara. Pondari var sá
sem þvoði fiskinn og lét hann niður
í lest. Á þessum tíma voru ýmis
ensk heiti á því sem menn voru að
gera en það breyttist svo síðar.“

Farsæll á sjó
„Ég hef verið mjög farsæll á sjó, aldrei misst
mann í hafið en það lést
einu sinni maður í vélarrúminu af slysförum
en ég tek það ekki á
mig. Hann var að
skipta um belti sem
gekk yfir teinabraut
sem var á öxlinum. Það
var svolítil ilja og hann
hafði sjáanlega henst
til og lent með brjóstkassann á teinaröðinni. Ég fór yfirleitt
varlega, það var í mér
einhver demon alveg
frá því ég byrjaði til
sjós en það uppgötvaðist ekki fyrr en ég fékk
asma. Þá vissi ég hvað
það var en það kom
fram, þegar ég var háseti, í því að ég entist
ekki eins vel og ég
vildi. Ég var ágætur
vaktina, svona 12 til
16 tíma, en ef ég þurfti
að standa meira var eiginlega allur
kraftur úr mér.
Ég var aldrei verulega hætt
kominn heldur. Ég slapp við ofsaveðrið við Nýfundnaland þegar togarar fórust þar en þá var ég í aðgerð, það var verið að taka ber úr
hálsinum á mér.“

Þá þóttu þriggja mánaða
saltfisktúrar sjálfsagðir
– segir Markús Guðmundsson, skipstjóri,
ein mesta aflakló Íslandssögunnar

Voru þar sem þeim var sagt
að vera
„Það var oft lítið skjól á dekkinu,
menn í bullandi ágjöf, sérstaklega
þeir sem voru á síðunni að taka
trollið og láta það fara, þeir fóru
stundum á kaf þegar togarinn fyllti
sig og þá var eins gott að halda sér.
En þetta tilheyrði starfinu, menn
stóðu bara blautir ef svo verkaðist,
það var sko enginn kveifarskapur á
ferðinni. Menn voru ekkert að biðjast undan því að vera á síðunni,
þeir voru bara þar sem þeim var
sagt að vera.
Kannski að menn hefðu einu
sinni fataskipti enda voru menn yfirleitt ekki með nema tvo ganga af
fatnaði. Munurinn er hins vegar sá
samanborið við það sem gerist í
dag að þá voru flestir eða allir í íslenskum ullarnærfötum. Þau
héldu á mönnum hita þótt þeir
væru hundblautir heilu vaktina.“
Eftir að stýrimannanámi lauk
fór Markús tvo túra sem stýrimaður á litlum fraktara frá Akureyri
en síðan lá leiðin aftur á togarana.
Fyrst á Kára gamla og þar var
hann til stríðsloka en þann togara
átti Alliance. Um tíma var Markús
með föður sínum á Jóni Ólafssyni.
Sá togari hvarf hins vegar í hafið
með manni og mús í stríðinu, hefur
sennilega verið skotinn niður. En

Guðmundur Markússon var ekki
með hann þá, hann sigldi ekkert í
stríðinu en var á sjó í fyrra stríðinu.
- Voru stríðsátökin aldrei nálægt ykkur?
„Maður varð var við afleiðingar
þeirra en ég held að við höfum
aldrei verið í neinni hættu. En
kannski vissi maður ekkert um það
enda líklega eins gott. En maður sá
stundum tóma lífbáta, reköld,
hluta úr skipum og allan fjandann
annan. Stundum urðum við varir
við herskip, sérstaklega þegar siglt
var til Englands.
Það lét enginn upp sínar hugsanir eða skoðanir hvað varðar það að
óttast það að vera skotinn niður,
það hugsaði bara hver sitt. Ég
leiddi aldrei hugann að því, ef maður hefði verið með það á sálinni þá
var eins gott að hypja sig í land. En
mikill var léttirinn í stríðslok.“

Þriggja mánaða saltfisktúrar
- Hvernær tekur þú fyrst við
sem skipstjóri?
„Árið 1950 er ég tók við Jóni forseta en hann var þá búinn að vera
hér í þrjú ár. Ég var þá 27 ára. Jón
forseti var einn af þessum nýsköpunartogurum. Þetta voru botnvörpuveiðar en fyrst eftir stríðið
var oft fiskað í ís, það var svo mikil eftirspurn erlendis eftir ferskum
fiski. En svo fóru menn að stunda
sitt gamla saltfiskirí. Fyrsta túrinn
minn fórum við í Barentshafið en
það þótti lífvænlegra að fara þangað yfir sumartímann, þorskurinn
talinn vænni þar en við Ísland.
Næsta túr var farið vestur á Hala
en við fórum einnig oft á Selvogsbankann.
Þá var landhelgin aðeins 3 mílur
en við vorum stundum að fiska upp
undir línu en oftar úti á djúpbanka
svo ekki væri verið að þvælast í
netum bátanna og botninn var
þarna oft verri. Í vondri norðanátt
var oft gott að getað togað upp undir, þá var oft ekki hægt að vera úti
á bankanum.
Svo fórum við að leggjast í veiðar
í saltfisk og þá lengdust túrarnir.
Aðallega var farið til Grænlands,
þar var oft óhemju afli. Stundum
var aflinn miklu meiri en hægt var
að komast yfir að gera að en venjulega var reynt að stoppa áður. Það

er aldrei þrælarí í góðu fiskiríi þegar staðnar eru vaktir. En auðvitað
var til í dæminu að vaktirnar yrðu
ansi langar þegar mikið fiskirí var,
þá voru allir að! Ég fór nokkra túra
til Grænlands en þá var ég kominn
á togara hjá Tryggva Ófeigssyni,
Marzinn. Þá gat túrinn staðið í
þrjá mánuði og endað með löndun
úti í Esbjerg á Jótlandi.
Mönnum þótti þetta bara sjálfsagt, voru einfaldlega glaðari að
koma heim eftir svona langa fjarveru. Stoppið var þó bara 4 sólarhringar, þá var haldið aftur á stað
og kannski í annan þriggja mánaða
saltfisktúr.
Ég var í 10 ár með Marz, þá fór
ég yfir á Júpíter og var þar önnur
10 ár. Ég tók við Júpíter af Bjarna
Ingimarssyni, þeirri þekktu aflakló, og var með hann í 10 ár. Ég
endaði sjómennskuna með því að
vera með Aðalvíkina frá Keflavík í
2 ár. Það var skuttogari svo ég náði
aðeins að kynnast þeirri nýjung.“

Ósáttur við að Tryggvi vildi
ekki kaupa skuttogara
„Ég hætti hjá Tryggva Ófeigssyni
vegna þess að hann vildi ekki
kaupa skuttogara. Þá sá ég að
þetta voru endalokin hjá karlinum
í togaraútgerðinni. Eftir að ég fór
af Aðalvíkinni gerðist ég eftirlitsmaður með fyrrverandi kollegum
mínum á vegum sjávarútvegsráðuneytisins. Ég átti að fylgjast með
að þeir væru ekki að drepa smáfiskinn! Við vorum heilu túrana að
mæla fiskinn og láta svolítið bera á
okkur. Og svo voru fylltar út heilmiklar skýrslur til að hægt væri að
reikna út hversu mikill hluti aflans
væri smáfiskur.
Þeir þorðu aldrei að rífa kjaft,
karlarnir, við mig vegna þess að
þeir vissu að ég vissi jafnmikið og
þeir og stundum meira.“

Smáfiskadráp
ekkert nýnæmi
Markús segir að það sé ekki fyrr en
á seinni árum sem tekið er upp
hrygningarstopp, áður fyrr var
ekki hugsað út í það þrátt fyrir að
stundum væri mikið af smáfiski í
aflanum. Það var bara stærsti fiskurinn hirtur en sá smærri fór út
um lensportið. Það var auðvitað
ekki fagurt. En þetta þótti sjálfsagt

þar sem fólk taldi að það væri nógur fiskur í sjónum. Auðvitað áttu
menn að forðast ýmsa staði þar
sem mikið var af smáfiski en þeir
gerðu það bara ekki. Það eru
nokkrir frægir uppeldisstaðir fyrir
Norðurlandi en þrátt fyrir það voru
menn að toga þar fram og til baka
og velja síðan úr stærsta fiskinn.
Kannski fór nýtingin niður í 10 til
15%. Markús segir að þegar hann
hugsi til baka sjái hann að þetta va
alls ekki verjandi. En hann hafi
hagað sér í þessu eins og allir aðrir.
Markús segist treysta Hafrannsóknastofnun fullkomlega til að
meta hversu mikið megi veiða af
einstaka fisktegund. Sumir þykist
hafa meira vit á stofnstærð o.fl. en
fiskifræðingarnir en það sé varasamt. Þegar loðnuveiðar byrjuðu í
vetur af miklum krafti var heimtaður meiri kvóti en skyndilega hafi
loðnan horfið. Nú heyrist ekkert í
þeim sem heimtuðu stærri kvóta
enda hafi ekki verið til meira af
loðnunni. Það þurfi því ekki að
koma á óvart að hún skyldi ekki
ganga vestur fyrir Hornafjörð.
- Var ekki stundum gaman á
sjó þrátt fyrir mikið streð og
vökur?
„Já, oft, þetta voru ekki tómar
raunir og leiðindi. En ef maður
hafði vissa menn um borð gat það
létt andrúmsloftið alveg ótrúlega
og gert lífið mjög skemmtilegt.
Þessir menn gátu létt manni geð
allan túrinn, jafnvel þótt hann
stæði þrjá mánuði.
Þegar illa gengur hefur skipstjórinn um svo mikið að hugsa að
hann má ekkert vera að því að gera
neitt annað. Ef vel gengur þarf
ekkert að vera að kvarta og
kveina.“
Á síðustu árum síðutogaranna
gekk oft mjög illa að manna þá.
Dæmi voru þess að siglt var út á
ytri höfnina í Reykjavík með þá
sem þegar voru komnir til þess að
þeir færu ekki aftur í land meðan
reynt var að fá nógu margra til
þess að túrinn gæti hafist. Oft var
leitað að mönnum á skemmtistöðunum. Þessi mannskapur var oft
ekki til neinna verka til að byrja
með.
„Ég reyndi þetta aldrei. Ég var
með ágætis kjarna en tvisvar kom
fyrir að illa stóð á og þá tilkynnti

Sluppu naumlega við klett
„Þó kom einu sinni fyrir atvik sem
ég gleymi aldrei. Þá var ég 1. stýrimaður á Kára gamla í stríðinu og
við í sölutúr á leið til Englands.
Þegar ég kom upp að leysa af upp
úr miðnættinu í kolbrjáluðu veðri í
nánd við Suðureyjar þar sem við
ætluðum að taka landkenningu og
opnaði dyrnar inn í brúna blasti
við mér stór klettur og það gengur
holskefla upp á hann. Í því kallar
2. stýrimaður, sem var í glugganum, „hart í bak!“. Það var gufustýri
á dallinum, við snerumst vel og
sluppum. Þarna munaði ekki nema
hársbreidd að við rækjumst á klettinn. Það átti að vera viti á skerinu
en náttúrulega var slökkt á því helvíti og svo voru kompásarnir ekki
réttir! Þetta er það næsta sem ég
hef komist því að farast.
Svo hef ég lent í því að þurfa að
berja ís af í vitlausu veðri við
Grænland þegar ég var á Marz. Þá
var sjórinn svo kaldur að hann
fraus um leið og hann kom inn.
Sum skipanna fórust líklega vegna
þess að of seint var byrjað að berja
af og svo yfirísuðust þau.“

„Mundu eitt, Markús,
misstu aldrei hausinn!“
- Er einhver einn atburður
þér minnisstæðari en aðrir þegar þú lítur til baka?
„Það held ég ekki. En þetta var
oft skemmtilegur tími og mikið að
gerast, skip og veiðarfæri að þróast
og breytast. En það var ekki gaman þegar verið var með hálftóma
lest, olían að verða búin, allt komið
í þrot. Þá kom mér oft í hug það
sem faðir minn sagði við mig þegar
ég tók við: „Mundu eitt, Markús,
misstu aldrei hausinn!“ Ég reddaði
mörgum túrnum á því, reyndi þá
að fiska þar sem hinir voru ekki og
stundum lánaðist það.
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Jakob F. Ásgeirsson rithöfundur:

Horft um öxl á 100
ára afmæli íslenskrar togaraútgerðar
Það er öllum hollt að rifja stundum
upp söguna - ekki síst á slíkum
tímamótum þegar þess er minnst
að eitt hundrað eru frá því mesta
atvinnubylting Íslandssögunnar
gekk í garð með komu togarans
Coots til Hafnarfjarðar hinn 6.
mars árið 1905.
Það er til dæmis lærdómsríkt að
rifja það upp að áhyggjur okkar af
ofveiði og ásókn á miðin sýnast
landlægar. Löngu áður en botnvarpan og vélvæddur fiskiskipafloti kom til sögunnar voru landsmenn nagandi af ótta yfir því að
það væri verið að veiða síðasta
þorskinn. Þessi ótti virðist viðvarandi á hverju sem gengur og hefur
mótað mjög afstöðu okkar til fiskveiðistjórnunar undanfarna áratugi eins og kunnugt er.

