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Inngangur 
Það er eðli máls samkvæmt vandasamt að velja verkefni að taka fyrir til þýðingar úr 

ótæmandi möguleikum lesefnis, ekki síst úr hinum enskumælandi heimi. Að lokum 

varð þó  fyrir valinu heldur óvenjuleg bók sem unnin er til útgáfu af breska 

þingmanninum Austin Mitchell og Anne Tate frá Grimsby sem var á tímabili 

aðstoðarmaður hans. Meginefni bókarinnar eru munnlegar, hljóðritaðar frásagnir 

breskra togarasjómanna og annara aðila sem eru þeim nátengdir. Ástæða þessa vals er 

væntanlega náin tengsl mín við sjávarútveginn, löng reynsla af viðskiptum við 

fiskibæi Bretlands og kannski ekki síst lokaverkefni mitt í  B.A. námi í íslensku við 

Háskóla Íslands sem fjallaði um málfar og vinnubrögð íslenskra togaramanna þessa 

sama tímabils.    

Í ritgerðinni sem er undanfari þýðingarinnar er fjallað um sögulega og fræðilega þætti 

þýðinga. Er þar einkum stuðst við kenningar þriggja fræðimanna frá ólíkum 

tímabilum, rómverska ræðumannsins Cícerós, (106-43 f.Kr.), þýska guðfræðingsins 

Friedrich Schleiermachers  (1768-1834) og frá tuttugustu öld bandaríska 

fræðimannsins Eugine A. Nida (f.1914) og þá sér í lagi tímamótaverk hans sem kom 

út 1964 Toward the Science of Translating.  Með hliðsjón af kenningum þeirra og 

nokkurra annarra er gerð grein fyrir helstu viðfangsefnum og úrlausnarvanda sem 

fram komu við þýðingu bókarinnar.   

      

Uppruni hugtaksins að þýða 
Sögnin að þýða og nafnorðið þýðing eru löngu orðin hluti af virkum orðaforða 

Íslendinga  en þó eru þau ekkert ýkja gömul í þeirri merkingu sem við þekkjum í dag. 

Algengustu merkingar samkvæmt Íslenskri orðabók 2002 er að skýra, ráða og síðan 

það sem oftast kemur upp í hugann þegar við rekumst á þessi orð; „snúa úr einu máli 

á annað, endursegja á öðru máli sömu hugsun og tjáð er á fyrra málinu.“  Auk þess er 

nafnorðið skýrt sem útlegging og sögnin að útleggja (Íslensk orðabók 2002:1853) 

Þessi orðskýring leiðir okkur inn á 19. öld þegar orðin að snúa og útleggja voru mun 

algengari en nútíma-orðin að þýða og þýðing sbr. orð Matthíasar Jochumssonar til 

vinar síns Steingríms Thorsteinssonar um Shakespeareþýðingar:  

Ég hef séð útlegging þína á því og dáist að. - Ég er búinn að lesa flest rit 
Shakepeares, ó, hvað hann er ágætur! Blessaður reyndu að snúa einum 
eða tveimur leikjum hans, t.d. Macbeth eða Othello, eða þá hvað helzt, 
The Merchant of Venice, sem gjörði hér mesta lukku. Ég treysti mér ekki 
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til að snúa þess konar, því ég er ekki liðugur eða heppinn útleggjari, en 
þú ert meistari; (Bréf Matthíasar Jochumssonar, 1935: 11). 

 
En hvaðan kemur þá sögnin að þýða inn í íslenskt mál? Orðsifjabók Ásgeirs Blöndals 

Magnússonar skýrir sögnina með orðunum skýra, útleggja, merkja og ber hana saman 

við færeysku sögnina týða, og nýnorsku og sænsku sögnina tyda. Í fornsænsku má 

finna sögnina þyþa, í fornháþýsku diuten, í fornensku ge-dieten dregið af þeuðian sem 

merkti að ,,gera þjóðinni skiljanlegt.” Ásgeir Blöndal dregur þá ályktun að norrænu 

orðin séu ef til vill tökuorð úr vestur-germönsku (Íslensk orðsifjabók, 1995:1207-

1208). 

 

  Í Norðurlandamálum og þýsku finnum við nútímaorð yfir sögnina að þýða sem 

greinilega eru af sama stofni d. oversætte, n. oversette, þ. übersetzen. Í nútímaensku 

hins vegar er sögnin að þýða af latneskum uppruna translate. Athyglisvert er að fyrsta 

skilgreining Websters orðabókarinnar á sögninni translate er; „to turn (something 

written or spoken) from one language to another.“ ,,að snúa (e.u. rituðu eða töluðu) úr 

einu tungumáli á annað“ (Webster, 1989:1505). Báðar þessar nútímasagnir, sú 

íslenska að þýða og sú enska to translate, hafa ýmsar aðrar merkingar en að þýða úr 

einu tungumáli á annað en í þeirri merkingu má segja að þær séu jafngildar og verður 

vikið nánar að því hugtaki síðar.     

 
Það hefur verið vinsælt að líkja þýðingum við brú sem byggð er á milli tveggja 

málheima. Litríkt líkingamál er jafnan skemmtilegt eins og neðangreint ber með sér: 

Brúargerðin er það sem flestir kalla þýðingar því brúin er það sem eftir 
stendur þegar vegurinn er orðinn að alfaraleið. Öllum er ljóst að brúin gerir 
þeim kleift að fara yfir hana, en að öðru leyti er hún ekkert sérstök, aðeins 
það meðal sem tilgangurinn helgar. Brúin er líka því marki brennd að vera 
einfalt mannvirki; í raun og veru aðeins planki yfir gjána. Sjálf hugmyndin 
er eins einföld og að ganga yfir byggða brúna. Bygging hennar krefst hins 
vegar meira hugvits en að leggja planka og það sem meira er: Efniviðurinn 
í hana virðist vera kominn yfir margar aðrar gjár.  

(Gauti Kristmannsson, 1995:5) 
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Saga þýðinga 
Þýðingasagan hlýtur að vera býsna gömul þótt við höfum fátt að styðjast við um aldur 

hennar annað en 1. Mósebók sem greinir frá að öll jörðin hafði eitt tungumál og ein 

og sömu orð. Bókin greinir svo frá þessum atburðum: 

Gott og vel, vér skulum byggja oss borg og turn, sem nái til himins, og 
gjörum oss minnismerki, svo að vér tvístrumst ekki um alla jörðina. Þá 
steig Drottinn niður, til þess að sjá borgina og turninn, sem mannanna 
synir voru að byggja. Og Drottinn mælti: Sjá, þeir eru ein þjóð og hafa allir 
sama tungumál og þetta er hið fyrsta fyrirtæki þeirra; og nú mun þeim 
ekkert ófært verða, sem þeir taka sér fyrir hendur að gjöra. Gott og vel, 
stígum niður og ruglum þar tungumál þeirra, svo að enginn skilji framar 
annars mál. Og Drottinn tvístraði þeim þaðan út um alla jörðina, svo að 
þeir urðu af að láta að byggja borgina. Þess vegna heitir hún Babel, því að 
þar ruglaði Drottinn tungumál allrar jarðarinnar, og þaðan tvístraði hann 
þeim um alla jörðina.   

(Biblía:1. Mósebók, 11: 4-9)  

 
Þessi frásögn Mósebókar er einföld en um leið skemmtileg lýsing á því hvernig 

tungumál heims gætu hafa orðið til og hvers vegna verkefnið að gera þjóðum heims 

orð og athafnir hverrar annarrar skiljanlegar tekur engan endi. Tilurð þeirra fjölda 

tungumála sem töluð eru í dag verður seint skýrð til fullnustu og því er þessi einfalda 

dæmisaga handhæg skýring. Það er síðan hlutverk þýðinga að byggja brú á milli 

þessara fjölmörgu tungumála. Lítið er vitað um upphaf þýðinga en góðar heimildir um 

menningu og tungu þjóða ná þó yfir tvö þúsund ár aftur í tímann eða til Rómaveldis 

hins forna.    

 

Cíceró, þýðingaraðferð hans og sporgöngumenn 
Marcus Tullius Cíceró (106-43 f.Kr.) var allt í senn stjórnmálamaður, lögmaður, 

heim-spekingur og ræðuskörungur. Hann innleiddi í Rómaveldi kenningar grískrar 

heimspeki og byggði upp latneskt orðasafn í heimspeki. Cíceró skaraði fram úr sem 

málvísindamaður, þýðandi og heimspekingur (Internet Encyclopedia of 

Philosophy:www.iep.utm.edu/cicero) Ummæli Cícerós um þýðingar sínar á ræðum 

grísku málsnillinganna Æskinesar og Demosþenesar hafa orðið að lífseigum 

kenningum um þýðingar á seinni öldum. Í riti sínu De optimo genere oratorum (besta 

gerð mælskulistar) gerir Cicero grein fyrir nálgun sinni á þýðingum grísku 

mælskusnillinganna þar sem hann væri ekki í hlutverki túlksins heldur ræðumannsins: 
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Ég þýddi ræður þeirra, hugmyndir og form eða eins og kalla mætti 
myndrænar hugsanir en á málfari sem hæfir okkar málnotkun. Í 
þýðingunni taldi ég ekki nauðsynlegt að þýða orð fyrir orð en varðveitti 
stíl og kraft tungumálsins.(Munday,  2006:11; þýðing mín). 

Það eru þessi meitluðu orð rómverska heimspekingsins sem hafa orðið vegvísir allt til 

nútímans  og hafa birst í ýmsu formi í kenningum síðari tíma um þýðingar. Þær hafa 

verið nefndar frjálsar (e.free) þýðingar andstætt við bókstaflegar þýðingar (e. literal 

translation). Einnig hefur þetta verið nefnt merking fyrir merkingu (e. sense-for-

sense) andstætt við orð fyrir orð (e. word-for-word). Við nánari íhugun merkir orð 

fyrir orð þýðing að bera takmarkalausa virðingu fyrir frumtextanum en þá yfirleitt á 

kostnað þess tungumáls sem þýtt er á, sem kallað er þýðingarmál, viðtökumál eða 

markmál. Þýðing eins og sú sem Cíceró aðhylltist þ.e. að merking frumtextans komist 

til skila en þýðingin sé löguð að málfari og reglum viðtökumálsins byggir á þeirri 

hugsun að móttakendur þýðingar eigi rétt á að málsnið og stíll hins þýdda texta hæfi 

þeirra tungumáli. Orðréttar þýðingar geta ekki fullnægt þeirri kröfu. 

 

Um fjórum öldum síðar, eða árið 395 e.Kr., ritar heilagur Híerónímus (e. St. Jerome) 

bréf þar sem hann lýsir því yfir að hann fylgi Cíceró þegar hann þýði úr grísku nema í 

þýðingu heilagrar ritningar þar sem meira að segja orðaröðin sjálf sé verk Guðs. Þrátt 

fyrir þessi ummæli var þýðing Híerónímusar á biblíunni, sem hlaut nafnið Vúlgata, 

nokkuð frjálsleg í orðavali og setningaskipan. Hún fékk í raun stöðu frumtexta en varð 

um leið uppspretta þröngsýnna viðhorfa kaþólsku kirkjunnar sem á endanum leiddi til 

klofnings hennar (Ástráður Eysteinsson, 1996:41).  

Ýmsir síðari tíma þýðendur hafa útfært nánar þá hugsun sem Cíceró innleiðir í 

þýðingar eins og breska skáldið John Dryden með þrígreiningu á þýðingaraðferðum 

sem birtust í formála að þýðingum hans á verkum rómverska skáldsins Ovids árið 

1680 (Munday. 2006:25). Þessi þrígreining felst í því í fyrsta lagi að þýða af 

nákvæmni orð fyrir orð (e. metaphrase), í öðru lagi að frumverkið sé ætíð í sjónmáli 

en merkingu þess fylgt fremur en bókstaf (e. paraphrase) og í þriðja lagi geti þýðandi 

stundað eftirlíkingu þannig að hann taki ef til vill eingöngu vísbendingar frá 

frumtextanum en hagi svo útfærslu þeirra að eigin vild (e. imitation) (Ástráður 

Eysteinsson, 1996:59-60). 

 

Dryden hélt sig að mestu við merkingarleiðina (e. paraphrase) sem segja má að sé sá 

vegur sem Cíceró varðaði. Hann þýddi verk ýmsra fornklassískra höfunda eins og 
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Hómers, Hórasar, Ovids og Virgils og miðaldahöfundanna Chaucers og Boccacios. 

Aðrir kenningasmiðir síðmiðalda sem settu reglur um þýðingar voru franski 

húmanistinn og þýðandinn Etienne Dolet sem talið er að hafi fyrstur manna skrifað 

ritgerð þar sem skipulega er greint frá kröfum til starfstéttar þýðenda. Sú ritgerð bar 

heitið Hvernig þýða á vel af einu máli á annað (fr. La manière de bien traduire d`une 

langue en autre) sem birtist árið 1540 (Ástráður Eysteinsson,1996:57, Munday, 

2006:26). Reglur Dolets voru í fimm liðum og voru fyrstu tvær greinarnar ríkar 

þekkingarkröfur til þýðanda á tungumáli frumtexta og þýðingarmáls. Seinni þrjár 

reglurnar eru forskrift af hvernig eigi að þýða þ.e. forðast orð fyrir orð þýðingar, 

forðast latínuskotna eða óvenjulega framsetningu, tengja orð lipurlega saman til að 

komast hjá stirðu málfari (Munday, 2006: 26). 

Rúmlega tvo hundruð og fimmtíu árum síðar eða 1791 birtist bók eftir skoska 

lávarðinn Alexander Fraser Tytler sem nefna mætti á íslensku Ritgerð um 

grundvallaratriði þýðinga (e. Essay on the Principles of Translation) Þrjár 

meginreglur Tytlers eru að þýðingar geri hugmyndum frumtextans full skil, að stíll og 

framsetning séu í samræmi við frumtextann, að þýðingin eigi að vera jafn þjál og 

frumtextinn. Margt í þessum nýju kenningum er í anda þess sem Cíceró setur fram á 

dögum Rómaríkis en þó má segja að hjá Tytler sé farið að gæta aukinnar virðingar 

fyrir frumtexta. Þó eru þessar kenningar Drydens, Dolets og Tytlers nánast eins og 

hægfara þróun í þýðingaferlinu miðað við þær byltingakenndu kenningar sem koma 

fram á öndverðri 19. öld hjá þýska guðfræðingnum Friedrich Schleiermacher.   

 

Schleiermacher 
Friedrich Schleiermacher 1768-1834 var áhrifamikill þýskur guðfræðingur, einn 

fulltrúa rómantísku stefnunnar í Þýskalandi og gjarnan álitinn frumkvöðull 

túlkunarfræði, sem hafi með kenningum sínum um túlkun byggt brú á milli trúar og 

almennra hugvísinda. Fyrirlestur sem hann flutti í vísindaakademíunni í Berlín árið 

1813 um mismunandi þýðingaraðferðir (þ. Über die verschiedenen Methoden des 

Übersetzens) inniheldur kerfisbundna greiningu á rómantískum hugmyndum um 

þýðingar. Þar er hvatt til að lesandinn sé fluttur til höfundarins, að lesandi læri að 

meðtaka aðskilnað (e. alientation) eða það sem nú væri nefnt útlenskun 

(e.foreignization) þýðinga. Schleiermacher útilokar lauslegar þýðingar eins og 

umorðun (e.paraphrase) og eftirlíkingu (e.imitation). Það sem eftir stendur eru tvær 
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þýðingaraðferðir; að flytja höfundinn til lesandans eða lesandann til höfundarins. Á 

frummálinu er þetta orðað svo: ,,Entweder der Übersetzer läßt den Schriftsteller 

möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen; oder er läßt den Leser 

möglichst in Ruhe, und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen” (Gauti 

Kristmannsson, 1995:13). Þýðendur sem aðhyllast fyrri aðferðina halda gjarnan fram 

að þeir vilji láta höfundinn tala eins og hann myndi hafa talað hefði hann ritað verkið 

á þýðingarmálinu. Það hefur löngum tíðkast meðal þýðenda eins og t.d. Johns 

Drydens að frjálsræðið sem þeir hafa leyft sér byggist á mismunandi þáttum verksins. 

Þessu sé haldið fram þrátt fyrir breytingar sem þýðendur geri á verkinu. Í 

fyrirlestrinum 1813 ræðst Schleiermacher af öllu afli gegn þessu frjálsræði í 

þýðingum og rökstyður hvers vegna það stenst ekki skoðun. Hann gefur í skyn að 

umorðun sé í raun dulbúin eftirlíking. Þar af leiði að einungis sé ein leið fær fyrir 

þýðandann sem vilji flytja hið lifandi afl og skapa nýja mynd með mótanlegu efni 

tungunnar. Það verður að flytja lesandann til höfundarins. Til að skýra mál sitt betur 

setur Schleiermacher höfundinn í spor þýðandans með því að segja að hafi höfundur 

lært þýðingarmálið jafn vel og þýðandinn frummálið þá hefði hann ekki þýtt verkið 

sem hann ritaði á frummáli á neinn annan hátt en þýðandinn gerði. Með þessu dregur 

Schleiermacher upp skarpa mynd af sambandinu á milli höfundar, þýðanda og 

lesanda. Þrátt fyrir að tala um að flytja lesandann til höfundar þá lýsir hann því samt 

sem áður að þeir mætist á miðri leið þ.e. fyrir tilstilli þýðandans sem opnar leiðina til 

þess sem er framandi (Weissbort & Ástráður Eysteinsson,  2006: 205-206, Munday, 

2006:27-28; þýðing mín). 

 

Áhrif Schleiermachers hafa verið gífurleg. Þekktir fræðimenn 20. aldar Kittel og 

Polterman telja að allar seinni tíma kenningar – að minnsta kosti á þýska málsvæðinu 

taki á einn eða annan hátt mið af kenningum Schleiermachers. Það virðist ekki hafa 

komið fram neinar nýjar grundvallarnálganir. Hugmynd hans um ólíkar tegundir texta 

fær aukið vægi í textaflokkun Katharina Reiss. Aðskilnaðurinn (e.alientation) og 

aðlögun að nýjum málheimi (e. naturalization) eru teknar upp af Venuti sem 

útlenskun og aðlögun að nýjum heimkynnum. (e. foreignization and domestication). 

Walter Benjamin eykur skilning manna á hugtakinu þýðingarmál (e. language of 

translation) og  lýsing á túlkun þýðinga birtist í skýringatúlkunum George Steiners  

(Munday, 2006: 28; þýðing mín). 
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Eugene A. Nida 
Tuttugasta öldin er sá tími sem þýðingafræðin öðlast viðurkenningu sem fræðigrein. 