Spilverk djöfulsins
Þegar sagan er skoðuð kemur líka í
ljós að það virðist vera þjóðarárátta
að bregðast við hverjum vanda í
fiskveiðum okkar með banni. Okkur virðist eðlislægt að bregðast við
áföllum og óvæntum uppákomum
með neikvæðum fremur en jákvæðum hætti. Í fiskveiðisögu okkar
hefur bannhugsunin ráðið ferðinni
en ekki frjálsræðið.
Þegar útlent skip kom fyrst á Íslandsmið til botnvörpuveiða árið
1889 greip um sig mikil skelfing
meðal landsmanna. Botnvarpan
var kölluð viðurstyggð eyðileggingarinnar, gereyðingartæki sem
dræpi hverja murtu, mannleg svívirðing og djöfulsins útspekúleraða
spilverk, veiðarfæri sem skefur
botninn og eyðir öllu lífi og myndi
leggja íslenska byggð í auðn.
Það segir sína sögu að þótt botnvarpan hafi án alls vafa verið eitt
þarfasta og arðvænlegasta atvinnutæki í Íslandssögunni og það
megi ekki hvað síst þakka henni
hversu greitt það gekk að nútímavæða landið á fyrri helmingi 20.
aldar er almenningur enn almennt
þeirrar skoðunar, að því er virðist,
að veiðitækni botnvörpunnar byggist á því að skafa botninn og klóri
hún þannig upp fiskinn eins og
kúfisksplógur og valdi óbætanlegum skaða fyrir fiskimiðin og lífríkið í sjónum.
Þrátt fyrir að botnvarpan væri
tveggja alda gamalt veiðitæki og
notuð af þúsundum skipa í nágrannalöndum okkar höfðu Íslend-

ingar engin umsvif þegar þeir
spurðu að botnvarpan væri komin
á Íslandsmið og bönnuðu notkun
hennar snarhendis. Strax árið
1889 samþykkti Alþingi bann við
botnvörpuveiðum í landhelgi Íslendinga. Illmögulegt reyndist hins
vegar að framfylgja banninu eftir
að breskir botnvörpungar fóru að
sækja hingað í stórum stíl um miðjan tíunda áratug 19. aldar en það
er önnur saga.

Umdeildir tröllaróðrar
Þótt landsmenn væru einhuga í
andúð sinni á botnvörpuveiðum útlendinga sem þeir töldu víst í æsingaræðum sínum og bænaskrám
að myndu kalla auðn yfir landið
fannst þeim engu að síður stætt á
því
að
stunda
svokallaða
tröllaróðra. Unnvörpum fóru Íslendingar að sækja á árabátum og
jafnvel skútum í togarana að
sníkja fisk hjá hinum útlendu lögbrjótum. Englendingar vildu bara
kolann og köstuðu framan af öðrum fiski. Þetta fannst Íslendingum
blóðugt upp á að horfa. Þrátt fyrir
andúð sína á botnvörpuveiðunum,
lög sín og afdráttarlaust tal fannst
þeim, þegar allt kom til alls, skynsamlegt að hirða bolfiskinn sem
Bretinn ekki nýtti. Hvað sem öðru
liði væri það betri kostur en að
Bretinn kastaði honum morknuðum í sjóinn aftur og ylli þannig
hugsanlega meiri skaða á miðunum en sjálf botnvarpan.
Tröllaróðrarnir voru stundaðir
um sjö ára skeið. Svo almennir
voru þeir að um tíma voru til dæmis ekki nema 3-4 útvegsmenn á
Akranesi sem sóttu sjó upp á
gamla mátann en þeir unnu þá líka
við tröllafiskinn í landi til að bæta
sjálfum sér og hásetum sínum upp
tekjumissinn. Þetta var nefnilega
mjög ábatasamur atvinnuvegur
þótt tröllafiskurinn verkaðist ekki
alltaf vel. Stutt var á „miðin“ ef svo
má segja, með lítilli fyrirhöfn varð
báturinn drekkhlaðinn á skammri
stundu og veiðarfæraslit var ekkert. Útgerðarkostnaður var enginn
- nema náttúrulega tröllabeitan
sem þurfti að rétta hinum útlendu
fiskimönnum, tóbak og brennivín
en stundum líka gærur og sitthvað
matarkyns, svo sem dilkakjöt eða
egg.
Í blöðum var mikið talað um þá
skömm sem fylgdi tröllaróðrunum.

tíma, reynist tíðum hin mesta fjarstæða á öðrum tíma.
Þegar Einar Benediktsson situr
á hesti sínum á Skólavörðuholti
bjarta sumarnótt árið 1896 og
hugsar um hlutskipti lands síns
blasir við honum reykurinn frá fjölmörgum breskum togurum úti í
Faxaflóa. Hann horfir yfir lágreist
býlin í höfuðstað landsins, sér tvær
skútur í legufærunum á Rauðarárvíkinni, þeim hefur ekki byrjað á
miðin, og drekkhlaðinn árabát að
nálgast land eftir að hafa róið á
tröllafisk. Honum blöskrar. Hann
sér að svona getur þetta ekki gengið lengur til - að íslenskir sjómenn
liggi í byrleysi inni á höfnum meðan erlendir menn veiða fiskinn með
stórtækum veiðarfærum á vélvæddum skipum og árabátasjómennirnir verða að hlíta því að
hirða þann fisk sem til fellur frá
borði útlendinganna sem ofan í
kaupið eru að brjóta landslög. Því
veiðum vér ekki sjálfir með botnvörpu? hugsaði Einar og greip til
pennans.
Núna finnst okkur þessi hugsun
sjálfsögð og við veltum því fyrir
okkur hvers vegna enginn hugsaði
hana fyrr. Af hverju urðu botnvörpuveiðar útlendu togaranna
ekki hvatning fyrir Íslendinga að
gera gangskör að því að hefja sjálfir slíkar veiðar?
Svo hressilega vorum við fastir í
okkar aldagamla fari að hugsun
Einars Benediktssonar árið 1896 því veiðum vér ekki sjálfir með
botnvörpu? - hljómaði út í hött.
Einar var óspart hæddur og smáður næstu árin og stærsta blað þjóðarinnar, Ísafold, sagði að þessi hugmynd hans væri fjarri allri heilbrigðri skynsemi.
Ekki er laust við að það hafi
hlakkað í úrtölumönnunum þegar
tilraunir útlendinga til stórútgerðar á Íslandi um aldamótin 1900
mislukkuðust hrapallega. Þá kom
nú aldeilis í ljós hversu fjarstæðukenndar þær voru hugmyndir Einars Benediktssonar um að Íslendingar gerðu út tuttugu togara.
Tilraunir þessara útlendinga
fólust í hinni svokölluðu Vídalíns-

var annálað fyrir vandaða saltfisksframleiðslu.
Þegar líða tók að miðjum fyrsta
áratug 20. aldar voru flestir athafnamenn í sjávarútvegi komnir á
þá skoðun að útgerð togara væri
framtíðin. En flestir voru þeir efins
um að það tækist að verka togarafiskinn svo að vel væri.
Menn þekktu tröllafiskinn og
meðferðina á honum. Þá trúðu
menn því ekki að botnvarpan gæti
skilað góðum fiski í salt, fiskurinn
blóðspryngi og kremdist í stórum
hölum. Jafnvel yfirfiskimatsmaður
landsins, sem var mikill forgöngumaður um bætta fiskmeðferð, hafði
svo mikla ótrú á togarafiski til söltunar að hann vildi ekki fara í félag
með Eldeyjar-Hjalta um kaup á
togara.
Einar Þorgilsson reynist hér örlagavaldur. Coot hefði að líkindum
ekki verið keyptur árið 1905 nema
af því að Einar Þorgilsson gekk í
kaupin. Og Alliance hefði að líkindum ekki verið stofnað haustið 1905
og Jón forseti ekki komið 1907, Íslandsfélagið ekki verið stofnað
1906 og Mars þá ekki komið 1907 ef ekki hefði tekist vel til um útgerðina á Coot. Ef Coot-útgerðin
hefði mislukkast hefði íslensk togaraútgerð að líkindum ekki hafist
fyrr en undir lok fyrsta áratugar
20. aldar þegar kútteraútgerðin
var komin í þrot.

Hagnaður af togaraútgerð

Strax veturinn og vorið 1905 hafði
útgerð Coots sýnt fram á að það
var hægt að verka togarafiskinn í
salt og gera út salfisktogara frá Íslandi með ágóða. Frægt varð þegar
Coot kom einn morguninn með afla
sem svaraði mánaðartúr á skútu,
eða um fjögur þúsund fiska, eftir
einnar nætur útivist. Fordæmi
En sagan sýnir að það fara ekki
Coots varð til þess að fjórir öflugir
alltaf saman orð og athafnir hjá Ísskútuskipstjórar gengu á fund
lendingum. Við belgjum okkur
Thors Jensens sumarið 1905 og
gjarnan út en stöndum sjaldnast
báðu hann að gangast fyrir kaupvið stóru orðin. Það er með öðrum
um á togara.
orðum ekki alltaf allt sem sýnist á
Útgerð Einars Þorgilssonar á
Íslandi.
Coot hafði sannað fyrir landsJú, rétt er það, um aldamótin
mönnum að íslensk togaraútgerð
1900 voru Íslendingar almennt aftværi ekki aðeins gerleg heldur
urhaldssamir og lítt mótgróðavænlegur framtíðartækilegir fyrir ýmsum nýjatvinnuvegur. Togaraöld
ungum sem þeir hæddust
hófst og íslenskt samfélag
að í fávisku sinni og
tók stakkaskiptum.
dæmdu hart. En undireins
Það má margt læra af
og þeir sáu sér hag í nýjsögunni - ekki síst um
ungunum sneru þeir við
okkur sjálf. Hvað atvinnublaðinu og tóku þeim opnlífið
varðar
kennir
um örmum. Að sumu leyti
hagsagan okkur að mestu
má því segja að Ísland sé
skipti að búa því hagstæð
ákjósanlegur
jarðvegur
vaxtarskilyrði þar sem
fyrir
djarfhuga
framdugmiklir og framtakskvæmdamenn, þ.e. þegar
samir einstaklingar hafa
ekki hafa verið lagðar of
frelsi til athafna. Okkur
miklar hömlur á frelsi
hættir til þess í hinu
þeirra, svo sem á haftaárflókna nútímasamfélagi
unum svokölluðu og á 19.
að setja íþyngjandi reglur
öldinni þegar fjármagnssem kunna að virðast réttskortur takmarkaði mjög
lætanlegar út af fyrir sig
frelsi manna til athafna.
en reynast allar saman
Það breyttist margt með
hafa lamandi áhrif á
stofnun Íslandsbanka 1904
framtak einstaklinganna.
þegar erlent fjármagn kom
Í tilefni af því að eitt
inn í landið samhliða þeirri
hundrað ár eru frá uppbjartsýni
sem
fylgdi
hafi íslenskrar togaraútheimastjórninni.
gerðar hefur bók Ásgeirs
Jakobssonar, Kastað í FlóHæðst að Einari Ben
anum, verið endurútgefin
Þegar skáldið Einar Benemeð nokkrum viðbætum.
diktsson varpaði fyrstur
Þar er rakin sagan af uppmanna fram þeirri hugIndriði Gottsveinsson, skipstjórinn á Coot og þar
hafi togveiða við Ísland og
mynd að Íslendingar hæfu
með fyrsti íslenski togaraskipstjórinn.
útgerð Coots. Ég ætla að
útgerð botnvörpunga sátslá botn í þessa stuttu
um við hins vegar enn fastsamantekt með því að
ir í gömlu fari og flestir brugðust
útgerð,
svonefndu
Garðarsfélagi
og
gera
lokaorð
þeirrar bókar að mínvið hugmyndum Einars með hæðnútgerð Pikes Wards á Útópíu. Þessum eigin:
isglósum. Aðhlægni hefur löngum
ar tilraunir mistókust fyrst og
„Sagan sýnir að fiskveiðibönn
verið þjóðarlöstur á Íslandi. Þegar
fremst vegna kunnáttuleysis og
eru rótgróinn sjúkdómur, eins konValgarður Breiðfjörð gerði tilraun
vanþekkingar á íslenskum aðstæðar þjóðlegur sullur. Sagan sýnir
til útgerðar segltogara frá Reykjaum. Á nánast öllum stigum komu
jafnframt, að yfirleitt eru öll bönn
vík um aldamótin 1900 fann hann
óvanir
menn
að
verkum.
hættuleg sjósókn. Við þá atvinnu
sig knúinn til að skrifa ítarlegar
þurfa menn einmitt að geta neytt
blaðagreinar í kjölfarið til að reyna
sem hindrunarlausast hæfileika
Kaupin
á
Coot
að útskýra hvers vegna tilraun
sinna, sjálfum sér og þjóð sinni til
Það var hins vegar einvalalið sem
hans mistókst því hann var orðinn
blessunar.
stóð
að
kaupunum
á
Coot.
Þar
í
að aðhlátursefni í bænum. „Er þá
Það ætti að vera grundvallarathópi voru þaulreyndir útgerðarBreiðfjörð
vitlausastur
allra
riði
þingmanna sem annarra ráðamenn,
séðir
kaupmenn,
slyngir
manna hér?“ hljóðar ein millifyrirmanna, að leita fyrst jákvæðrar
stjórnmálamenn og ákafir hugsögnin í greinum Breiðfjörðs og
lausnar í hverjum vanda, áður en
sjónamenn. Mestu varðaði að til
hafði hann þó ekki gert annað en
gripið er til bannsins.
útgerðar skipsins valdist einn
það sem er aðdáunarvert - að
Sullaveiki er þrálátur sjúkdómreyndasti
útgerðarmaður
og
fiskhætta eigin fjármunum til hagsur.“
verkandi landsins, Einar Þorgilsbóta fyrir þjóð sína.
son í Hafnarfirði, en fyrirtæki hans
Það, sem menn vita best í einn
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Sendum íslenskum
sjómönnum
árnaðaróskir á
hátíðisdegi þeirra

Coot, fyrsti íslenski togarinn. Myndina málaði Bjarni Sæmundsson.