Nýjar hugmyndir og kenningar koma fram. Þó að þær séu að verulegu leyti 

endurtekningar á því sem áður hefur verið sagt eru þær ítarlegri nálgun á 

viðfangsefnið að þýða texta úr einu tungumáli á annað. Einna mesta athygli hafa 

vakið kenningar bandaríska fræðimannsins Eugene Nida (f.1914) sem þróuðust frá 

starfi hans við biblíuþýðingar. Hann er einkum þekktur fyrir að koma hugtakinu 

jafngildi (e. equivalence) í þýðingum í víðtæka notkun. Hann setur hugtakið fram í 

tímamótaverki árið 1964 sem hann nefndi Toward the Science of Translating, sem 

mætti þýða ,,áleiðis til þýðinga”. Í riti Ástráðs Eysteinssonar Tvímæli segir að Nida 

grundvalli kenningar sínar á boðskiptafræði, (e. communication theory) en það er 

almenn fræðigrein sem fæst við samskiptaboð. Boðskiptafræðin skarast að verulegu 

leyti við táknfræði (e. semiotics) en sú fræðigrein veitir fræðilegan skilning á hverju 

því fyrirbæri sem getur táknað annað fyrirbæri (Ástráður Eysteinsson, 2006:89-90). 

Sjálfur segir Nida í bók sinni Toward the Science of Translating  sem endurbirt var í 

bók Weissborts og Ástráðs Eysteinssonar: 

     Þar sem engin tvö mál eru eins, hvort sem er í merkingu sem gefin er samsvarandi 

táknum eða hvernig slíkum táknum er komið fyrir í setningum og málsgreinum. Það 

er rökrétt að það getur ekki verið algjör samsvörun milli tungumála. Þess vegna eru 

algjörlega nákvæmar þýðingar ekki mögulegar. Heildaráhrif þýðingar getur verið 

nokkuð lík frumtexta en í smáatriðum geta þau ekki verið nákvæmlega eins. 

Constance B. West gerir skýra grein fyrir vandamálinu: „Hver sem tekur að sér að 

þýða, tekst á hendur skuld; til að losna við hana verður hann að greiða - ekki með 

sömu peningunum en sömu fjárhæð“ (Weissbort & Ástráður Eysteinsson, 2006: 346; 

þýðing mín).  

Nida greinir hugtakið jafngildi í tvo hluta sem Ástráður Eysteinsson þýðir í bók sinni 

Tvímæli sem formlegt jafngildi (e. formal equivalence) og áhrifajafngildi (e. dynamic 

equivalence). Það er vart ofmælt að kalla þessi hugtök ein af grundvallarhugtökum 

þýðingafræða eftir að þau koma fram á tuttugustu öld þrátt fyrir að ámóta hugsun 

felist í ýmsu því sem fræðimenn fyrri alda hafa ritað um þýðingar. En það liggur beint 

við að gefa fræðimanninum sjálfum orðið hvernig hann sá fyrir sér hagnýti þessara 

hugtaka í þýðingum eins og hann gerir grein fyrir þeim í riti sínu Toward the Science 

of Translating. Þýðing á texta Nida er á mína ábyrgð: 
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Formlegt jafngildi beinist að boðunum sjálfum, bæði að formi og innihaldi. 
Í þess háttar þýðingum er átt við samræmi eins og skáldskap fyrir 
skáldskap, málsgrein fyrir málsgrein og hugtak fyrir hugtak. Séð frá 
þessari formlegu hlið er áherslan á að boðin í viðtökumálinu ættu að 
jafnast, eins nákvæmlega og mögulegt er, á við hina ólíku þætti 
frummálsins. Þetta merkir til dæmis að boðin í menningu viðtökumálsins 
séu sífellt borin saman við boðin í frummálinu til að komast að hversu 
nákvæmlega og rétt er þýtt.  
Andstæðan þ.e. þýðing sem leitast við að ná fram áhrifa- fremur en 
formlegu jafngildi er byggð á grundvallaratriðinu um jafngildisáhrif. (Rieu 
og Phillips 1954) Í þess háttar þýðingum er áherslan ekki svo mikið á að 
boðin í viðtökumálinu jafnist nákvæmlega við boð frummálsins heldur við 
þau áhrif sem tengslin skapa þ.e. að tengslin milli viðtakandans og 
boðanna ættu í aðalatriðum að vera þau sömu og voru til staðar milli 
viðtakenda frumtextans og boðanna. Áhrifajafngildisþýðing miðar að 
fullkomlega eðlilegri tjáningu og leitast við að tengja viðtakandann við 
hegðunarmynstur sem er ríkjandi innan hans menningar. Hún gerir ekki 
kröfu til að hann beri skyn á hegðunarmynstur í umhverfi frumtextans til 
að hafa skilning á boðunum 

(Nida 1964: 159; þýðing mín).    

Í eftirfarandi köflum skýrir Nida hvernig hann sér fyrir sér að þessi tvö hugtök birtast 

í þýðingum og tekur ýmis dæmi sem skýra nánar hvað ofangreindar skilgreiningar 

raunverulega þýða. Kaflinn um formlegt jafngildi kallast á frummálinu Principles 

governing a translation orientated toward formal equivalence.  Eftirfarandi eru 

þýðingar meginmáls þessa kafla: 

       Undirstöðuatriði í formlegum jafngildisþýðingum 
Til að öðlast betri skilning á því sem er einkennandi fyrir ólíkar gerðir 
þýðinga þá er mikilvægt að greina ítarlegar þau undirstöðuatriði þeirra þar 
sem leitast er við að endurgera formlegt jafngildi. Þess háttar formleg 
jafngildisþýðing er í grunninn höll undir frumtexta þ.e.a.s. henni er ætlað 
að leiða í ljós eins og mögulegt er form og innihald upprunalega textans. 
Til að ná því markmiði þá er með formlegri jafngildisþýðingu leitast við að 
endurgera ýmsa formlega þætti eins og málfræðiþætti, samræmi í 
orðaflokkun og merkingu með tilliti til frumtextans. Endurgerð 
málfræðiþátta gæti verið; a. að þýða nafnorð með nafnorði, sagnir með 
sögnum o.s.frv. b. að halda samræmi í setningum og málsgreinum (þ.e. að 
brjóta ekki upp eða stokka upp einingar) c. varðveita alla formlega vísa t.d. 
greinarmerki, greinaskil og skáldleg frávik. 

Þegar leitast er við að endurgera samræmi í orðanotkun þá miðar formleg 
jafngildisþýðing að samhæfingu orðaforða þ.e. tiltekið hugtak í 
frummálsskjali er þýtt með samsvarandi hugtaki í skjali viðtökumálsins. 
Slíkum undirstöðuatriðum er auðvitað mögulegt að fylgja úr hófi fram með 
þeim afleiðingum að eftir standa raðir merkingarlausra orða eins og í 
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sumum köflum hinnar svokölluðu samræmdu útgáfu Nýja testamentisins. 
Hins vegar getur ákveðið samræmingarstig verið mjög æskilegt í 
ákveðnum gerðum formlegra jafngildisþýðinga. T.d. getur lesandi 
samræðna Platóns á ensku kosið að hafa fast samræmi í framsetningu 
lykilhugtaka (eins og í þýðingu Jowetts) til þess að hann öðlist skilning á 
hvernig Platón notar tiltekin orðtákn til að þróa heimspekikenningar sínar. 
Formleg jafngildisþýðing getur einnig hagnýtt sviga, hornklofa og jafnvel 
skáletur (eins og í Biblíu Játvarðar konungs) fyrir orð sem bætt er við til að 
gera þýðingu skiljanlega en vantar í frumtextann.  

Til að endurgera merkingar með tilliti til innihalds frumtexta þá leitast 
formleg jafngildisþýðing ekki við að aðlaga orðatiltæki heldur að 
endurgera slík orðasambönd meira og minna bókstaflega til að lesandinn 
geti séð fyrir sér með hvaða hætti frumtextinn hagnýtti staðbundna 
menningarþætti til að gefa merkingar til kynna. 

Í mörgum tilfellum, samt sem áður, er einfaldlega ekki mögulegt að 
endurgera tiltekna formlega þætti af frumtextanum. Til dæmis getur verið 
um að ræða orðaleik, orðaröð, hálfrím (skothent rím) eða griplur 
(nafnastafavísur) þar sem fyrstu stafirnir í línum mynda orð saman og ögra 
þannig gjörsamlega jafngildisþýðingum. Í slíkum tilfellum verður að 
notast við ákveðnar gerðir neðanmálsskýringa ef það tilfelli sem til 
umræðu er þarfnast skýringar. Í örfáum tilfellum er möguleiki að finna 
nokkurn veginn jafngildan orðaleik. T.d. í þýðingu hebreska textans af 
sköpunarsögunni 2:23 þar sem hebreska orðið „isshah“ „kona“ (e. woman) 
er dregið af „ish“ „karlmaður“ (e. man) þá er möguleiki að nota samskonar 
enskt orðapar „woman“ og „man.“ Samt eru slíkar samsvaranir augljóslega 
sjaldgæfar því tungumál eru jafnan gjörólík að innihaldi og formi.  

Formleg jafngildisþýðing, sem er samkvæm sjálfri sér, inniheldur 
augljóslega margt sem ekki er auðskilið fyrir almennan lesanda. Þess 
vegna verður neðanmálsskýring venjulega að fylgja þess háttar þýðingum, 
ekki einungis til að útskýra suma formlega þætti sem ekki var möguleiki 
að tákna með fullnægjandi hætti.  Einnig þarf að gera skiljanleg sum 
formleg jafngildi sem beitt var því ákveðin orðatiltæki gætu mögulega 
einungis haft gilda merkingu í frumtextanum eða menningu hans. 