Botnvörpungurinn Coot:

HITAVEITA
SUÐURNESJA HF

Fyrsti íslenski togarinn
Tuttugasta öldin var að stíga sín fyrstu skref. Það var
komið að lokum skútualdarinnar. Erlendir togarar höfðu
lagt undir sig Íslandsmið og toguðu nánast upp í kálgörðum. Í raun og veru var það aðeins spurning um tíma
hvernær Íslendingar keyptu fyrsta togarann.
Árið 1905 tóku framsýnir menn í
Hafnarfirði af skarið, stofnuðu
hlutafélag og festu kaup á skoska
togaranum Coot sem kom til hafnar í Hafnarfirði 6. mars 1905. Að
öðrum mönnum ólöstuðum má
segja að Einar Þorgilsson, kaupmaður, hafi verið aðalhvatamaðurinn að togarakaupunum, ásamt
þeim Birni Kristjánssyni, kaupmanni og alþingismanni, og Arinbirni Ólafssyni, fyrrvarandi vitaverði.
Áður hafði Björn reyndar reynt
að fá togara til landsins með því að
leggja fram tillögu á Alþingi þess
efnis að Íslendingar reyndu þorskveiðar með botnvörpuskipum og
hingað til lands yrðu leigð eitt til
tvö botnvörpuskip. Alþingi hafnaði
þessari hugmynd.

Í leit að kútter
en keypti togara
Haustið 1904 var Einar Þorgilsson
á höttunum eftir skipi, reyndar
ekki togara heldur kútter. Hann
fékk Indriða Gottsveinsson, þekktan skútuskipstjóra, til að fara utan
fyrir sig til að finna hentugt skip.
Indriði hélt af stað í lok október og
samskipa honum var Guðmundur í
Gerðum, smiður og athafnamaður,
sem einnig var í skipaleit. Þeir
settu stefnuna á Hull en þar fundu
þeir ekkert skip sem hentaði. Indriði hélt þá suður eftir Englandi en
Guðmundur hélt til Aberdeen,
einnig í leit að kútter. Indriði var
kominn suður til Dover rétt fyrir
jól þar sem hann hafði augastað á
álitlegum kútter. Á Þorláksmessu
fékk hann skeyti frá Einari Þorgilssyni sem þá var í Glasgow þar
sem hann var beðinn að kaupa
ekki skip heldur snúa norður til
Skotlands og vera kominn á
Commercial hótelið í Leith þann 1.
janúar. Þar hitti Indriði þá Einar
og Björn Kristjánsson og stofnuðu
þeir þá félag um togarakaup og var
Indriða falið að halda til Aberdeen
og hitta þar Arinbjörn Ólafsson og
saman áttu þeir að ganga frá tog-

arakaupum. Í Aberdeen hittu þeir
fyrir Guðmund í Gerðum sem
hætti við skútukaup og gekk í félagið um kaup á togara.
Á þessum tíma var Halldór Sigurðsson búsettur í Aberdeen en
hann var með próf frá Stýrimannaskólanum og hafði um nokkurt
skeið verið á enskum togurum,
bæði sem stýrimaður og skipstjóri.
Þeir þremenningar, Indriði, Einar
og Björn, nutu ráðgjafar Halldórs
við kaupin á Coot.
Coot var smíðaður í Glasgow
árið 1892 og var hann 98 fet að
lengd, 155 tonn brúttó en 65 tonn
nettó. Kaupverðið var 35.000 krónur sem þeir félagar greiddu úr eigin vasa en 10.000 krónur tóku þeir
að láni til að kaupa búnað og veiðarfæri, meðal annars þrjár botnvörpur og annan búnað fyrir skipið.

stjóri á heimleiðinni en Indriði
stýrimaður. Indriði tók síðan við
skipstjórninni en Halldór varð
fiskiskipstjóri. Ólafur Sigmundsson, 24 ára gamall Rangæingur,
var háseti á heimleiðinni en hann
varð síðar stýrimaður á Coot og
hefur líkast til verið með enskt
stýrimannapróf. Annar vélstjórinn
var enskur, hinn danskur og kokkurinn var einnig enskur.
Ekki er hægt að segja að útgerðin hafi gengið vel til að byrja með
og um vorið kom fram bilun í spilinu og því fór Coot til Englands þar
sem gert var við eitt og annað. Báðir ensku vélstjórarnir hættu þá og í
þeirra stað komu tveir danskir vélstjórar, Jörgensen og Poulsen, sem
stóðu við vélina fram á haust. Þá
tók íslenskur vélstjóri, Ólafur
Jónsson frá Laugalandi við Reykjavík, við stöðu fyrsta meistara og
skömmu síðar varð Guðbjartur
Guðbjartsson frá Dýrafirði annar
meistari en báðir höfðu þeir lært til
gæslu gufuvéla á norskum skipum.
Hannes Hafstein, fyrsti íslenski
ráðherrann, veitti þeim Ólafi og
Guðbjartur réttindin og voru þeir
fyrstu Íslendingarnir til að fá gufuvélaréttindi hér á landi. Með þeim
hefst því saga íslenskra vélstjóra.

Coot kemur heim
Coot lagði af stað frá Aberdeen
áleiðis til Íslands síðdegis 1. mars
1905 og kom til Hafnarfjarðar 6.
mars1905 og verður að telja þann
dag merkisdag, ekki einvörðungu í
íslenskri sjávarútvegssögu heldur
merkisdag í sögu þjóðarinnar.
Undir fyrirsögninni „Íslenskur
botnvörpungur“ sagði fréttablaðið
Ísafold þannig frá komu Coots:
„Hingað kom í gær frá Aberdeen
eftir 41/2 dags ferð botnvörpuskipið Coot (blesönd), um 140 smálestir brúttó, keypt þar af Arinbirni
Ólafssyni f. vitaverði til handa
þeim félögum, honum og Birni
kaupmanni Kristjánssyni, Einari
kaupmanni Þorgilssyni í Óseyri,
Indriða skipstjóra Gottsveinssyni
og Guðmundi trésmiði Þórðarsyni
frá Hálsi.
Skipinu fylgja 3 botnvörpur. Það
gengur 10 mílur á vöku með 48
hestafla afli.
Því á að halda út héðan til botnvörpuveiða og leggja hér upp aflann aðallega, ýmist til sölu í soðið
eða til verkunar.“
Halldór Sigurðsson var skip-

Smælkið selt Reykvíkingum
Coot fór yfirleitt út um miðjan dag
og kom í land snemma morguns
enda var stutt á miðin því veiðisvæði Coots var í Bugtinni sunnanverðri. Yfirleitt var Coot við
Reykjavíkurhöfn um klukkan sjö á
morgnana til þess að selja Reykvíkingum soðningu sem yfirleitt
var smælkið úr aflanum. Síðan var
haldið til Hafnarfjarðar þar sem
fiskurinn var saltaður.
Einar Þorgilsson hefur ugglaust
ráðið þessari tilhögun því hann
hafði ekki trú á því að nægilega vel
yrði vandað til söltunarinnar um
borð og því fól hann sínum vönu
söltunarmönnum í landi að salta
fiskinn eftir að skipverjarnir á
Coot höfðu flakað hann um borð.
Fiskkaupendur höfðu varann á
sér varðandi fiskinn úr Coot og
töldu hann af einhverjum ástæðum
lélegri en skútufiskinn. Það var
ekki fyrr en Thor Jensen keypti
fisk úr Coot á sama verði og skútufisk að ísinn var brotinn.
Ýmsir erfiðleikar fylgdu útgerð
Coots til að byrja með og ugglaust

hefur botnvarpan rifnað bæði oft
og mikið ef miða má við frásagnir
frá þeim togurum sem síðar komu
til landsins. En þrátt fyrir skakkaföll og byrjunarörðugleika gekk útgerð Coots vel strax frá upphafi.
Úthald Coots var 29 vikur fyrsta
árið og afkoman var það góð að
hluthafar fengu greiddan 10% arð.
Enn betur gekk árið 1906 en þá var
úthaldið 24 vikur og rekstrarafgangur rúmar níu þúsund krónur.
Miðað við aflatölur má ætla að afkoman hafi ekki verið lakari árið
1908, síðasta ár Coots, en árið 1907
var rekstrarafgangurinn um fimm
þúsund krónur en hefði verið mun
meiri ef flutningaskip með fisk úr
Coot hefði ekki farist en farmurinn
var illa tryggður.

Coot strandar
Saga Coots og brautryðjendanna,
sem stóðu að togarakaupunum, er
um margt merkileg. Strax á fyrsta
ári sönnuðu Cootverjar að hægt
var að reka íslenskan togara með
hagnaði með því að salta úr honum
aflann. Skipverjarnir á Coot náðu
einnig fljótt tökum á veiðum með
botnvörpu og segja má að upphafið
að endalokum skútualdarinnar
hafi verið þegar þeir komu eitt sinn
inn eftir dagróður með afla sem
skúturnar voru allt að því mánuð
að ná.
Það má því með sanni segja að
koma Coots hafi boðað upphaf
nýrra og betri tíma hér á landi. En
þótt saga þessa fyrsta togara okkar
Íslendinga hafi verið merkileg þá
var hún stutt, Coot strandaði 14.
desember 1908.
Coot var á leiðinni frá Reykjavík
til Hafnarfjarðar þennan örlagaríka dag og hafði í togi skútuna
Kópanes sem átti að fara í vetrarlægi í Hafnarfirði. Á utanverðum
Hafnarfirði slitnaði tógið og festist
í skrúfu Coots. Bæði skipin rak
stjórnlaust undan veðri og straumi
þar til þau strönduðu við Keilisnes.
Þar með lauk sögu fyrsta togarans
en saga togaraútgerðarinnar var
að rétt að byrja.

Heimildir:
Ásgeir Jakobsson: Kastað í Flóanum, 1966.
Ásgeir Jakobsson: Hafnarfjarðarjarlinn: Einars saga Þorgilssonar,
1987.
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Ólafur K. Björnsson
sendir kóda um borð
í Narfa.

Leyndarmál
loftskeytamannsins

Hlutverk loftskeytamannsins var afar mikilvægt á togurunum fyrr á árum, ekki eingöngu vegna þess að loftskeytamaðurinn bar ábyrgð á samskiptum við önnur skip
og landið, heldur vegna þess að hann sá um
dulmálssendingar með mikilvægum upplýsingum um
aflabrögð og togslóðir.
Skipstjórarnir höfðu með sér
bandalag og skiptust á upplýsingum um það hvar fiskurinn var að
gefa sig. Öll samskipti voru með
morsi þannig að loftskeytamennirnir sendu upplýsingar á dulmáli,
sem þeir kölluðu „kóda“.
Um leið og togari lét úr höfn tilkynnti loftskeytamaðurinn kódafélögum sínum að togarinn hefði látið úr höfn og fékk til baka upplýsingar á dulmáli hvar skipin héldu
sig og hvað þeir væru að fá.
Ólafur K. Björnsson loftskeytamaður sagði í samtali við Sjómannadagsblaðið að kódafréttir
hefði verði sendar út fimm sinnum
á dag. „Á þann hátt gátum við gefið upplýsingar til félaga okkar og
aflað þeirra líka. Upplýsingarnar
voru ekki eingöngu bundnar við
aflabrögð og staðsetningu togaranna, heldur líka lengd togvíra,
togstefnu og á hvaða dýpi ætti að

toga.“
Ólafur var árum saman loftskeytamaður á togaranum Narfa
sem oft var einn íslenskra togara á
veiðum á fjarlægum miðum, meðal
annars
við
Nýfundnaland,

Labrador og Nova Scotia. Þar var
Ólafur duglegur við að koma sér
upp félögum og eignaðist fljótt
marga góða kódafélaga sem sendu
gáfu honum upplýsingar frekar en
löndum sínum. „Þarna var ég í

kódafélagi með englendingum og
mér er hvað minnisstæðast þegar
ég fékk upplýsingar um stórlúðumið þar sem við fengum 75
tonn af stórlúðu á stuttum tíma
meðan aðrir togarar silgdu framhjá, enda höfðu þeir ekki hugmynd
um hvað við vorum að gera.“
Ólafur gekk skrefi lengra en
flestir loftskeytamenn, því hann
safnaði upplýsingum um fiskimið í

bók, þar sem hann teiknaði upp
fiskimið og skráði nákvæmlega
hvernig á að toga og hver lengd
togvíranna átti að vera. Bókina
passaði Ólafur eins og sjáaldur
augna sinna, en leyfði Sjómannadagsblaðinu og birta sýnishorn úr
henni sem ugglaust geta komið
einhverjum að góðu gagni.
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samt sem áður hafa Íslendingar
ekki verið nógu fljótir að bregðast
við. Í raun gætum við fryst miklu
meira á þennan gríðarlega stóra
markað.
Varðandi framtíðina þá eigum
við að líta til vinnslu á kolmunna
og fylgjast vel með hvað verið er að
gera á Mæraberginu í Færeyjum
en þar eru menn að vinna surimi
úr kolmunna. Svona hlutir verða
ekki framkvæmanlegir nema stéttarfélögin verði sveigjanleg í samningum því að vinnsla sem þessi er
ekki framkvæmanleg nema á sjó og
krefst mikils mannskaps.“