Sumar gerðir þýðinga þar sem formlegu jafngildi er stranglega fylgt t.d. 
línu fyrir línu þýðingar og algjörlega samræmdar þýðingar hafa takmarkað 
gildi, en aðrar hafa mikið gildi. Til dæmis væru þýðingar á texta erlends 
tungumáls, sem væru sérstaklega gerðar fyrir málvísindamenn, yfirleitt 
með nákvæmum formlegum jafngildisþýðingum.   

Í þess háttar þýðingum er orðlag yfirleitt mjög bókstaflegt og einstakar 
greinar jafnvel númeraðar til að auðvelt sé að bera saman samsvarandi 
einingar. 

Frá því sem sagt hefur verið beint og óbeint um formlegar 
jafngildisþýðingar í greininni hér á undan væri hægt að draga þá ályktun 
að þess háttar þýðingar séu afdráttarlaust útilokaðar. Þvert á móti eru þær 
oft fullkomlega gildar þýðingar á tilteknum boðum fyrir tiltekna 
viðtakendur  

(Nida 1964:165-166; þýðing mín).   
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       Undirstöðuatriði í  þýðingum þar sem beitt er áhrifajafngildi 
Gagnstætt formlegum jafngildisþýðingum eru aðrar sem miða að 
áhrifajafngildi. Í þess háttar þýðingum er athyglinni ekki jafn mikið beint 
að boðum frumtextans eins og viðbrögðum viðtakandans. Áhrifajafngildis-
þýðingu er hægt að lýsa þannig að maður er talar tvö tungumál og á rætur í 
tveimur menningarheimum getur með réttu sagt um hana: „Svona myndum 
við einmitt segja  þetta.“ Það er samt mikilvægt að gera sér ljóst að 
áhrifajafngildisþýðing er ekki aðeins önnur boð sem eru meira eða minna 
lík frummálinu. Hún er þýðing og sem slík verður hún að endurspegla 
merkingu og ætlun frummálsins.  

Ein leið til skilgreiningar á áhrifajafngildisþýðingu er að lýsa henni sem 
nákvæmusta eðlilega jafngildi boða frumtextans. Þessi skilgreining 
inniheldur þrjú mikilvæg atriði: 1. jafnt; sem vísar til boða frumtextans, 2. 
eðlilegt; sem vísar til viðtökumálsins, 3. nákvæmt; sem bindur málin tvö 
saman með mestri mögulegri nálgun.  

Samt sem áður þar sem áhrifajafngildisþýðingu er fyrst og fremst beint að 
jafngildi í viðtöku fremur en jafngildi að formi þá er mikilvægt að 
skilgreina frekar hvað felst í orðinu óþvingaður eins og því er beitt í þess 
háttar þýðingum. Í grunninn á orðið eðlilegur við þrjá þætti í 
samskiptaferlinu, því óþvinguð þýðing verður að hæfa; (1) viðtökumálinu 
og menningu sem heild (2) samhengi tiltekinna boða (3) lesendum 
viðtökumálsins.   

Samræmið í þýðingu á viðtökumálið og við menningu þess í heild er 
mikilvægur þáttur í að framsetning og stíll teljist gjaldgeng. Í raun er 
einungis tekið eftir þessu málfarslega viðeigandi einkenni þegar það er 
víðs fjarri. Þess vegna eru þessi atriði, sem myndu spilla óþvingaðri 
þýðingu, auðséð þegar þau eru ekki til staðar.  

Óþvinguð þýðing tekur til tveggja aðlögunarþátta þ.e. málfræði og 
orðasafns. Almennt séð er auðveldara að glíma við málfræðilega aðlögun 
því margar breytingar sem lúta að málfræði stjórnast af skyldubundinni 
uppbyggingu viðtökumálsins. Þetta merkir að nauðsynlegt er að fylgja 
aðlögunum eins og  breytingu á orðaröð, beita sögn í stað nafnorðs og 
skipta út nafnorði fyrir fornafn. Erfiðara er að aðlaga orðasafnsbyggingu 
frummálsins að því sem merking í viðtökumálinu krefst því í stað þess að 
hægt sé að fylgja augljósum reglum er fjöldi valmöguleika til staðar.  Það 
eru almennt séð þrjú stig eða fletir máls sem ber að hafa í huga:  

1. Orð sem eiga sér augljósar hliðstæður, t.d. fljót, tré, steinn, hnífur ( e. 
river, tree, stone, knife) o.s.frv.  

2. Orð sem eiga við menningarlega ólíka hluti, en hafa nokkurn veginn 
ámóta hlutverk, t.d. bók sem á ensku þýðir hlutur með blaðsíðum 
innbundnum í einingu en þýddi á dögum Nýja testamentisins langt bókfell 
eða papírus sem var undinn upp á tvö kefli.       

3. Orð sem skilgreina menningarlega sérstöðu eins og t.d. synagogue 
(samkomuhús Gyðinga), homer (heimili), ephah (rúmmæling hjá Hebreum 
á dögum Gamla testamentisins, u.þ.b. 36 lítrar), cherubim (no. flt. af 
cherub, - kerúb engill af næstæðsta flokki í hebreskri englafræði), og 
jubilee ( í kaþólsku kirkjunni – heilagt ár þegar sérstaklega er minnst 
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dauða frelsarans, haldið á 25 ára fresti) (í gyðingdómi frelsisár, 
fagnaaðarár, haldið á 50 ára fresti) svo aðeins sé vitnað í fáein orð úr 
Biblíunni.    

Það er brýnt að þýðingin forðist ekki aðeins einstök og augljós mistök til 
að laga boðin að samhenginu heldur einnig að hún feli í sér ákveðna 
jákvæða þætti í stíl sem veita viðeigandi tilfinningablæ fyrir umræðuna. 
Tilfinningablærinn þarf að endurspegla með viðeigandi hætti sjónarmið 
höfundar. Þannig eiga atriði eins og kaldhæðni, íronía og sérviskulegur 
áhugi að birtast greinilega í áhrifajafngildisþýðingu. Enn fremur er brýnt 
að sérhver einstaklingur sem er kynntur til sögunnar sé réttilega túlkaður. 
Það er að segja einstakar persónur verða að halda sérkennum sínum með 
viðeigandi orðavali og orðskipan, þannig að þættir eins og þjóðfélagsstétt 
eða staðbundin mállýska komi strax í ljós. Enn fremur þarf hver 
einstaklingur að fá að halda þeim sérkennum og persónuleika sem 
höfundurinn sjálfur skapaði honum í frumtextanum.  

Þýðing á ljóðum felur augljóslega í sér meiri aðlaganir en óbundið mál 
þegar um ritað mál er að ræða  því  tegundir hrynjandi hvers máls eru í 
grunninn ólíkar að  formi og þar af leiðandi fegurðarskyni.  Þess vegna 
verður oft að skipta út einni hrynjandi fyrir aðra eins og þegar grískur 
þríliður í sexliðahætti er þýddur með öfugum (e. iambic) tvílið í 
fimmliðahætti 

(Nida 1964:166-170; þýðing mín).  

 

Vandamál íslenskra þýðenda 
Þær kenningar sem raktar hafa verið hér á undan og fjölmargar aðrar má segja að séu 

alþjóðlegar þ.e.a.s. þær eiga við um þýðingar milli flestra tungumála heims. Eðli máls 

samkvæmt taka þær ekki á séríslenskum vandamálum við þýðingar. Það mætti orða 

þetta svo að þær dragi upp stóru myndina en það verkefni bíður þýðenda hvers 

tungumáls að vinna úr smærri atriðum. Frekar lítið er um leiðbeiningar til þýðenda á 

íslensku þó að margt ágætt efni sé til um þýðingar almennt. Það má því segja að 

bókarkver sem þeir Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson gefa út árið 1988 og 

nefna, Um þýðingar, hafi bætt úr brýnni þörf. Þar er ekki fjallað mikið um kenningar 

en meira um fjölmörg hagnýt atriði sem eru  til þess fallin, eins og Laxness orðaði það 

einu sinni, að lyfta þýðingum á „hærra plan.“   

 

Þýðing bókarinnar Fishermen eftir Austin Mitchell og Anne Tate 
Ýmsir sem hafa heyrt ávæning af tali breskra togarakarla gætu ályktað sem svo að 

illgerlegt sé að finna því íslenskan búning við hæfi. En að sjálfsögðu er hann til og 
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hafi mig skort sannfæringarkraft til að trúa því þá ættu orð Einars Benediktssonar að 

nægja til að bægja þeim efasemdum frá:  

 

Ég skildi, að orð er á Íslandi til 
um allt sem er hugsað á jörðu. 

 
(Einar Benediktsson, 1964:359) 

 
Bókin Fishermen er sérstök fyrir þær sakir að hún samanstendur af viðtölum við 

sjötíu og tvo viðmælendur sem ýmist eru togarasjómenn eða fólk, karlar og konur, 

sem tengjast þeirri atvinnugrein náið þ.e. eiginkonur sjómannanna, útgerðarmenn, 

löndunarkarlar, fisksalar og einn sjómannaprestur. Höfundarnir Anne Tate og Austin 

Mitchell skipta með sér verkum þannig að Anne tekur flest viðtöl, Austin fáein þeirra 

en hann skrifar hins vegar inngang að öllum köflum bókarinnar. Má greina af málfari 

þeirra að höfundur er maður sem hefur fengist við kennslu, ritstörf, fjölmiðlun og 

stjórnmál. Skoðanir hans sem hafa mótast af langri samleið við fólkið í fiskibænum 

Grimsby, sem hann hefur verið þingmaður fyrir frá árinu 1977. Var því leitast við í 

þýðingu að koma málfari hans og stíl til skila í þeim anda sem hann er ritaður á 

frummálinu.  