Of fastheldnir á inniverurnar

Verðum að tileinka
okkur tækniframfarirnar
-segir Vilhjálmur Kristjánsson, yfirvélstjóri á Baldvini Þorsteinssyni EA

V

fáheyrt hvernig stefnan í þeim
málum hefur þróast, þetta er einfaldlega klúður. Á nokkrum stöðum er búið að loka skólum og
henda lyklunum. Aðbúnaðurinn í
skólanum er líka fyrir neðan allar
hellur og segja má að nemendur
skólans hafi beinlínis verið í lífshættu vegna þess að skólahúsið
var svo að segja að hruni komið.
Nú heyrir skólinn undir menntamálaráðherra en eðlilegra væri að
hann heyrði undir sjávarútvegsráðherra.
Sjávarútvegur stendur til dæmis
landbúnaði langt að baki í þessum
málaflokki. Þetta er meira að segja
þannig að það vill enginn menn
með þessa menntun í vinnu. Í dag
eru gamlir aflaskipstjórar vinnandi sem slöngutemjarar á bensínstöð. Sem betur fer er nú verið að
reyna að bjarga því sem bjargað
verður en það er ljóst að þarna þarf
að lyfta Grettistaki.“

ilhjálmur Kristjánsson, yfirvélstjóri á Baldvini Þorsteinssyni
EA-10, hefur stundað sjóinn frá árinu 1993. Hann hefur ákveðnar
skoðanir á ýmsum þáttum veiða og
vinnslu og telur að við Íslendingar
þurfum að breyta ýmsu ef við ætlum okkur að verða áfram í framvarðarsveit í sjávarútvegi í heiminum.
„Það, sem ég held að hái okkur
hvað mest núna, er það að uppsjávarskipin, sem eru að frysta um
borð, eru hreinlega ekki nógu stór,
það er að segja ef við ætlum að fara
að hefja bræðslu um borð. Þá er ég
að tala um skip eins og Vilhelm
Þorsteinsson, Baldvin, Hákon,
Hugin og þessi skip. Sá tími, sem
við erum að eyða í að landa afla til
bræðslu, er svo dýr. Hver loðnuvertíð stendur aðeins í takmarkaðan
tíma og það, sem ég vil sjá, er því
bræðsla um borð og að sú bræðsla
sé alltaf í gangi. Þar með væri
löndun ekki að tefja okkur frá veiðum og vinnslu,“ segir Vilhjálmur
Kristjánsson.

Fljótt að breytast

Erum orðnir á eftir
Vilhjálmur hefur verið bæði í Noregi og í Færeyjum og segir að í
samanburði við skipastól þeirra
þjóða séum við Íslendingar orðnir á
eftir. „Þeir eru miklu duglegri að
endurnýja sín skip og tileinka sér
tækninýjungar. Maður sér það svo
glöggt á skipunum sem Norðmenn
eru að láta smíða fyrir sig að þeir
eru að þróa sína hluti hraðar en við
gerum. Okkur sjómönnum finnst
mörgum sem það hafi hægt mjög
mikið á þróuninni eftir að fyrirtækin fóru á markað. Það virðist vera
sem menn haldi ansi mikið að sér
höndum í endurnýjun á skipum og
fjárfestingum. Þetta blasir við öllum sem vilja sjá það. Skipin eru
einfaldlega að verða eldgömul! Að
sjálfsögðu þurfa menn að fara einhvern meðalveg í þessum efnum.
Það er hins vegar mjög slæm og

Vilhjálmur með félögum sínum í
vélarúminu á Baldvini Þorsteinssyni.
hættuleg þróun þegar menn hætta
að endurnýja skipin, hætta að fjárfesta í nýjum tækjum og slíkt því
bæði skipin og tækin úreldast
fljótt.“
Vilhjálmur segist líka vonast til
þess að útgerðirnar hætti að
standa í endursmíði og endurbyggingu á gömlum skipum. Hann vill
að fyrirtækin fari meira út í

svokölluð alútboð og kaupi þau
skip sem þarf í verkefnin hverju
sinni. „Maður heyrir það útundan
sér að við Íslendingar séum heimsmeistarar í því að breyta skipum
og bæta þau,“ segir hann.

Klúður með
Sjómannaskólann
„Varðandi Sjómannaskólann þá er

„Hlutirnir breytast alveg gríðarlega hratt. Sem dæmi get ég nefnt
uppsjávarfrystinguna sem við höfum verið að fást við, það er frystingu á loðnu fyrir Rússlandsmarkað og hrognaloðnu fyrir Japansmarkað. Þegar Baldvini Þorsteinssyni var breytt árið 2002 gerði sér
enginn grein fyrir því að loðnan
yrði ekki veiðanleg við Noreg 2 til 3
árum seinna. Þá var megináherslan lögð á að fara að veiða rækju,
síld og svo kannski bolfisk eins og
karfa og grálúðu. Núna, þremur
árum seinna, vonumst við til að um
25 til 35 % af aflaverðmæti skipsins komi vegna loðnufrystingar.“
Vilhjálmur segir að á síðustu
tveimur árum hafi orðið algjör
sprenging í verðmætaaukningu
hvað varðar loðnufrystingu fyrir
Rússland. „Norðmenn sátu einir að
þessum markaði þar til nú. Við
erum líka að frysta miklu meira en
áður hefur verið gert á Japan en

Vilhjálmur telur að við Íslendingar
höfum verið allt of fastheldnir á
inniverurnar í kjarasamningum
sjómanna en segir að sem betur fer
virðist það vera að breytast í rétta
átt. „Útgerðarmenn hafa staðið
frammi fyrir því að innivera getur
orðið óþarflega löng - allt upp í
fimm daga. Þetta er eitt af því sem
þarf að laga því það er ekki skynsamlegt að atvinnutækin séu
bundin föst þegar þau geta verið að
búa til verðmæti. Mér finnst þetta
atriði há atvinnugreininni verulega, enn sem komið er að minnsta
kosti.“
Kostnaðarþátttaka í olíukaupum
er annar galli á launakerfi sjómanna, hinu svonefnda hlutaskiptakerfi, að mati Vilhjálms.
„Það skiptir engu máli hversu mikilli eða lítilli olíu skipin eyða - við
borgum alltaf sama hlutfall af olíukaupunum! Kerfið er í raun ekki að
skila sínu og því er alveg bráðnauðsynlegt að breyta því þannig að
hagur sjómanna liggi í því að spara
olíuna. Þetta er búið að vera lengi
svona en nú verður eitthvað að fara
að gerast. Það er löngu orðið tímabært varðandi kjarasamninga sjómanna að menn komi upp úr skotgröfunum og geri samninga sem
meira vit er í. Menn mega ekki
vera algjörlega fastir í gömlu
kerfi,“ segir hann.
„Varðandi olíukostnaðarþátttökuna þá er ljóst að þessir naglar hjá
olíufélögunum hafa haft af okkur
miklar fjárhæðir og fáheyrt ef þeir
eiga að sleppa án þess að ganga
svipugöngin. Ég held að fáir sjómenn vildu vera í kostfélagi með
þessum gæjum. Væri ekki bara
best að þeir skiluðu þessum milljörðum í ríkiskassann og Landhelgisgæslan fengi peninginn til að
endurnýja græjurnar hjá sér.“

Samkeyrslubúnaður
er framtíðin
Vilhjálmur segir olíuverð fara
hækkandi og að útgerðarmenn séu
nú enn einu sinni farnir að tala um
það að skipta yfir á svartolíu. „Ég
held að það sé í mörgum tilfellum
réttlætanlegt ef skipin eru með
búnað fyrir það. Ég hefði þó frekar
viljað sjá menn snúa sér að því að
fá sér svokallaðan samkeyrslubúnað. Slíkur búnaður er kominn mjög
víða, til dæmis í ferjur, skemmtiferðaskip og flutningaskip. Með
þessum búnaði er hægt að framleiða það afl sem þörf er á hverju
sinni, hvort sem um er að ræða til
að knýja skipsvélarnar eða framleiða allt það rafmagn sem á þarf
að halda um borð. Í dag láta menn
aðalvélar skipanna dangla til þess
að framleiða rafmagn, það er nefnilega svo ofboðslega dýrt.“
Hann segir að nú þegar sé slíkur
búnaður í Vilhelmi Þorsteinssyni
EA og verið sé að setja slíkan búnað í Baldvin Þorsteinsson EA.
„Búnaðurinn byggir á því að við
samkeyrum þær vélar sem við
erum með um borð, bæði skipsvélina og ljósavélarnar, og erum því
ekki að keyra mjög stórar vélar að
ástæðulausu. Ég tel þetta vera eitthvað sem útgerðarmenn og sjómenn eiga eftir að leggja á aukna
áherslu á næstunni, það er að
framleiða það afl sem þörf er fyrir
hverju sinni - en ekkert umfram
það. Hitt kostar of mikið,“ segir
Vilhjálmur Kristjánsson að lokum.
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Arun Class, björgunarskip Slysavarnafélagsins Landsbjargar, fljótt á slysstaðinn:

„Ógleymanlegt
að sjá Gunnbjörgu koma“
- segir Jón Bjarni Helgason,
skipstjóri á Hildi ÞH

Jón Bjarni Helgason,
skipstjóri á Hildi, er hér
við björgunarskipið Gunnbjörgu á Raufarhöfn.
Hann vill að landsmenn
taki saman höndum um
að styðja kaupin á fleiri
björgunarskipum.

„Þeir eiga hrós skilið, strákarnir
á Gunnbjörgu, þeir voru ótrúlega
fljótir á staðinn. Það er greinilegt
að það eru svona öflugir og hraðskreiðir bátar sem á að nota við
björgunaraðgerðir,“ sagði Jón
Bjarni Helgason, 36 ára skipstjóri
á Hildi ÞH, en bátur hans sökk
skyndilega á Þistilfirði í köldu og
hvössu veðri í síðustu viku. Hann
segir að það hafi verið ógleymanlegt að sjá Gunnbjörgu koma á
fullu skriði til þeirra þar sem hann
og félagi hans hírðust í blautum
björgunarbátnum. Jón Bjarni segir
að Slysavarnaskóli sjómanna hafi
haft gríðarleg áhrif fyrir sig á neyðarstundu. Hann segir að enginn
maður eigi að fara á sjó án menntunar frá skólanum. Og hann hvetur landsmenn til að gerast aðilar
að þrem nýjum björgunarskipum
og borga gíróseðla sem Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur sent inn á
heimilin. „Þetta tók allt saman
miklu meira á heldur en ég hélt, ég er fyrst núna að skríða saman,“
sagði Jón Bjarni Helgason

klukkutíma fyrr og þá var allt í
stakasta lagi,“ sagði Jón Bjarni. En
nú kom í ljós að sjór var kominn í
vélina og lekinn óviðráðanlegur. Á
aðeins þremur mínútum var Hildur ÞH, 30 tonna bátur, lagstur á
hliðina og sökk stuttu síðar. Jón
Bjarni fór í sjóinn án þess að geta
almennilega rennt upp flotgallanum og ekki hafði tekist að senda út
neyðarkall enda allt rafmagnslaust
um borð í Hildi.
Þeir félagarnir náðu taki á
fiskikari og ríghéldu sér í það þegar gúmbjörgunarbátur kom úr kafinu og blés sig út spottakorn frá
þeim. Báturinn var fullur af sjó en
skipbrotsmennirnir komust um
borð í hann og gátu þá sent frá sér
neyðarkall. Von kviknaði í brjóstum þeirra þegar trillubátur renndi
fram hjá þeim en þótt stutt væri í
trilluna sást hún ekki nema endrum og eins enda fjögurra til fimm
metra ölduhæð. Þeim tókst að
senda frá sér rakettu og kveikja á
blysi án þess að menn yrðu þeirra
varir.