Demosþenes og Cíceró  
Þær kenningar þýðingasögunnar sem hafa verið til umfjöllunar hér að framan voru 

ekki valdar af handahófi heldur vegna þess að þær eru að mínu mati góðir vegvísar 

við þýðingar og koma gjarnan upp í hugann þegar lausna er leitað. Þau orð rómverska 

ræðusnillingsins Cicerós að þýða á málfari sem hæfir okkar málnotkun og varðveita 

kraft og stíl frumtextans án þess að þýða orð fyrir orð hafa staðist tímans tönn og 

verið útfærð ítarlegar af síðari tíma kennimönnum. Inngangurinn að köflunum í 

Fishermen hefur að mínu mati verið sérlega áhugaverður og þess vegna talsverð glíma 

að koma boðskapnum til skila á okkar máli. Á bak við orðin er langreyndur 

stjórnmálamaður og kröftugur áróðursmaður sem setur þar hiklaust fram beinskeyttar 

skoðanir sínar. Í gegnum þær skoðanir má glöggt greina að hjarta hans slær með 

körlunum sem eru að lýsa sinni lífsreynslu í bókinni. Kannski er hér á ferð einn af 

„Demosþenesum okkar tíma“ og því örvar það við þýðingu á orðum hans að velta 

fyrir sér hvaða tökum  Cíceró hefði tekið málið. Orðin hvert og eitt skipta vissulega 

máli en það er aflið sem í þeim býr, þegar þeim hefur verið raðað saman, sem er 

höfuðatriðið.    
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Beiting kenninga Schleiermachers 
Það má segja að kenningar þýska guðfræðingsins Schleiermachers gangi í aðra átt en 

það sem Cíceró setur fram um nítján öldum áður. Þungamiðjan í orðum 

Schleiermachers árið 1813 er að hvetja til að lesandinn sé fluttur til höfundar. Ef orð 

hans eru rétt skilin á þann veg að það beri að flytja lesandann í það umhverfi sem efni 

verksins er sprottið úr þá hlýtur sú afstaða að vera fullgild og hægt að taka undir hana. 

Hvers vegna á sú kenning við í tilfelli þessarar bókar? Að mínu mati vegna þess að 

sagan er úr raunveruleikanum. Persónur sem birtast í henni eru að lýsa eigin 

reynsluheimi. Þess vegna er hægt að álykta á þann veg að eðlilegt sé að lesendur séu 

fluttir inn í þann veruleika sem atburðirnir gerast. 

 

 Við þýðingu á bókinni Fishermen er hvergi gerð tilraun til staðfærslu á því umhverfi 

sem verkið verður til í. Sjómönnunum er fylgt á þau mið sem þeir sækja aflann til, 

hvort sem það eru Íslandsmið, Grænlandsmið, Hvítahafið eða Norðursjór. Öll 

mannanöfn sem koma fyrir halda sér óbreytt og sömuleiðis nöfn skipa og þeirra staða 

sem koma við sögu með þeirri undantekningu að augljós brengl eru leiðrétt til að 

lesandi viti hvar hann er staddur. T.d. er nafnið Derrifjord leiðrétt því þar er átt við 

Dýrafjörð. Hér getur bæði verið um að ræða að framburður hafi verið ankannalegur 

eða að sá sem ritar niður eftir hljóðsnældum þekki alls ekki staðinn. Sömuleiðis þar 

sem sjómennirnir tala um The Cape þá veit þýðandi að þar er átt við Horn eða 

Hornbjarg en svokallaður Hornbanki voru mið sem breskir togarar stunduðu mikið. 

Hvers vegna er ekki gripið til staðfærslu á umhverfi bresku sjómannanna? Það mætti 

t.d. bera þýðinguna saman við þýðingu þekktrar háðsádeilu George Orwells Animal 

Farm sem hjá Jóni Sigurðssyni frá Kaldaðarnesi heitir Dýrabær og er dæmigerð fyrir 

staðfærðar þýðingar. Fyrsta málsgrein bókarinnar hljóðar svo í frumtexta: „Mr Jones, 

of the Manor Farm, had locked the hen-houses for the night, but was too drunk to 

remember to shut the pop-holes“ (George Orwell:1951:5). Þessi málsgrein hljóðar svo 

í íslenskri þýðingu: „Jón Jónsson, sjálfseignarbóndi í Miklabæ, var búinn að loka 

hænsnahúsunum undir nóttina, en hafði verið of fullur til þess að muna eftir að renna 

lokunum fyrir hænsnagötin“(George Orwell, þýðandi Jón Sigurðsson 1985:19). 

Hundarnir Bluebell, Jessie og Pincher heita í þýðingunni Loppa, Doppa og Snati, 

hestarnir Boxer og Clover heita á íslensku Sörli og Skjóna, svínið old Major heitir 

Lýsingur. Þýðandi gefur íslenskum lesanda með þessu þá tilfinningu að hann sé 



 16 

staddur í íslenskri sveit þar til Lýsingur fer að tala um mold Englands og þylur kvæðið 

um enskar og írskar skepnur.  

Hvers vegna hentar slík staðfærsla eða nafnskipti ekki jafn vel í bókinni Fishermen? 

Rökrétta svarið er að persónur Dýragarðs eru ekki raunverulegar því sagan er 

skáldverk  þó bókmenntatúlkendur hafi lesið undir yfirborðið á hvað George Orwell 

var að deila og því séu a.m.k. sumar undirliggjandi persónur raunverulegar. Í bókinni 

Fishermen eru hins vegar raunverulegar persónur að tjá sig um eigin reynslu og segja 

frá ævistarfi sínu. Það væri því beinlínis rangt að gefa þeim íslensk nöfn sem væri þá 

orðið dulnefni. Sama má segja um skip þeirra, staði og bjórkrár í Bretlandi sem glata 

sínum uppruna séu nöfn þeirra íslenskuð.          

Það er síðan vert að staldra við sjónarmið Schleiermachers um „útlenskun“ (e. 

foreignization).  Það mætti ætla að þetta viðhorf að gera þýðinguna framandlega 

markist af því trausti sem hann hafði á móðurmáli sínu, þýskunni, að hún hefði afl til 

að taka á móti erlendum straumum í gegnum þýðingar án þess að bíða hnekki. Ekki er 

alveg ljóst hvort hann er að ræða um tökuorð – ný orð og hugtök sem verða til í 

síbreytilegum heimi. Líklega hefur hann séð þýskuna fyrir sér taka við af latínu sem 

heimsmál. Á okkar tíma hefur enskan hins vegar tekið við stöðu latínunnar og því 

spretta flest nýyrði upp í enska málheiminum. Mörg nýyrði t.d. í tækni og samgöngum 

frá enska málheiminum virðast fremur vera af rómönskum stofni en germönskum eins 

og t.d. telephone, television, computer, aeroplane. Á Íslandi hefur sú stefna verið 

tekin að íslenska sem allra mest af nýyrðum þannig að nýyrðin beri keim af norrænum 

eða germönskum rótum, eins og þessi orð: talsími, sjónvarp, tölva, flugvél. Hugsunin 

hefur þá gjarnan verið sú að nýyrði falli vel að íslensku beygingakerfi. Hin 

Norðurlöndin hafa farið í aðra átt og í flestum tilfellum tekið upp ensku nýyrðin að 

mestu óbeytt, stundum breytt stafsetningu lítillega.    

Í þýðingu á Fishermen er að mínu mati ekki þörf á „útlenskun“ til að taka við verkinu 

á íslensku að öðru leyti en því að halda erlendum sérnöfnum og lýsa erlendu 

umhverfi. Okkar tunga á hliðstæðu við enskt togaramál, sem er  íslenska togaramálið, 

eins og nánar verður vikið að síðar. Við bjóðum erlenda gesti (erlend orð) velkomna í 

okkar málheim þegar þeir bæta úr brýnni þörf en ryðja ekki góðum íslenskum orðum í 

burtu. Þeir verða þá um leið að bregða sér í íslenskan fatnað til að taka sér bólfestu 

hérlendis þ.e. þeir verða að laga sig að íslensku málkerfi.  
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Beiting á kenningum Nidas  
Nida fjallar um þýðingu á ljóðum í kenningum sínum og getur þess m.a. að þar sé þörf 

á meiri aðlögun en í óbundnu máli. Hljómfallið eða hrynjandinn er gjarnan annar. 

Þetta á vissulega við þegar ensk ljóð eru þýdd á íslensku þar sem öfugur tvíliður (e. 

iambic) er mjög ríkjandi í enskum kveðskap en réttir tvíliðir í íslenskum. Hér er 

ástæða til að bæta við umfjöllun um ljóðaþýðingar í bókinni Um þýðingar en þar 

segir:  

Í hefðbundnum íslenskum brag gilda enn reglur sem grannþjóðir okkar 
hafa fyrir löngu varpað fyrir róða, þar sem er ljóðstafasetning. Flestallir 
ljóðaþýð-endur íslenskir hafa litið á það sem sjálfsagðan hlut að sveigja 
formföst erlend ljóð undir reglur ljóðstafanna og þar með litið á stuðla og 
höfuðstafi sem hluta af reglum heimatungunnar. Þetta er svo eldforn 
aðferð að hún virðist hafin yfir allan vafa. Hins vegar er ljóst að stuðlar og 
höfuðstafir auka vanda íslenskra ljóðaþýðenda. Þeir eru formþættir sem 
ekki verður undan vikist og þar með er ekki aðeins verið að tala um að 
orða hugsun erlendra skálda á nýjan leik svo reglum heimatungunnar sé 
haldið heldur einnig að sveigja hana undir nýjar bragreglur.  

(Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson, 1988:110-111) 

 
Ofanritað er gott vegarnesti fyrir þýðingu á litlu ljóði í upphafi bókarinnar Fishermen 

sem á frummálinu er kallað The Price of Fish. Það er rétt að ljóð verður ekki 

endurskapað á öðru tungumáli án þess að víkja frá efnisþáttum þess ef fylgja á 

ljóðforminu. Eins og kemur fram í máli Heimis og Höskuldar þá auka íslenskar 

bragreglur á vanda ljóðaþýðenda umfram þýðingar á önnur tungumál þar sem reglum 

um ljóðstafi hefur verið varpað fyrir róða. Í þýðingu þessa ljóðs er haldið í íslenskar 

bragreglur og áherslan færist á fyrsta atkvæði bragliðs eins og algengast er í íslensku. 

Reglur um endarím eru þær sömu og þeim er fylgt í þýðingunni. Þegar hvert erindi er 

aðeins tvær ljóðlínur er enn erfiðara að fylgja efni þeirra um leið og íslenska forminu 

er fylgt. Þó er leitast við að halda boðskap hvers erindis þó að framsetning hans sé 

önnur en frumtexta. Hvorki er frumtextinn né þýðingin neinn snilldarskáldskapur en 

þarna er þó í hnotskurn sagt það sem togaramennirnir eru að lýsa í bókinni – lífinu á 

hafinu við erfiðar og lífshættulegar aðstæður.   

 

Augljóslega ber hæst í kenningum Nidas útlistun á jafngildishugtökunum. Þó um þær 

kenningar hafi verið deilt eins og flest annað sem fram hefur komið í sögu þýðinga þá 

er það mitt mat að þær séu gagnlegir vegvísar eða í tilfelli þessarar þýðingar þá hafa 
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þær þjónað hlutverki vitanna sem hafa hjálpað til að lýsa upp leiðina í gegnum 

torráðið tungumál togaramanna. 

Formlegt jafngildi 
Eins og lesa má úr kenningum Nida þá felur beiting formlegs jafngildis í sér nánast 

skilyrðislausa tryggð við frumtextann. Hann nefnir þau dæmi að  þýða nafnorð með 

nafnorði, sagnir með sögnum og halda samræmi í setningum og málsgreinum. 

Sömuleiðis að varðveita alla formlega vísa eins og greinarmerki, greinaskil og 

skáldleg frávik. Einnig bendir Nida á notkun sviga, hornklofa og skáleturs. Hann 

nefndir að formlega jafngildisþýðingin verði að vera samkvæm sjálfri sér og innihaldi 

því margt sem ekki er auðskilið fyrir almennan lesanda. Þess vegna verði 

neðanmálsskýringar að fylgja þess háttar þýðingum.  

 

Fyrir þýðanda er margt í þessum þáttum sem oft er hægt að fylgja án erfiðleika. Að 

minnsta kosti í skyldum málum er oft og jafnvel oftast hægt að viðhalda 

málfræðilegum formdeildum og þýða nafnorð með nafnorði, sögn með sögn o.s.frv., 

einnig að halda samræmi í setningum og málsgreinum og varðveita formlega vísa. 

Það sem auðveldar þessa varðveislu er meðal annars skyldleiki tungumálanna ensku 

og íslensku sem bæði teljast vera F.S.A tungumál sem fylgja oftast orðaröðinni 

frumlag, sögn, andlag (e. S.V.O., Subject, verb, object). 

 

Þetta er gert í þýðingu bókarinnar Fishermen í öllum þeim tilfellum sem markmálið 

tekur við því áreynslulaust. Sömuleiðis eru neðanmálsskýringar talsvert notaðar þegar 

fyrir koma atriði sem eru torskilin eins og t.d. bresk mynt fyrir myntbreytingu og mál 

og vog sem fáir nota aðrir en Bretar. Skyldleiki tungumálanna kemur skýrt fram í 

togaramáli því mikið af orðum í íslensku togaramáli er sótt til enskunnar þar sem 

þessar veiðar voru nánast óþekktar hér fyrir næst síðustu aldamót. Þekking á þessum 

veiðum var því að mestu sótt til Bretlands þó að íslenska togaramálið sæki eigi einnig 

uppruna í dönsku og lágþýsku ásamt því að nýta orð gömlu íslensku sveitamáli. Um 

þetta er ítarlega fjallað í B.A. ritgerð minni í köflunum orðskýringar og uppruni 

togaramáls (Ólafur Bjarni Halldórsson, 2005:18-51). Togaramálið inniheldur því 

talsvert af orðum sem uppfylla skilyrði formlegs jafngildis þar sem þýdda orðið er 

skilið nákvæmlega á sama hátt af íslenskum togaramanni eins og orð frumtextans af 

þeim breska. Enska orðið trawler sem þýtt er togari verður vart skilið á annan hátt en 
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að það sé fiskiskip sem veiðir aðeins með botnvörpu. Í máli togaramanna eru ýmis orð 

sem fáir skilja aðrir en þeir. Sum þessara orða eru í „útrýmingarhættu“ vegna breyttra 

vinnubragða við veiðar úr síðutogi yfir í skuttog og miklum breytinum á byggingu og 

búnaði togaranna.  Hér að neðan er orðalisti sem á sér beina samsvörun í ensku og 

íslensku og má því telja dæmi um formlegt jafngildi þessara tveggja tungumála.  

Fyrsti orðalistinn „einstakir hlutar skips“ tilheyra tímabili síðutogara og eru því ekki 

lengur í virkri notkun. Einn þýskur vinur minn í Bremerhaven lét þess getið við mig 

þegar ég samdi B.A. ritgerð mína um íslenska togaramenn að hann væri einn af 

örfáum mönnum í öllu Þýskalandi sem kynni skil á þýska togaramálinu.1 

                                                 
1 Hans Hermann Engel. 
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Einstakir hlutar skips: 

E. whaleback             Ísl. hvalbakur - ávalt yfirborð fremst á síðutogara, líkt baki á 
hval. 
E. casing  Ísl. keis.  Efra þilfar aftan við brú á togara. 
E. pond  Ísl. pont.  Afmarkað skilrúm við lestarop þar sem fiskur var 

þveginn. 
E. mastbollard  Ísl. masturspolli. Leiðari togvíra við frammastur  að toggálgum. 
E. under foot  Ísl. steis. Lestargangur eftir miðri lest endilangri. 
E  fish pound  Ísl.(lestar) stía. Skilrúm í lest sem liggja þvert á steis.  

 

Einstakir hlutar botnvörpu: 

E. Cod end  Ísl. poki.   Aftasti hluti trollnetsins 
E. Belly  Ísl. belgur Miðhluti (stærsti) hluti trollnets, framan við poka 
E. Groundropes Ísl. grandarar. Vírapar sem tengir trollið við hlera. 
E..Warp wires Ísl. togvírar. Aðalvírar botnvörpu, hringaðir á spil. Tengja skip 

við hlera.  
E  Pennant Ísl. dauðileggur. Stutt vírleggjapar, tengt hlerum, notað aðeins 

við köst og hífingar. Vírinn lá slakur ,,dauður” meðan togað 
var.  

E. Bobbin  Ísl. bobbingur. Botnrúllur sem halda neðri hluta nets að botni. 
E. Trawl doors  Ísl. toghlerar.  Hlutverk þeirra er að opna troll til hliðanna sem  

sjómenn kalla að skvera þ.e. troll skverar vel eða illa. 
 
Nokkur þýsk  
togaraorð:  Togvír: Kurrleine, Bobbingur: Grundtaukugel,  
                                    Dauðileggur: Umgehungsstander,  Toghleri: Scherbrett. 
 
Nokkur starfsheiti: 
  
E. Skipper: Ísl. skipstjóri.  Á breskum og íslenskum togurum var skipstjóri 

sá sem fór með valdið um borð. Honum bar skilyrðislaust að 
hlýða. Skipstjóri stjórnaði aðgerðum skipsins úr brúnni. 

E.  Mate: Ísl. stýrimaður. Staðgengill skipstjóra en jafnframt yfirmaður á 
dekki. 

 
E.  Radio officer: Ísl. Loftskeytamaður. Þjónn skipstjóra sem sá um öll fjarskipti 

og aflaði upplýsinga um aflabrögð annara skipa. Nútíma 
fjarskipta-tækni hefur rutt þessari stétt sjómanna úr vegi. 

   
E. Bosun  Ísl. bátsmaður. Verkstjóri á dekki. 
 
E. Deck hand  Ísl. háseti. Hásetar köstuðu trollinu og tóku á móti því, gerðu að  

fiskinum og komu honum fyrir í lest. Sáu um viðhald 
veiðarfæra. 
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Það má því með réttu halda fram að ýmsir þættir formlegs jafngildis geti fallið vel að 

almennum þýðingum en oft myndi fastheldni þess við frumtextann reka þýðandann 

upp á sker og þess vegna nálgast fræðimaður eins og Nida vandamálið með öðrum 

lausnum. 