Sökk á þrem mínútum

Rautt útkall og björgun

Jón Bjarni segir að þeir hafi verið á rólegri siglingu upp úr hádeginu. „Við vorum borða, Jan Poulsen
félagi minn og ég, þegar vélin drap
á sér. Ég hafði verið í vélarrúminu

Í landi var þegar gripið til aðgerða, eitthvað mikið hafði gerst á
miðunum á Þistilfirði. Ásgrímur L.
Ásgrímsson veitir forystu Vaktstöð
siglinga sem er í Skógarhlíðinni í

kunna því til verka. Öllum sjómönnum er gert að sækja fimm
daga grunnnámskeið hjá okkur og
tveggja daga endurmenntunarnámskeið á fimm ára fresti, þannig
að við höfum nóg að gera.“
Að sögn Hilmars standa fáar

þjóðir jafnfætist okkur Íslendingum hvað varðar slysavarnir sjómanna. „Norðmenn eru komnir
álíka langt og við en aðrar þjóðir
standa því miður ekki eins vel að
þessum málum,“ segir Hilmar.
„Samkvæmt alþjóðalögum þurfa

Slysavarnaskólinn

20 ára
Slysavarnaskóli sjómanna fagnar 20 ára stafsafmæli á
þessu ári. Hilmar Snorrason, skólastjóri, segir að skólinn
hafi tekið miklum breytingum á þessum tíma. „Upphaflega var skólinn byggður upp af hugsjónum og heimasmíðuðum kröfum og reglum. Nú er Slysavarnaskólinn
með alþjóðlega gæðavottun og var reyndar fyrsti skólinn
á landinu til þess að hljóta hana,“ segir Hilmar.
Þegar Slysavarnaskólinn hóf starfsemi sína var hann til húsa á kaffistofu í gamla Slysavarnahúsinu
vestur á Granda. „Aðstaðan, sem
við búum við núna í Sæbjörginni
sem áður var Akraborgin, er alveg
til fyrirmyndar og ég þakka það
velvild, áhuga og skilningi stjórnvalda, Slysavarnafélagsins Landsbjargar, almennings og ekki síst
sjómannanna sjálfra sem gera sér

fulla grein fyrir mikilvægi skólans
og fræðslunnar sem þar fer fram.
Sæbjörgin gerir það að verkum að
auðvelt er fyrir okkur að halda
námskeið annars staðar en í
Reykjavík. Nú í sumar siglum við
hringinn í kringum landið og höldum námskeið víða um land, endurmenntuntunámskeið, lyfjakistunámskeið og sérstakt námskeið
fyrir trillusjómenn. Auk þess bjóð-

um við áhöfnum skipa að koma í
heimsókn um borð til þeirra þar
sem við yfirförum neyðarbúnað og
höldum æfingar.“
Hilmar segir að nánast allir
starfandi sjómenn hafi nú gegnið í
gegnum námskeið skólans. „Þeir

19

SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ 5. JÚNÍ 2005

Reykjavík. Hann lýsti fyrir okkur
ferlinu.
„Þegar Hildur hvarf af skjánum
hjá sjálfvirku tilkynningarskyldunni fór ákveðið ferli í gang hjá
Vaktstöð siglinga við að leita að
bátnum. Reynt var að hafa samband gegnum talstöð og síma. Haft
var samband við nærstadda báta
sem við sáum hjá okkur. Það kemur fyrir að kerfið detti út, t.d. ef
báturinn verður rafmagnslaus og
ekki gripið til meiri aðgerða alveg
strax. Nú gerðist það að flugvél
heyrði í neyðarsendi og stuttu síðar fékkst staðfesting á neyðarkallinu frá gervihnetti. Þá voru aðgerðir strax settar í gang. Þetta ferli
tók allt um hálftíma. Ræstur var
út stór björgunarbátur á Raufarhöfn með sjálfvirku gsm-boðunarkerfi Neyðarlínunnar og annar
minni á Þórshöfn. Bátar, sem við
sáum á skjánum, voru líka beðnir
að vera á varðbergi og aðstoða,“
sagði Ásgrímur.
Hægt var að beina björgunarskipinu Gunnbjörgu á síðustu
þekktu staðsetningu Hildar. Innan
við tveim klukkustundum eftir að
Hildur sökk voru skipbrotsmenn í
öryggi um borð í Gunnbjörgu, þökk
sé nútímatækni í björgunarbúnaði.
Þyrla Gæslunnar var ræst út með
boðunarkerfi Vaktstöðvarinnar en
var síðan afturkölluð þegar ljóst
var að mönnunum hafði borist
björg.

Bylting í björgunarmálum
Leitarferli var allt annað fyrir
nokkrum árum, bylting hefur átt
sér stað. Áður þurfti yfirleitt að
leita á stórum hafsvæðum. Ekki
var alltaf vitað með vissu um staðsetningu skipa sem leitað var. Leit
gat staðið sólarhringum saman. Í
dag er nánast vitað um staðsetningu allra skipa við landið, stórra
sem smárra. Tæknin setur svip
sinn á aðgerðirnar, þyrlur, eftirlitskerfi, farsímar - og öflug björgunarskip á 14 stöðum á landinu. Nú

allir farmenn að ganga í gegnum
námskeið í viðurkenndum og vottuðum aðilum en ekki sjómenn á
fiskiskipum, eins og krafist er hérlendis. En sem betur fer eru sífellt
fleiri þjóðir farnar að gera sömu
kröfur og við.“
Starfsemi Slysavarnaskólans
hefur vakið athygli víða um lönd,
„sérstaklega er litið til þess hvernig við notum þyrlur við þjálfunina.
Einhverju sinni þurfti breski sjóherinn að fara um borð í íslenskt
fiskiskip til þess að sækja sjúkan
mann. Þyrlumennirnir urðu agndofa yfir fumlausum og réttum
vinnubrögðunum um borð sem var
eitthvað annað en þeir höfðu vanist hjá áhöfnum fiskiskipa. Þeir
töldu ástæðu til að láta vita hversu
vel hefði gengið og urðu enn meira
undrandi þegar þeim var tjáð að
þessi kunnátta væri til staðar í öllum íslenskum fiskiskipum. En
þess ber að geta að þyrluþjáfunin
væri illmöguleg ef við hefðum ekki
gott samstarf við Landhelgisgæsluna. Þar ríkir fullkominn skilningur á mikilvægi þessarar þjálfunar
sem oft getur skipt sköpum, sérstaklega við erfiðar aðstæður. Íslenskir sjómenn eru líka mjög
meðvitaðir um mikilvægi þyrlunnar við björgunarstörf enda er þyrlan þeirra sjúkrabíll,“ segir Hilmar
Snorrason, skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna.

stendur til að kaupa þrjú slík skip
til viðbótar. Almenningur á Íslandi
mun standa saman að söfnun fyrir
skipunum.
Arun björgunarskipin eru frá
Konunglegu bresku sjóbjörgunarsamtökunum í Englandi, lítið notuð skip og afar hentug til sinna
nota, geta þeirra mikil og rekstrarkostnaður lágur. Björgunarskip
hafa verið notuð á Íslandi um áratuga skeið og komið að góðu gagni.
En vitanlega eru þessi ensku skip
allt önnur og betri en áður. Kostir
Arun skipanna eru margir, þau eru
hraðskreið, sigla á 18 sjómílna
hraða, eru helmingi hraðari en
flest björgunarskipin okkar í dag,
þau geta siglt langt á haf út, þau
eru rúmgóð og afar vel búin sjúkraog björgunarbúnaði, fjarskiptatækjum og siglingatækjum. Kostir
björgunarskipanna hafa komið í
ljós í útköllum að undanförnu, til
dæmis því sem hér var lýst á und-

an.
Slysavarnafélagið Landsbjörg er
nú með landsátak í gangi til að
safna fyrir Arun Class björgunarskipum sem fara munu til Patreksfjarðar, Siglufjarðar og Vopnafjarðar. Slík skip veita aukið öryggi sæfarendum hvaðan sem þeir koma
af landinu. Fjórtán skip af þessari
gerð eru reiðubúin til útkalls víðs
vegar við
strandlengjuna á Íslandi í dag.
Nú er meiningin að loka hringnum.
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væri mörgum innan greinarinnar
áhyggjuefni. Mikið hefur áunnist í
sjávarútveginum en greinin býr við
aðstöðumun sem þarf að jafna. Til
þess þarf skýrari leikreglur og pólitískan stuðning og samvinnu,
sundurleitni þyrfti að breyta í
órofa samstöðu,“ sagði Elfar Aðalsteinsson.
Elfar sagði kvótakerfið vera orðið liðlega tvítugt og nú væri tækifæri til að klára það ferli sem byrjað var á árið 1984 og gera leikreglurnar skýrar og umhverfið eftirsóknarvert. Leggja þyrfti áherslu á
að veiða fiskinn rétt, vinna, pakka
og markaðssetja hann rétt. Tímabært væri að hætta að einbeita sér
að því að gera hlutina rétt heldur
gera réttu hlutina. Þá væri framtíð
íslensks sjávarútvegs mjög björt.

Ræðumenn sitja fyrir svörum.

Slæm ímynd sjávarútvegs?

Er framtíð íslensks
sjávarútvegs björt?
Í

tilefni þess að fyrsti togarinn í
eigu Íslendinga, Coot, kom til
Hafnarfjarðar fyrir 100 árum, eða
6. mars 1905, var haldin ráðstefna
á vegum sjávarútvegsráðuneytisins sem bar yfirskriftina „Fiskurinn og framtíðin“. Tilgangur afmælisráðstefnunnar var að fjalla
um stöðu sjávarútvegs á Íslandi og
framtíð íslenskra sjávarafurða á
erlendum mörkuðum. Ræðumenn
voru Quentin Clark, markaðsstjóri
Waitrose á Bretlandi, Magnús
Gústafsson, forstjóri Icelandic USA
í Bandaríkjunum, Johann Lindenberg, stjórnarformaður Unilever í
Þýskalandi, Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, Elfar
Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri,
Sjöfn Sigurgísladóttir, forstjóri
Rannsóknarstofnunar fiskiðnaðarins, og Jakob F. Ásgeirsson, rithöfundur.
Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra, sagði m.a. við setningu ráðstefnunnar að undirstöðum íslensks efnahagslífs fjölgaði
stöðugt og yrðu öflugri þar sem íslenskt viðskiptalíf blómstraði sem
aldrei fyrr. Atvinnugreinum, sem
ekki voru burðugar eða fyrirferðarmiklar fyrir aðeins nokkrum árum
síðan, hefur vaxið fiskur um hrygg
síðustu árin og haft það í för með
sér að staða sjávarútvegsins í efnahagskerfi þjóðarinnar er gjörbreytt
þrátt fyrir að hafa ekki dregist
saman. Sjávarútvegurinn ber ekki
lengur höfuð og herðar yfir aðrar
atvinnugreinar með þeim hætti að
þær þurfi sífellt að laga sig að
stöðu hans. Nú væri svo komið að
sjávarútvegurinn þyrfti í ríkari
mæli að laga sig að öðrum þáttum
atvinnulífsins.

stjórnvöld sem vinna fiskinn,
markaðssetja fiskinn, kaupa togara eða annað sem þarf til þess að
sækja og vinna fisk. Enda er það
skýr stefna stjórnavalda á Íslandi
að falla ekki í þá gryfju, sem stjórnvöld víða annars staðar hafa fallið
í, að greiða niður sjávarútveginn.
Fátt ef nokkuð myndi vinna greininni meira tjón. Frumkvæðið og
krafturinn verður alltaf að koma
frá fyrirtækjunum sjálfum,“ sagði
sjávarútvegsráðherra.
Sjávarútvegsráðherra sagði eftir
lok ráðstefnunnar að ef ekki væri
sífellt verið að hugsa nýjar leiðir og
aðferðir til að nálgast viðfangsefnið
kæmi stöðnun.
„Við Íslendingar höfum verið á
undan
nágrannaþjóðunum
á
ákveðnum sviðum, þ.e. fiskveiðistjórnun og veiðum og ástand fiskistofna hefur verið stöðugra en víða
annars staðar. Nú eru aðrar þjóðir
að ná okkur með því að nota okkar
þekkingu. Við þurfum að finna ný

Nýtt atvinnuog hagsöguskeið

tækifæri þar sem við getum markað okkur sérstöðu og vinna okkur
þannig aftur forskot. Mér finnst
líklegt að það geti falist í því hvernig við nálgumst, þjónum og bregðumst við kröfum markaðarins. Við
höfum þá vinnslutækni og umhverfi þar sem öryggi matvælanna
er tryggt.
Ég vona einnig að það skapist
grundvöllur fyrir fiskvinnslubraut
í Fjöltækniskólanum þó gamli
Fiskvinnsluskólinn hafi verið lagður niður vegna ónógrar þátttöku,“
sagði sjávarútvegsráðherra.

„Með togaraútgerðinni hófst í raun
nýtt skeið í íslenskri atvinnu- og
hagsögu. Með tilkomu togaranna
var stofnaður fjöldi útgerðarfyrirtækja sem urðu mörg hver stærri
og öflugri en áður hafði þekkst og
minna um margt á breytingarnar á
atvinnulífinu sem við höfum verið
að sjá hér á landi undanfarin ár. Að
sama skapi treysti þetta nýja útgerðarform undirstöður þjóðarbúsins, ekki síst vegna þess að skipin
gátu stundað veiðar sínar allan
ársins hring og launakjör þeirra,
sem störfuðu í tengslum við útgerð,
breyttust mjög til batnaðar.
Það er stjórnvalda að búa til
jarðveginn fyrir öflugt atvinnulíf
og opna dyr þar sem það er mögulegt. Hér á landi eru það ekki

Johann
Lindenberg.

Línufiskur í uppáhaldi hjá
breskum neytendum
Sjálfbærir fiskistofnar og ábyrg
fiskveiðistjórnun eins og Íslendingar stunda eru þau atriði sem erlendu fyrirlesararnir tveir lögðu

mikla áherslu á í ræðum sínum.
Quentin Clark sagði ábyrgar
fiskveiðar á vísindalegum grunni
vera lykilatriði að mati Waitrose.
Fiskveiðar úr sjálfbærum fiskistofnum skiptu miklu máli sem og
að veiðinni sé stjórnað á grundvelli
aflamarkskerfis. Einnig nefndi
hann friðun hrygningarsvæða sem
mikilvægan þátt í ábyrgri fiskveiðistjórn. Sagði hann að Waitrose
seldi ekki fisk úr stofnum sem taldir væru ofnýttir eða í útrýmingarhættu. Enn fremur legði fyrirtækið
þunga áherslu á að fiskveiðar
hefðu ekki skaðleg áhrif á umhverfið og nefndi hann línuveiðar
sérstaklega sem dæmi um slíkar
veiðar. Í erindi Clarks kom einnig
fram að árið 1999 hefði Waitrose
hætt að kaupa þorsk úr Norðursjó
og keypti nú allan sinn þorsk frá
Íslandi enda uppfyllti íslensk fiskveiðistjórn þær kröfur sem fyrirtækið gerði. Þá leggur Waitrose
jafnframt verulega áherslu á að
veiðarnar hafi ekki skaðleg áhrif á
umhverfið. Þess vegna hefur
Waitrose sérstakt dálæti á línuveiðum. Gæði, rekjanleiki og ferskleiki væru lykilatriði og þar hefðu
línuveiðar ákveðið forskot. Í ljósi
þessa ákvað Waitrose fyrir fimm
árum að kaupa allan þorsk frá Íslandi en hætta að kaupa Norðursjávarþorsk.
„Þægindi eru lykilorðið í ferskfisksölu í Bretlandi og við bjóðum
fisk sem auðvelt er að matreiða á
skömmum tíma. Krafan um hollustu og þægindi verður sífellt mikilvægari og sífellt fleiri neytendur
hafa þessi atriði að leiðarljósi við
fiskinnkaup,“ sagði Quentin Clark.
Clark var í lok ráðstefnunnar
spurður hvort hann væri sammála
meginþorra Íslendinga um að íslenskur fiskur væri sá besti.
„Við erum sannfærðir um það og
það eru flestir okkar umboðsmenn
líka.Við viljum helst línufisk, það
er það besta því ekki er veitt meira
en þörf er fyrir eins og stundum
hendir við trollveiðar auk þess sem
sá fiskur pressast stundum í trollinu og skemmist.“
- Telurðu að hvalveiðar séu
að skemma fyrir Íslendingum?
„Almenningur er víða á móti
hvalveiðum án þess að sú ákvörðun
sé mjög vel ígrunduð og það er
erfitt að berjast á móti því. Hvalveiðar kunna því að valda Íslendingum skaða á fiskmörkuðum erlendis.“
- Vita Englendingar eitthvað
um gæði íslensks fisks eða
kaupa þeir bara þann fisk sem

kaupmaðurinn býður þeim?
„Flestir álíta að fiskur sé þegar
ofveiddur í höfunum og það þurfi
að byggja upp fiskistofna. Margir
álíta að Íslendingar muni eiga þar
stóran hlut að máli og tengja það
gæðum þess fisks sem Íslendingar
senda á erlendan markað. En það
hefði verið gaman að skilja það sem
Íslendingar voru að segja um veiðar á ráðstefnunni,“ sagði Quentin
Clark.

Íslenskur sjávarútvegur
ekki vænlegur fjárfestingarkostur
Elfar Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri, sagði útfærslu landhelginnar, sem kallaði á aukin umsvif íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja og
innleiðingu kvótakerfisins sem
leitt hafi til hagræðingar og markaðsvæðingar, vera stærstu vatnaskilin í íslenskum sjávarútvegi. Í
kjölfarið hafi íslenskt atvinnulíf al-

Þorsteinn Már
Baldvinsson.

Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, sagði að óstöðugleiki í sjávarútvegi gerði greininni
erfitt fyrir. Stöðugt væri verið að
krafla í gildandi reglur og hóta
breytingum. Nefndi hann sem
dæmi að ítrekað hefði verið lagt
fram á Alþingi frumvarp um aðskilnað veiða og vinnslu en Norðmenn væru þvert á móti að efla
tengsl veiða og vinnslu í sjávarútvegi þar í landi. Sagði hann að
þessi óstöðugleiki væri þess valdandi að fjárfestar hefðu ekki áhuga
á íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Nefndi hann að stórir fjárfestar á borð við Burðarás hefðu síðustu misseri dregið sig út úr sjávarútvegi og velti því fyrir sér hvort
það væri vegna þess að erfitt væri
að gera langtímaáætlanir í rekstri
fyrirtækjanna.
Þorsteinn Már sagði að þeir, sem
í greininni störfuðu, þyrftu í raun
að berjast á tveimur vígstöðvum.
Annars vegar við kaupendur og
neytendur sjávarfangs úti í heimi
en hins vegar við kjósendur og
stjórnmálamenn á Íslandi. Sagðist
hann telja að vel hefði tekist til á
mörkuðunum erlendis en aftur á
móti hörmulega að byggja upp
ímynd sjávarútvegsins hér á landi.
Það forskot, sem Íslendingar hefðu
haft á aðrar fiskveiðiþjóðir vegna
fiskveiðistjórnunarkerfisins, væri
horfið vegna þess að flestar aðrar
þjóðir hefðu tekið það upp. Hér á
landi væru aflaheimildir framseljanlegar en ekki væri hægt að afskrifa þær. Í samkeppnislöndunum
legðu stjórnvöld fram verulega
fjármuni til að ná fram hagræðingu en hérlendis greiddi útgerðin
sjálf fyrir aflahagræðinguna. Ísland væri auk þess eina landið þar
sem hæstiréttur hefði birt dóm þar
sem stjórnvöldum væri óheimilt að
stjórna stærð fiskiskipaflotans.
Gagnrýndi Þorsteinn harðlega
hvernig stjórnmálaflokkar hefðu
notað stjórnendur í sjávarútvegi til
að mála skrattann á vegginn rétt
fyrir kosningar. Sömuleiðis gagnrýndi hann umfjöllun fjölmiðla,
einkum ríkismiðlanna, um sjávarútveg.

Þurfa frið til
að taka ákvarðanir

mennt eflst og þannig hafi greinin
leyst úr læðingi kraft sem drifið
hefði áfram útrás íslenskra fjármálafyrirtækja á undanförnum
misserum.
Líta mætti á íslenska fjárfesta
sem evrópska fjárfesta enda væru
Íslendingar nú með umsvif víða í
Evrópu. En hvað gerðist ef evrópskir fjárfestar hygðust fjárfesta í
íslensku sjávarútvegsfyrirtæki?
„Þeir mundu uppgötva að bein
erlend fjárfesting í greininni væri
óleyfileg, kvótaþakið hamlaði vexti
fyrirtækja, framlegð væri skattlögð
aukalega, pólitísk óvissa um framtíð
fiskveiðistjórnunarkerfisins
kæmi upp á fjögurra ára fresti,
pólitísk rýrnun aflaheimilda væri
viðvarandi, auk þess sem það væri
litið hornauga að hagnast í sjávarútvegi. Þá færi opinbert eftirlit
með sjávarútvegi vaxandi sem

„Heildarmagn af þorsk- og ýsuflökum, sem unnin eru úr fiski veiddum á Íslandsmiðum, er um 100
þúsund tonn á ári. Heildarframboðið skiptir því ekki máli en getur
skipt máli á takmörkuðum markaðssvæðum, s.s. á Englandi og í
Portúgal. Í Barentshafi er veitt
helmingi meira af þorski en á Íslandsmiðum. Við höfum því engin
áhrif á það magn sjávarafurða sem
er á heimsmarkaði. Í Kína er unnið meira af þorski sem veiddur er í
Norður-Atlantshafi en á Íslandi og
það á einnig við um karfa. Þessi
vara fer hins vegar á sömu markaði.
Greinin þarf að fá frið og umræðan þarf að komast í allt annan farveg. Við, sem stöndum í útgerð og
fiskvinnslu, þurfum frið til að taka
ákvarðanir svo að greinin fái að
stækka og dafna,“ sagði Þorsteinn
Már Baldvinsson.
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Nýjar hugmyndir
Hrafnistumanna
Hrafnistuheimilin eru að undirbúa landnám í Kópavogi á fögrum stað við Elliðavatn. Þar er stefnt að því að
byggja stoðbýli fyrir aldraða (hjúkrunaríbúðir) með rekstrarformi sem ekki hefur þekkst hér á landi áður en á
sér fyrirmynd á hinum Norðurlöndunum.
Að sögn Guðmundar Hallvarðssonar, formanns Sjómannadagsráðs, er gert ráð fyrir
fjórum tveggja hæða húsum með tíu íbúðum
á hvorri hæð, bæði fyrir einstaklinga og hjón.
Íbúar húsanna hafa fullt sjálfstæði, bæði
fjárhagslegt og félagslegt. Sveinn H. Skúlason, forstjóri Hrafnistu, segir að stjórnendur
Hrafnistuheimilanna séu þeirrar skoðunar
að stefna skuli að því að hafa sama fyrirkomulag á Íslandi á fjármálum þeirra, sem á
heimilunum búa, og er í gildi á hinum Norðurlöndunum. „Fyrirkomu-lagið í Danmörku
er þannig að heimilsmenn á dvalar- og hjúkr-

unarheimilum fá allar sínar tekjur til sín, öfugt við það sem þekkist hérlendis, og greiða
síðan þann kostnað sem fellur til vegna hefðbundins húshalds, m.a. er greidd leiga vegna
húsnæðis, greitt fyrir mat, hita, rafmagn
o.s.frv.. Hið opinbera kemur að þeim þætti
sem snýr að aðhlynningu og greiðir fyrir
hana. Von okkar er að þegar rekstrarleyfi
kemur frá heilbrigðisráðuneytinu muni
ráðuneytið einnig heimila tilraunaverkefni
varðandi greiðsluþátttöku heimilismanna.
Þetta fyrirkomulag myndi ekki þýða að
heimilis-maðurinn hefði meira milli hand-

anna en ávinningurinn yrði sá að hann vissi
á hverjum tíma hvað hann væri að greiða
fyrir og hefði yfirsýn yfir fjármál sín. Skyldur hans sem þjóðfélagsþegns myndu ekkert
breytast við það að vera kominn í þá stöðu að
þurfa aðhlynningu á dvalar- eða hjúkrunarheimili. Við hjá Hrafnistuheimilunum viljum
tileinka okkur það sem er nýjast hjá nágrannalöndum okkar hvað húsnæði varðar
og okkur finnst einnig tími til kominn að
taka upp sama fyrirkomulag í fjármálum og
viðhaft er á Norðurlöndunum. Fjárhagur
eldri borgara styrkist ört með bættu lífeyris-

kerfi. Núverandi fyrirkomulag hefur reynst
vel, en nú er kominn tími til breytinga.
Á hverri hæð verður sameiginleg þvottaaðstaða, sameiginlegt eldhús og borðstofa,
„þannig að íbúarnir geta tekið þátt í hefðbundnum heimilisstörfum þegar þeim hentar,“ segir Guðmundur Hallvarðsson og bætir
við að þetta fyrirkomulag hafi gefið góða
raun í nágrannalöndunum. „Í tengslum við
framkvæmdir okkar á svæðinu mun Kópavogsbær reisa þjónustumiðstöð fyrir eldra
fólk sem íbúar stoðbýlisins getur nýtt sér til
jafns við eldri borgara í Kópoavogi og notið
afþreyingar og þjónustu sem þar verður boðið upp á.“
Hansína Ásta Björgvinsdóttir, bæjarstjóri í
Kópavogi, segist vera mjög ánægð með samvinnuna við forráðamenn Hrafnistuheimilanna. „Það er ávallt gaman að vinna með
framsýnu og kröfuhörðu fagfólki sem er
reiðubúið til að innleiða nýjungar sem bæta
samfélagið. Þessar hugmyndir Hrafnistumanna eru einnig í takt við það sem við höfum verið að gera í málefnum aldraða hér í
Kópavogi. Fyrir stuttu opnuðum við sambýli
fyrir heilabilaða þar sem einnig er boðið upp
á dagvistun. Húsið er sérstaklega hannað
með þarfir þessa fólks í huga og byggir á
nýrri hugmyndafræði hvað varðar heilabilaða. Við fögnum því nýrri hugmyndafræði
forráðamanna Hrafnistu hvað varðar leiguíbúðir fyrir eldri borgara hér í Kópavogi.“
Gunnar I. Birgisson, formaður bæjarráðs
Kópavogs, segir þjónumiðstöðina, sem rís við
væntanlegar leiguíbúðir Hrafnistu, veita
sambærilega þjónustu og þjónustumiðstöðvarnar við Gjábakka og Gullsmára „og ég er
þess fullviss að íbúarnir í væntanlegum
leiguíbúðum Hrafnistu munu nýta þjónustuna og njóta hennar.“
Svæðið við Elliðavatn, þar sem leiguíbúðirnar munu rísa, er afskaplega eftirsótt og
Gunnar segist vera stoltur af því að bærinn
skuli úthluta þessu landi til eldri borgara.
„Við í Kópavogi kappkostum að gera vel við
alla, unga sem aldna, og ég fagna framsæknum hugmyndum Hrafnistumanna og býð þá
velkoma í Kópavog og íbúarnir eiga eftir að
komast að því að það er gott að búa í Kópavogi,“ segir Gunnar I. Birgisson.
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Magnús Margeirsson yfirkokkur á
Hrafnistu í Reykjavík.

Með 700 manns í mat!
Eldhúsið á Hrafnistu í Reykjavík
er annað stærsta eldhús landsins
og þar er eldaður matur fyrir 700
manns. Auk þess að elda fyrir heilisfólk og starfsmenn sér eldhúsið
tveimur hjúkrunarheimilum fyrir
mat, Sóltúni og Skógarbæ. Magnús
Margeirsson ræður ríkjum í eldhúsinu og hann segir heimilismenn yfirleitt mjög ánægða með
matinn, ,,enda reynum við að bjóða
upp á fjölbreytt fæði og gera sem
flestum til hæfis.“
Magnús hefur starfað í eldhúsinu á Hrafnistu í 25 ár „og það hefur ýmislegt breyst á þeim tíma.
Þegar ég hóf störf hér var fæði almennt mun einhæfara hjá fólki og
það ekki tilbúið að prófa eitthvað
nýtt. Kjúklingar þóttu til að
mynda ekki matur, en það hefur
breyst. Nú get ég til að mynda boðið upp á lasagne án þess að nokkur
fetti fingur út í það. En eitt hefur
ekki breyst að það er að ávallt
verður að bjóða upp á kartöflur
með öllum mat, þótt hrísgrón fylgi
með og ég held að þetta hljóti að
vera eina eldhús landsins sem býður upp á lasagne og kartöflur!“
Næringafræðingur starfar náið
með starfsfólki eldhússins, bæði til
að gæta þess að næringarinnihald
fæðunnar sé nægilegt. Næringafræðingurinn setur einnig saman
fæði fyrir þá heimilismenn sem eru
á sérfæði, en að sögn Magnúsar
eru það um 10% heimilismanna.
,,En auk þess eiga hluti heimilis-

manna í erfiðleikum með að tyggja
og/eða kyngja, þannig að hver máltíð er einnig borin fram hökkuð og
maukuð.“
Magnús segir að sífellt sé verið
að leita leiða til að þróa eldhúsið og
bæta þjónustuna. „Ég sé til að
mynda fyrir mér að eftir 20 ár eða
svo verði boðið upp á fleiri en einn
aðalrétt, þannig að fólk geti valið
til dæmis á milli þess að fá sér kjötrétt eða fisk, svo dæmi sé tekið og
ég er ekki frá því að það komi líka
að því að heimilismenn komi með
léttvínsflösku í matsalinn á tillidögum,“ segir Magnús Margeirsson, yfirkokkur á Hrafnistu.