 

Áhrifajafngildi 
Ætla má að í kenningum Nida um áhrifajafngildi búi sama hugsun og í hinni frægu 

ræðu Cícerós er hann gerir grein fyrir þýðingum sínum á klassískum verkum Grikkja. 

Áhrifajafngildi er í raun aðlögun frumtexta að þýðingarmáli þ.e.a.s. leitað er annarra 

þýðingarlausna en orðréttra þýðinga sem falla betur að málfari þýðingarmálsins. 

Sjálfur segir Nida að athyglinni sé ekki jafn mikið beint að boðum frumtextans eins 

og viðbrögðum viðtakandans. Áhrifajafngildi gerir þó þá kröfu að textinn endurspegli 

merkingu og ætlan frumtextans þ.e.a.s. sem nákvæmast og eðlilegt jafngildi boða 

frumtextans. Nida segir lykilorðin því vera jafnt, eðlilegt, nákvæmt. Hann leggur 

sömuleiðis áherslu á að tilfinningablær endurspegli með viðeigandi hætti sjónarmið 

höfundar. 

 Dæmin um áhrifajafngildi hljóta því að vera fjölmörg í flestum þýddum textum. 

Verður því leitast við að greina þau í textanum Fishermen með því að skipa þeim í 

flokka og gera grein fyrir hverjum flokki um sig.  

 

Spurning í lok málsgreinar 
Mjög algengt er í málfari enskumælandi fólks að enda setningar og málsgreinar með 

spurningu þó ekki sé endilega ætlast til svars. Mætti því kalla þetta málhefð. 

Vissulega er þetta til í íslensku en ekki líkt eins algengt. Hér er dæmi þar sem 

skipstjóri vitnar í móður sína: ,,She´d seen me dad and said “It´s no life.“ But it 

wasn´t really was it? Tilvitnunin hefst með fullyrðingu móðurinnar að þetta sé ekkert 

líf. Skipstjórinn tekur undir þá fullyrðingu og lýkur málsgreininni með spurningu. 

Orðrétt þýðing síðustu málsgreinar væri fremur kauðaleg og því er gripið til 

umorðunar: ,,Þetta er ekkert líf. Það var rétt hjá henni, ekki satt?” (Austin, Mitchell & 

Anne Tate 1997:12). Oftast fer ekki illa á leysa úr þessari endaspurningu í enskunni 

með orðunum ,,ekki satt“ þar sem í raun er ekki ætlast til svars. Annað mjög algengt í 

ensku talmáli er að grípa til orðanna ,,you see.“  Helsta samsvörun íslenskunar er þá 

smáorðið „sko“ eða orðasambandið „sjáðu.“ Nýrri orðmyndir íslenskar eru 
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„skilurðu“, „þú veist“ eða jafnvel það sem nú er í tísku „fattarðu“. Þar sem hér er 

verið að fást við nokkurra áratuga gamalt málfar þykir rétt að halda sig frekar við eldri 

orðmyndirnar.   

Notkun annarar persónu fornafna 
Mjög er algengt í ensku að beita annarar persónu fornafninu „you“ í talmáli þegar 

raunverulega merkingin er fyrsta persóna í eintölu eða fleirtölu „I“ eða „we.“ Um 

þetta finnast fjölmörg dæmi í textum bókarinnar Fishermen. Ekki er laust við heldur 

að þessi talsmáti sé að ryðja sér til rúms í íslensku. Þeir félagar Heimir Pálsson og 

Höskuldur Þráinsson fjalla um þetta í bókinni Um þýðingar og telja að þar sem þetta 

sé notað í ópersónulegri merkingu sé það í samræmi við íslenska málhefð að nota 

„ópersónulega“ orðið maður fremur en persónufornafnið þú. (Heimir Pálsson og 

Höskuldur Þráinsson 1988:51) Í þýðingunni á Fishermen er farin sú leið að nota orðið 

maður þegar nokkuð ljóst er að mælandinn er í raun að tala um sig einan en frekar 

persónufornafnið við þegar nokkuð augljóst er að mælandinn sé að vísa til sín og 

félaga sinna.  

Bölv og ragn 
Eins og ætla má voru störfin á breskum togurunum bæði erfið og hættuleg og hafa því 

oft gefið tilefni til að menn bölvuðu mikið. Þetta endurspeglast í frásögnum 

sjómannanna. Hluti af blótsyrðum enskunnar á sér beina samsvörun í íslensku eins og 

sá í neðra og bústaður hans devil >andskoti, hell>helvíti. En grófari blótsyrði á ensku 

sem myndi á íslensku flokkast undir klám eða klúryrði eiga sér ekki samsvörun í 

íslensku bölvi. Því hefur þetta verið leyst með því að þýða þetta með bölvi sem 

íslenskur sjómaður myndi viðhafa við svipaðar aðstæður. Málsgreinar á bls.9 eins og: 

„Look at him going home. Lucky devil!“  liggur beint við að þýða „heppinn 

andskoti.“  

Blótsyrðið ,,bloody” kemur víða fyrir og er gjarnan notað um dauða hluti sem eru að 

angra mælandann t.d á bls. 39: „I crashed into the bloody lock pits.“ Þá er einfaldast 

að þýða þetta með lýsingarorðinu bölvaður en það má líka hugsa þetta sem sterkara 

blótsyrði eins og t.d. þegar háseti var að huga að félaga sínum sem hafði fótbrotnað en 

sá vildi ekki láta skera sundur klofstígvélin sín. Samtal þeirra var ekkert helgispjall!: 

„Christ almighty. His bloody foot is turned round the other bloody way.“ So I had to 

get me knife out ´cos he´d got long boots on. „What the fucking hell are you going to 

do?“ I says, „I want to get down there.“ „That´s a new pair of bloody boots. Pull it 
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off.“ I said, „Don´t be so bloody stupid.“ He said, „No pull me boot off – its a new 

pair of boots this.“ But I didn´t, I just carried on and cut down there and pulled it off 

and his leg was broken and if I´d have pulled his boot off as he wanted I´d have pulled 

half his bloody leg off (Mitchell, Austin & Anne Tate 1997:45).  Til að þýða þennan 

texta var að íslenskri venju notast við „karlinn í neðra“ og heimkynni hans. Það er 

alþekkt að bæði breskir og íslenskir togaraskipstjórar voru ekki að upplýsa áhöfnina á 

útstíminu á hvaða mið skyldi halda og var þeim illa við spurningar um það. Glöggt 

dæmi er um þetta í bókinni bls. 22: Nobody ever used to think of saying to him, 

„Where are we going?“ He´d say, „what the fucking hell´s it got to do with you?“ 

Íslenskur skipstjóri hefði svarað: „Hvern andskotann kemur þér það við?“ 

Orðtök  
Enskan er býsna auðug af hverskyns orðatiltækjum sem flestir geta verið sammála um 

að auðga tungumálið og glæða það lífi. Auður Torfadóttir framhaldsskólakennari til 

áratuga hefur gert mikið af rannsóknum og könnunum á málnotkun íslenskra 

skólanema og hefur m.a. komist að þeirri niðurstöðu að skortur á notkun orðatiltækja í 

ritmáli sé einn af helstu veikleikum í enskukunnáttu nemenda (Auður Torfadóttir, 

2007). Bæði menntað og lítt menntað fólk í hinum enskumælandi heimi notar mikið af 

orðatiltækjum í daglegu máli og því er mikill styrkur að því að ná góðu valdi á þeim 

hluta tungumálsins. Það ber við að orðatiltæki í ensku eigi sér beinar samsvaranir í 

íslensku, en það er þó fremur sjaldgæft, og því er umorðun yfirleitt nauðsynleg þegar 

þýtt er þar sem fundin er samsvarandi merking oft með íslensku orðatiltæki eða 

jafnvel málshætti.   

Togarakarlarnir bresku nota ýmis orðatiltæki, sum bundin við starfið á hafinu en 

önnur alþekkt.  Þegar þeir skýra langa veru sína á úthafinu segja þeir gjarnan: „I think 

it´s got to something in the blood.“ Íslenskan á hér góða samsvörun: „Ég held að það 

hljóti að vera eitthvað í blóðinu.“ Oftast verða þó beinar þýðingar orðatiltækja 

ankannalegar. Eitt slíkt tilfelli er þegar vélstjóri á togara knúnum með kolum er að 

vara skipstjórann við – þeir höfðu lítið veitt en kolabirgðir voru á þrotum: „We were 

all desperate. I´d gone up to the Skipper, Bill Spearpoint, because I´d taken stock of 

the coal and told him we were on the ´gypsy´s warning´twenty four hours fishing coal 

left – and we´d caught nothing.“ (Mitchell, Austin & Anne Tate 1997:29) Hér gengur 

ekki að tala um viðvörun sígaunakerlingar og því var þetta leyst með því að segja; 

„við vorum á síðasta snúningi.“ 
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Skipstjórar voru þekktir af að ljúga til um afla í talsstöðina. Þetta átti við bæði um 

íslenska og breska skipstjóra. Einn skipstjóranna orðar þetta svo: „They lied summat 

rotten“ (Mitchell, Austin & Anne Tate, 1997:37). Það má orða þetta á margan hátt t.d. 