Í dæmigerða máltíð á Hrafnistu
fara 150 kg af kjöti, 90 kg. af
kartöflum og 70 kg. af grænmeti.
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AFL-Starfsgreinafélag
Austurlands
Afltækni
Auðbjörg hf.
Áræði hf
Bananar hf
Bedco & Matthiessen
Bíljöfur hf
Björgun H/F
Borgarbyggð
Brúin
Dreifing ehf.
Dynjandi hf
Efling Stéttafélag
Efnamóttakan hf
Egersund Ísland ehf.
Eignamiðlun ehf
Eining-Iðja
Emmessis hf.
Farmanna Og
Fiskimannasamband Íslands
Fiskiðjan Skagfirðingur
Fiskifélag Íslands
Fiskmarkaður Íslands
Frostfiskur hf
Frumherji-Skipaskoðunarsvið
Garðabær
Garðar Guðmundsson. Hf

Nýr lækningaforstjóri
Hrafnistu
Ný lækningaforstjóri, Jón B. G.
Jónsson, tekur við á Hrafnistuheimilunum frá og með 1. júlí nk.
Hann tekur við starfinu af Aðalsteini Guðmundssyni sem gegnt
hefur starfinu undanfarin ár.
Jón B. G. Jónsson, sem er fæddur 1960, lauk embættisprófi í
læknisfræði frá Háskóla Íslands
1987. Jón stundaði sérfræðinám í
heimilislækningum í Falun í Svíþjóð árin 1989 til 1993 og hlaut
sérfræðiviðurkenningu að því
loknu. Hann starfaði sem yfirlæknir við heilsugæslustöðina og
sjúkrahúsið á Patreksfirði árin
1993 til 2004. Jón hefur verið yfirlæknir heilsugæslusviðs heilbrigðisstofnunar Suðurnesja frá árinu
2004. Jón mun koma til starfa
þann 1. ágúst n.k.
Jón er kvæntur Ingibjörgu Guðmundsdóttur, þjónustufulltrúa í
Landsbankanum, og eiga þau fjögur börn. Um leið og stjórn Sjómannadagsráðs býður Jón B. G.
Jónsson velkominn til starfa vill
hún þakka Aðalsteini Guðmundssyni fyrir frábær störf í þágu
Hrafnistuheimilanna.

Garðar hf
Gripið og Greitt
Grundarfjarðarhöfn
Guðmundur Runólfsson
Gullberg ehf
H.P. & synir ehf
Hafnarfjarðrahöfn.
Hafnarsamlag Eyjafjarðar
Hafnarsjóður Austurbyggðar
Hafnarsjóður Bolungarvíkur
Hafnarsjóður Skagafjarðar
Hafnarsjóður Þorlákshafnar
Hafnir Ísafjarðarbæjar
Hafrún ehf
Halldór Jónsson hf
Hansen Verktakar ehf.
Hornafjarðahöfn
Hraðfrystihúsið Hellissandi
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Hreingerningaþjónustan Þrif
Hreyfill
Hvalur hf
Ískraft
Ingimundur hf
Ísfélag Vestmanneyja hf
Kjarnafæði h/F
Landssamband Smábátaeigenda
Langanes hf

Lífeyrissjóður Vestfirðinga
Lyf og Heilsa
Lyfjadreifing
Löndun ehf
MD vélar hf
Mjólkurbú Flóamanna
Mjólkursamlag Ísfirðinga
Nesskip hf
Netagerð Jóns Holbergssonar
Ó. Johnson & Kaaber hf
Ólafur Þorsteinsson ehf
Pétursey
Portland ehf.
Raufarhöfn
Reykjaneshöfn
Runólfur Hallfreðsson
Ræstivörur
Saltkaup
Sameinaði Lífeyrissjóðurinn
Sandgerðishöfn
Siglufjarðarhöfn
Síldarvinnslan h/f
Sjómanna og Vélstjórafélag
Grindavíkur
Sjómannafélag Reykjavíkur
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Sjómannafélag Hafnarfjarðar
Sjómannasamband Íslands

Skinney-Þinganes
Smith og Norland
Spennubreytar ehf
SPRON
Starfsgreinasamband Íslands
Starfsmannafélag
Reykjavíkurborgar
Stéttafélagið Samstaða
Tandur
Uggi fiskverkun sf.
Verðlagsstofa Skiptaverðs
Verkalýðs og Sjómannafélag
Suðurnesja
Verkalýðsfélagið Báran
Verkfræðistofan Skipatækni ehf
Verslunarmannafélag Reykjavíkur
Vestmannaeyjahöfn
Véla og Bílaþjónusta Kristjáns
ehf.
Vélar og Skip ehf
Vélaver hf
Vélaverkstæði Jóhanns Ólafs ehf
Vélsmiðjan Foss ehf
Vopnafjarðarhöfn
Þorbjörn Fiskanes
Þórsberg h/f
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Nýjar sumarbústaðalóðir
í Hraunborgum
Heilmikil uppbygging hefur verið á
orlofssvæði sjómanna í Hraunborgum í Grímsnesi á síðustu misserum „og það sér ekki fyrir endann á
framkvæmdunum,“ segir Ásgeir
Ingvason, framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs. „Nú er farið að úthluta leigulóðum á nýju 120 lóða
svæði og eru til úthlutunar 18 lóðir
við Asparvík, fyrstu götuna í hverfinu. Hver lóð er 5.100 fm með að-

gangi að heitu og köldu vatni sem
lagt er að lóðarmörkum. Göturnar í
nýja hverfinu bera nöfn frá víkum
og vogum við höfuðborgarsvæðið,
frá Hafnarfirði og upp að Kjalarnesi, enda starfar Sjómannadagsráð á öllu því svæði,“ segir Ásgeir.
Vinsælt tjaldsvæði er á Hraunborgarsvæðinu þar sem er góð aðstaða fyrir tjöld, tjaldvagna og hjólhýsi. „Þar er góð snyrtiaðstaða með

heitu og köldu vatni. Þetta svæði
var sérlega vinsælt í fyrra meðal
hópa og starfsmannafélaga, auk
þess sem þar eru árlega haldin ófá
ættarmót,“ segir Ásgeir.
Allur aðbúnaður er mjög góður
að Hraunborgum, segir Ásgeir.
„Sundlaugin nýtur alltaf jafnmikilla vinsælda og fólk kann að meta
eimbaðið og heitu pottana en þeir
eru þrír talsins. Aðstaða til leikja
er einnig mjög góð, þar er
sparkvöllur, körfuboltaaðstaða,
minigolfi og æfingagolfvöllur, svo
eitthvað sé nefnt, og í þjónustumiðstöðinni er síðan hægt að leigja
reiðhjól og hjóla um nágrennið.“
Upplýsingar um lausar sumarbústaðalóðir og aðstöðuna í Hraunborgum fást hjá félagsheimili sjómanna í Hraunborgum í síma 4864414, hjá Sjómannadagsráði í síma
585-9301 og á vef Sjómannadagsráðs, www.sjomannadagsrad.is.

Kastað í Flóanum
Í bókinni Kastað í Flóanum fjallar Ásgeir Jakobsson um upphaf togveiða
við Ísland og segir útgerðarsögu
Coots, fyrsta íslenska togarans.
Bókin kom fyrst út árið 1966 en var
endurútgefin fyrr á þessu ári þegar þess var minnst að 100 ár voru
frá komu Coots til Hafnarfjarðar
6. mars 1905.
Kastað í Flóanum geymir
fróðlega lýsingu á aldarfari á
Íslandi fyrir eitt hundrað
árum þegar stigin voru fyrstu
skrefin í mestu atvinnubyltingu Íslandssögunnar. Meðal annars er lýst ákafri baráttu landsmanna gegn
botnvörpunni og tilraunum útlendra auðjöfra til
togaraútgerðar á Íslandi.
Þá er brugðið upp lifandi
mannlýsingum af þeim
sem við sögu koma, svo
sem Einari Benediktssyni, Jóni Vídalín og
Indriða Gottsveinssyni, fyrsta íslenska
togaraskipstjóranum.

Í sagnagerð sinni um útgerðarmenn og sjómenn,
sem jafnframt eru almennar heimildarsögur um íslenskan sjávarútveg, spannaði Ásgeir
Jakobsson
(19191996) heildarsögu sjósóknar og útgerðar í
þessu landi frá fyrstu tíð
til loka 20. aldar.
Ævisögur hans um útgerðarmenn skipa sérstöðu í bókmenntum okkar
en þær segja sögu sex af atkvæðamestu útgerðarmönnum þjóðarinnar: Péturs Thorsteinssonar, Einars Þorgilssonar, Óskars Halldórssonar,
Tryggva Ófeigssonar, Einars
Guðfinnssonar og Aðalsteins
Jónssonar (Alla ríka).
Af öðrum bókum Ásgeirs má
nefna tvær skáldsögur um sjómannslíf: Hinn sæla morgun
(1981), sem lýsir mannlífi í sjávarplássi á árabátaöldinni, og heimildaskáldsöguna Gríms sögu trollaraskálds (1980), um togaralíf á
árum heimsstyrjaldarinnar síðari.
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Andlitslyfting hjá SPV
Heilmikil breyting hefur verið gerð á afgreiðslusalnum í aðalafgreiðslu
SPV í Borgartúni. Yfirbragð afgreiðslunnar er mun léttara og nútímalegra
en áður og Jóhanna Marta Ólafsdóttir, markaðsstjóri SPV, segir breytinguna eðlilegan hluta af þróun og nútímavæðingu sparisjóðsins.
Jóhanna Marta segir að miklar breytingar
hafi orðið hjá SPV á síðustu misserum „og við
erum í mikilli sókn. Töluverð nýliðun hefur
orðið meðal starfsfólksins. Ungt og vel
menntað fólk hefur slegist í hóp reyndra
starfsmanna og samspil menntunar og
reynslu hefur reynst okkur vel. Nýr sparissjóðsstjóri, Ragnar Z. Guðjónsson, tók við
störfum fyrir tæpu ári og við erum full bjartsýni á góðan árangur SPV í framtíðinni. Nýjar afkomutölur sýna einnig að við erum á
réttri leið. Síðasta ár var annað besta rekstrarár sparisjóðsins og afkoman fyrstu þrjá
mánuði ársins hefur aldrei verið betri.“
Tæplega 80 manns starfa hjá SPV og auk
aðlafgreiðslunnar í Borgartúni er SPV með
útibú í Síðumúla og Hraunbæ, auk lítillar afgreiðslu í húsi Orkuveitunnar. Jóhanna
Marta segir viðskiptavinahópinn hafa breyst
á síðustu árum „og nú er viðskiptavinahópurinn mun fjölbreyttari en áður. Mér finnst afar

ánægjulegt hversu mikið af konum og ungu
fólki er í viðskiptum hjá okkur og hvað viðskiptavinir okkar eru duglegir að nýta sér
ráðgjöf þjónustufulltrúanna. Við erum það
heppin að flestir þjónustufulltrúarnir okkar
hafa afar mikla starfsreynslu og þekkingu á
fjármálaheiminum og ráðgjöf þeirra þykir
bæði traust og góð. Það telst okkur líka til
tekna að SPV hefur ekki verið að fjárfesta í
fyrirtækjum, þannig að við höldum sjálfstæði
okkar og hlutleysi í allri ráðgjöf og það kunna
viðskiptavinir okkar að meta. Það þykir líka
kostur að vera í viðskiptum við sparisjóð af
þessari stærð, þar sem allar boðleiðir eru
stuttar og ákvarðanir eru teknar fljótt.“
Á síðustu árum hafa stóru íslensku bankarnir herjað á erlendan markað en Jóhanna
Marta segir SPV ekki vera í þeim hugleiðingum, „Við ætlum að einbeita okkur að heimamarkaði og gera það vel!“

Maren olíustjórnunarkerfið
dregur úr olíukostnaði
Hækkandi olíuverð á heimsmarkaði er nú
eitt mesta áhyggjuefni allra skipaútgerða.
Aldrei hefur verið jafnbrýn þörf á að finna
leiðir til að draga úr olíunotkun skipa.
Hár eldsneytiskostnaður skilar sér fyrr en
síðar út í flutningsgjöld og almennt vöruverð á neytendamarkaði. Eimskip, sem
hefur verið að leita leiða til að draga úr olíukostnaði kaupskipa félagsins, hefur
gengið frá samkomulagi við Marorku um
uppsetningu á Maren orkustjórnunarkerfinu í Dettifossi.
Maren orkustjórnunarkerfið, sem er íslensk uppfinning, hefur vakið athygli fyrir að ná verulegum olíusparnaði og stórbættri nýtingu orku með því að skoða
grannt alla hönnunar- og rekstrarþætti
skipa með fullkominni tölvutækni. Maren
kerfið er heilsteypt gagnasöfnunar- og
greiningarkerfi sem auðveldar skipstjórnarmönnum rekstur viðkomandi skips.
Notkun kerfisins leiðir til minni olíunotkunar og dregur úr mengandi útblæstri.
Auk er það vinnusparandi og lækkar viðhaldskostnað til lengri tíma litið.
Dettifoss, sem ásamt Goðafossi er

stærsta skip íslenska kaupskipaflotans,
er afar vel tækjum búið á nútímamælikvarða. Undanfarna mánuði hafa sérfræðingar Marorku unnið að greiningu á
orkunotkun Dettifoss í samstarfi við vélstjóra og yfirmenn skipsins. Helstu niðurstöður sýna að þrátt fyrir að mikils aðhalds hafi verið gætt í orkunotkun skipsins eru borðliggjandi tækifæri til að ná
enn betri árangri á því sviði.
Með samstarfinu við Marorku er Eimskip að stíga stórt framfaraskref í orkunotkun og umhverfismálum um borð í
Dettifossi. Maren orkustjórnunarkerfið
auðveldar yfirmönnum að taka ákvarðanir um hagkvæmustu sparnaðaraðgerðir
hverju sinni og lækka samtímis orku- og
viðhaldskostnað.
Þorvaldur Pétursson, verkefnisstjóri
Marorku, segir að Eimskip sé bæði framsækið og metnaðarfullt fyrirtæki sem nýti
sér ætíð hina bestu fáanlegu þekkingu til
að auka hagkvæmni í rekstri. Hann segir
að það komi því ekki á óvart að Eimskip
sé fyrsta flutnings[KAA1]fyrirtækið sem
tekur Maren kerfið í notkun.

Það er mat Hauks Más Stefánssonar,
forstöðumanns skiparekstrardeildar Eimskips, að Maren kerfi Marorku muni nýtast fyrirtækinu til að ná sem hagkvæmustum árangri í skiparekstri. Hann
segir að kerfið falli vel að hugmyndum
Eimskips um að nýta stöðugt bestu tölvuog upplýsingatækni til að auðvelda áhöfnum og útgerðinni að ná bættum árangri í
rekstri.
Marorka er hátæknisprotafyrirtæki
sem hefur þróað aðferðafræði við orkustjórnun til að lágmarka orkunotkun. Fyrirtækið vinnur náið með innlendum og erlendum háskólastofnunum við rannsóknir
og þróun sem miða að því að orkusparnaður geri athafnalífnu kleift að ná aukinni
hagkvæmni í rekstri. Auk þess dregur
bætt olíunotkun úr mengun.
Marorka hefur þegar náð raunhæfum
árangri á þessu sviði og eru Maren kerfi
nú um borð í nokkrum fiskiskipum, bæði
hérlendis og erlendis. Dettifoss er fyrsta
gámaskipið sem nýtir sér kerfið en ljóst er
að miklir möguleikar eru fyrir slíkar
lausnir á erlendum mörkuðum.

Þorvaldur Pétursson, verkefnisstjóri Marorku (t.v.), og
Örn Engilbertsson, 1. vélstjóri á Dettifossi, fylgjast
grannt með eldsneytisnotkuninni um borð. Undanfarna mánuði hafa sérfræðingar Marorku unnið að
greiningu á orkunotkun Dettifoss í samstarfi við vélstjóra og yfirmenn skipsins.
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Sigrún Magnússdóttir í
loftskeytaklefanum af
Geir RE 241

Víkin - Sjóminjasafn í Reykjavík
Víkin - Sjóminjasafn í Reykjavík er orðið að veruleika og
það heilu ári á undan áætlun. Sigrún Magnúsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi, veitir safninu forstöðu og tók hún
við því starfi í upphafi þessa árs. Sjómminjasafnið er vestur á Grandagarði þar sem áður var fiskverkun BÚR.
Sigrún segir að það hafi þótt við
hæfi að opna sýningu nú á sjómannadaginn í tilefni þess að liðin
eru eitt hundrað ár frá því að fyrsti
íslenski togarinn kom til landsins.
„Undirbúningur
sýningarinnar
hefur gengið afskaplega vel.
Þriggja manna sýningarstjórn
lagði hugmyndafræðilegan grunn
að sýningunni þar sem áherslan
var lögð á aðbúnaðinn um borð, sjómannafjölskylduna og að sjálfsögðu söguna,“ segir Sigrún.
Þegar hugmyndavinnunni var
lokið tók Björn G. Björnsson, leikmyndahönnuður, við verkinu og
hannaði sýninguna. „Sýningin er
merkileg að því leiti að hún er
byggð upp af munum, leikmynd-

Frítt verður inn á
Víkina -Sjóminjasafn
á Hátíð hafsins, bæði
á laugardag og
sunnudag, frá kl.
14:00 til 17:00.
um, margmiðlun og textaupplýsingum. Sýningagestir ganga í
gegnum söguna og byrja á því að
skoða botnvörpuna, veiðafærið sem
markaði tímamót hjá íslensku
þjóðinni. Meðal skemmtilegra
muna á sýningunni er fullbúinn
loftskeytaklefi af togaranum Geir
RE 241. Loftskeytatækin voru sett
um borð í togarann uppúr 1920 en

Lúgarinn gerður klár.
það var hvergi pláss fyrir tækin og
því var klefinn smíðaður og festur
niður fremst á bátadekkið, framan
við afturmastrið,“ segir Sigrún.
Á sýningunni er mikil áhersla
lögð á að sýningargestir geti upplifað söguna „og með það að markmiði var smíðuð eftirlíking af lúkar
til þess að fólk geti séð með eigin
augum hvernig aðbúnaðurinn var
um borð. Við gleymum heldur ekki
lífinu í landi og höfum því sett upp
dæmigerða stofu togarasjómanns

þar sem meðal annars má sjá ýmsan munað sem sjómenn keyptu í
erlendum höfnum. Nútímanum er
einnig gerð góð skil með fullkomnum tækjum, meðal annars ratsjá
sem komið hefur verið fyrir uppi á
húsinu, þannig að sýningargestir
geta fylgst með nánasta umhverfi
Sjóminjasafnsins, en sjón er sögu
ríkari og því full ástæða til þess að
koma í Víkina - Sjóminjasafn og sjá
sýninginguna með eigin augum.
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Gott og
gaman
á Hrafnistu

Sigurrós Grímsdóttir er fædd 1927. Hún býr í þjónustuíbúð við Hrafnistu í Hafnarfirði og segist vera
búin að panta sér pláss á Hrafnistu, „hjá þessu yndislega fólki, því ekki yngist maður úr þessu.“ Sigurrós

segist nýta sér dagvistunina á Hrafnistu í Hafnarfirði
tvisvar sinnum í viku, „til þess að hitta skemmtilegt
fólk, taka slag og ef til vill snúning líka, því á hverjum
föstudegi er hér haldið harmonikkuball.“
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Eyjólfur Árnason er fæddur
1914. Hann er gamall sjómaður og
býr á Hrafnistu í Hafnarfirði.
Hann segir að það sé afskaplega
gott að búa þar, „enda er fjölbreytt
dagskrá hér alla daga, aðbúnaðurinn mjög góður og starfsfólkið til
fyrirmyndar.“ Með Eyjólfi á myndinni er vinur hans Brynjólfur Jóhannesson (í stólnum) en Brynjólfur var í heimsókn hjá Eyjólfi.

Guðríður Jónsdóttir er fædd árið 1910 og hefur búið á Hrafnistu í Reykjavík í 6 ár. „Ég hef alla tíð verið mjög ánægð hér, enda
léttur andi bæði meðal heimilisfólksins og starfsfólksins og hér
þekkist ekki þunglyndi. Mér finnst starfsfólkið yfirleitt afskaplega gott, enda held ég að það veljist bara gott fólk í þessi umönnunarstörf. Ég er alveg sjónlaus en það hefur ekkert aftrað mér frá
því að taka þátt í félagslífinu hér. Ég prjóna mikið, tek þátt í
söngskemmtunum en er hætt að fara í ferðalög með fólkinu.

Jóhannes Bergsteinsson er fæddur árið 1912. Hann býr á Hrafnistu í Reykjavík og finnst það mjög gott.
„Reyndar er ég hissa á því hvað starfsfólkið hérna er vingjarnlegt og gott, því ég er viss um að það er ekki
alltaf gaman að snúast í kringum okkur gamla fólkið. Ég tek ekki mikinn þátt í félagslífinu hér, enda hef ég
ekki áhuga á neinu nema fótbolta og þá helst Arsenal. Reyndar er ég líka farinn að halda með Chelsea vegna
Eiðs Smára.“
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Vinsælar þjónustuíbúðir við
Hrafnistu í Hafnarfirði
Á fallegum stað við Hraunvang 1-3, á lóð Hrafnistu í Hafnarfirði, eru glæsilegar þjónustuíbúðir
sem ætlaðar eru 60 ára og eldri. Ásgeir Ingvason, framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs, segir
að þessum íbúðum sé ætlað að mæta óskum þeirra sem vilja búa lengur heima hjá sér en kjósa
um leið að losa um fé til þess að skapa sér aukinn lífeyri til tómstundastarfa og ferðalaga og
tryggja sér um leið öryggi og tiltekna þjónustu sem unnt er að fá hjá Hrafnistu.
Þjónustuíbúðirnar eru hannaðar með þarfir eldri borgara
í huga, þannig að þeir geti sem lengst verið á eigin vegum.
Íbúunum gefst kostur á því að kaupa margvíslega þjónustu af Hrafnistu í Hafnarfirði, s.s. mat, aðgang að neyðarhnöppum, aðgang að margvíslegu félagsstarfi, aðgang
að sundlaug, leikfimi, púttvelli, hár- og fótsnyrtingu og
ýmsu öðru.

Góður kostur fyrir eldra fólk
„Íbúðirnar eru 64 í tveimur fjölbýlishúsum, auk bílgeymslu, og eru tveggja og þriggja herbergja og í fjórum
stærðum: 65, 75, 88 og 113 fermetrar, auk sameignar. Þær
eru leiguíbúðir með 30% afnotarétti. Íbúarnir greiða með
öðrum orðum 30% af verðmæti íbúðarinnar og síðan mánaðarlega leigu. Upphæðin, sem greidd er fyrir þessi 30%,
er verðtryggð og er endurgreidd samkvæmt ákveðnum
reglum við flutning,“ segir Ásgeir og bætir við að mörgum
eldri borgurun líki vel við þetta fyrirkomulag, „til þess að
þurfa ekki að standa í eilífum flutningum eða viðhaldi á
sínum fasteignum á efri árum. Svo má heldur ekki gleyma
því að margir 60 ára og eldri greiða há fasteignagjöld,
tryggingar, hita, viðhald, auk afborgana og vaxta af fasteignalánum. Sumir hverjir geta lækkað þennan kostnað
umtalsvert með því að fara í leiguíbúðir,“ segir Ásgeir. „Á
síðastliðnum þremur árum hefur fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkað um rúm 50% en leiguverð íbúðanna hefur eingöngu hækkað um 9% á þessum tíma. Það
er því góður kostur fyrir eldra fólk að selja eigin íbúðir og
losa þannig um fé og flytja í leiguhúsnæði í vernduðu umhverfi. Samhliða því sparast bæði viðhaldskostnaður húseignarinnar og fasteingnagjöld, svo eitthvað sé nefnt. Við
hvetjum fólk eindregið til þess að láta einhvern óháðan aðila reikna þetta út fyrir sig.“

Glæsileg hús í
náttúrulegu umhverfi
Það hefur vakið mikla athygli hversu glæsileg húsin eru
og ekki síður lóðin umhverfis þau. Húsin standa í náttúrulegu umhverfi, rétt eins og þau hafi risið upp úr hrauninu.
Áhersla var lögð á að verktakinn, sem reisti byggingarnar
sem hýsa leiguíbúðirnar, raskaði umhverfinu sem allra
minnst. Húsin eru umkringd náttúrulegu hrauni sem er
lýst upp á kvöldin og nóttunni til að auka áhrifamátt þess
enn meira. Allt það náttúrulega hraun, sem þurfti að fjarlægja við byggingaframkvæmdirnar, var einungis fært til
að auka áhrifamátt náttúrunnar enn frekar.
Ásgeir segir að Sjómannadagsráð geri sér grein fyrir því
að fólk geri miklar kröfur til húsnæðis „og við reynum í
hvívetna að mæta óskum sem flestra. Nýverið var til
dæmis lokið við gerð skjólveggja við verandir íbúðanna,
sem eru á jarðhæð, til að skapa enn betri aðstöðu á góðviðrisdögum þegar gaman er að grilla eða njóta veðurblíðunnar, auk þess sem skjólgirðing var reist meðfram Herjólfsgötu til að skapa enn meira skjól.“
Allar upplýsingar um leiguíbúðirnar fást á vef Hrafnistu, www.hrafnista.is, og þeir, sem vilja skrá sig á biðlista
eftir íbúð eða fá enn nánari upplýsingar, geta haft samband við Ásgeir á skrifstofu Sjómannadagsráðs í síma 585
9301 eða 585 9500. Einnig er unnt að senda tölvupóst á
netfangið: asgeir@hrafnista.is.