„þeir lugu hvern annan fullan.“ Við eigum hins vegar sama orðtiltækið eins og þegar 

sagt var um óvinsælan skipstjóra: Oh he was a beast. (bls. 40). Það gilti jafnt á ensku 

og íslensku togurum að á sjónum var borin óskoruð virðing fyrir skipstjóranum og 

valdi hans. Einn breski hásetinn orðar þetta þannig: „Skippers were the law of the 

sea.“ (bls. 40) Líklega myndum við þó segja: „Skipstjórarnir settu lögin á sjónum.“  

Þegar í land var komið hafði skipstjórinn þó menn yfir sér sem gátu látið hann taka 

pokann sinn fyrirvaralaust ef hann stóð ekki undir væntingum. Þetta voru að 

sjálfsögðu útgerðarmennirnir – eigendur skipanna. Það var því sagt um einn 

skipstjóra: ,,He was under their thumb”. (bls.40) Í því tilfelli myndi íslenskan setja 

skipstjórann undir hælinn á útgerðarmönnum en ekki þumalfingurinn. Um annan 

skipstjóra segir háseti: „He might have been the biggest basket in ten towns and all 

that but I still had confidence in my ship and my Skipper.“ (bls. 42) 

Það gæfi litla hugmynd um eðli þessa skipstjóra að segja hann vera stærstu körfu í tíu 

bæjum. Því var þetta þýtt með að hann væri kannski versti villimaður en maðurinn bar 

samt traust til hans. Orðtök fyrir það sem er um borð í togara vinnubrögð, veðurfar, 

afli o.s.frv. á sér allt góðar samsvaranir eða jafngildi í íslensku t.d. knock out> slá úr 

blökkinni þ.e. slá togvírana úr togblökkinni þegar trollinu er kastað. On the dot> á 

glasi. Vaktaskipti áhafna áttu sér stað „á glasi“ þ.e. nákvæmlega á tilsettum tíma. 

Water> brot. Skipstjóri kallaði viðvörum til mannskaps á dekki ef brotsjór var 

yfirvofandi. Run before the wind> vera á lensi, batten down hatches> skálka 

lestarlúgur, run for shelter> leita vars, watch-below> frívakt, giant cod> 

rígaþorskur, bottom trawling> botntrollsveiðar, pelagic trawling> flottrollsveiðar.    

Eilítið ber á mismunandi staðbundnum mállýskum á milli bresku fiskihafnanna Hull 

og Grimsby. T.d. heita löndunarkarlar Bobbers í Hull en Lumpers í Grimsby.     

 

Á íslensku nýsköpunartogurum voru tveir yfirmenn sem stjórnuðu vinnu á dekki, 

annar stýrimaður og bátsmaður. Vaktirnar voru kenndar við þá og kallaðar 

stýrimannsvakt og bátsmannsvakt. Áhöfn á íslenskum togara var þrjátíu menn en 

tuttugu á þeim bresku og því sameinaðist þessi yfirmannsstaða hjá Bretunum í einum 

manni sem hét Bosun í Hull en Third hand í Grimsby. 
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Málfræðileg aðlögun 
Nida ræðir um málfræðilega aðlögun í kaflanum hér á undan um áhrifajafngildi m.a. 

breytingu á orðaröð, að nota sögn í stað nafnorðs og skipta út nafnorði fyrir fornafn. 

Öllu þessu er víða beytt í þýðingunni á Fishermen. Breyting á orðaröð er víða 

nauðsynleg þegar enska orðaröðin myndi hljóma óeðlilega fyrir íslenska lesendur. 

Sömuleiðis eru ýmis tilfelli þar sem sögn hæfir betur í íslensku en nafnorð eða öfugt.  

Fjölmörg dæmi eru í frumtextanum þar sem nafnorð er tvítekið hvort sem það er 

málvenja eða mállýska. Þá þykir eðlilegra að nota í íslensku fornafn í síðara tilfellinu 

sem vísar til nafnorðsins og er þessu því víða breytt í þýðingu. Mjög algengt er í 

frásögnum sjómannanna að málsgrein hefjist á atviksorðinu ,,so“. Ekki fer vel á að 

hefja málsgreinar þannig á íslensku og er þá oft gripið til breytinga á orðaröð og 

skýringartengingunni „því“ skotið inn aftan við frumlag og umsögn. Dæmi um þetta 

er eftirfarandi: „So a good fish room man was important and he did all right“ (bls. 25 

Fishermen) er þýtt: „Góður lestarmaður var því mikilvægur og hann hafði góðar 

tekjur.“ 

Tilfinningablær sögumanns 
Eitt af áhersluatriðum Nidas í kaflanum um áhrifajafngildi er að tilfinningablærinn í 

frásögn sögumanns eða höfundar sé endurspeglaður með viðeigandi hætti. Þetta er að 

sjálfsögðu mikilvægt því að öðrum kosti týnist þáttur úr frumtexta í þýðingu sem ekki 

er neitt aukaatrirði. Í textanum er alls 72 sögumenn og í mörgum frásögnum þeirra 

birtist reiði, hneykslun og fordæming. Fjölmörg dæmi eru um þetta eins og til dæmis í 

5. kafla sem fjallar um slysfarir og dauðsföll þar sem sjómaðurinn má bera slys sitt 

bótalaust eða ekkja sjómanns sitja eftir án bóta eða fyrirvinnu með þeirri skýringu 

einni að hér hafi forlögin gripið í taumana.  Það er því lögð áhersla á í þýðingu að það 

komi skýrt fram hvernig sögumanni er innanbrjósts. 

Stílbrögð togarasögunnar 
Talið er að hugtakið stílfræði (þ. Stilistik) eigi rætur sínar að rekja til evrópskar 

rómantíkur eða frá því um 1800 en verði að eiginlegri fræðigrein um öld síðar. Hún 

stendur þó á gömlum merg og rekur uppruna sinn til klassískrar mælskufræði sem 

snerist um ,,yrðinguna” (elocutio), þ.e. mállegan búning efnisins: val á viðeigandi 

orðum, skipun þeirra í setningar og málsgreinar og notkun tilheyrandi stílskrauts. 

(Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson, 1994:37) Mælskufræðin á upphaf sitt í 

Grikklandi hinu forna og er blómaskeið hennar lýðveldistíminn u.b.þ. 450-300 f.Kr 
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(Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson, 1994:13) Það er því áhugavert að skoða 

hvort ekki megi finna í bókinni Fishermen vott af því að þessari aldagömlu fræðigrein 

hafi verið beitt í frásögnum. Vart er þess að vænta að gamlir sjómenn sem eru að 

skýra í viðtölum frá atburðum sem þeir upplifðu tuttugu til fjörutíu árum áður beiti 

meðvitað stílbrögðum í frásögnum sínum en hugsanlega ómeðvitað. Öllu líklegra er 

hins vegar að háskólakennarinn, rithöfundurinn, fjölmiðlamaðurinn og 

stjórnmálamaðurinn Austin Mitchell beiti ritþekkingu sinni til að ná fram ákveðnum 

áhrifum. Hér verður því leitast við að greina þá kaflainnganga sem hann ritar út frá 

sjónarhóli stílfræðinnar. Verður því að teljast tryggara að skoða frumtextann fremur 

en þýðinguna til að hans eigin framsetning sé til skoðunar.  

 

Inngangur 1. kafla (bls. 8) er opnaður með dæmisögu, exemplum, þar sem hann vitnar 

í Ernest Bevin að: “islands built on coal and surrounded by fish could never starve” 

Sögunni er skotið inn til lærdóms og eftirbreytni. Síðan er beitt endurtekningum á 

orðum og orðasamböndum sem hefjast á „work“; working class epic, worker power, 

worker control, working together (team of mates all working together), working class, 

working men. Þessi tegund endurtekninga líkist því sem stílfræðin nefnir 

conduplicatio sem er endurtekning orðs eða orðasambands í eftirfarandi málsgrein til 

áherslu eða til að tjá sterkar tilfinningar. Höfundur beitir myndhverfingu eða metafora 

þegar líkir þeim fiski sem Bretar hafa fórnað að hans mati til Evrópu við altarisfórn; 

„given up so much of its fish catch on the altar of Europe.“ Enn eitt stílbragðið, 

stigmögnun gradatio (climax) birtist í lýsingunni á baráttu sjómannanna við 

náttúruöflin: „Fishing shows the the much abused British working man at his best, 

pitting his courage, ingenuity, comradeship and skill against the hostile elements.“  

Í öðrum kafla (bls 12) er lesandinn leiddur inn í veruleikan um hvað skapi ólíkan 

lífsstíl í samfélögum með ólíka grunnatvinnuvegi. Í togarabæjunum er lykilorðið fish 

sem birtist í orðmyndunum; way of life for fishermen, bred to fishing, working class 

fishing communities, the towns which fishing made and in turn made fishermen, sons 

of fishermen, came from fishing families, lived in communities where going fishing 

was the norm, they went into fishing at seventeen or younger, from school, or from 

dead-end jobs, many of them on the fish docks itself. Þessar endurtekningar með 

áherslu á lykilorðið eru eins og í fyrri kafla conduplicatio  til áherslu. Einnig má 

flokka þetta undir evidentia eða ljóslifandi atburða- eða umhverfislýsingar þar sem 

dregin er upp mynd af því umhverfi sem synir togarabæjanna lifa og hrærast í. 
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Í þriðja kafla (bls. 21) er teflt saman andstæðum í einstökum orðum og 

orðasamböndum í þeim tilgangi að auka tjáningarmátt beggja: Drunk or sober, 

dragooned or volunteer, escaping home or missing it. Stílfræðin nefnir þetta 

antithesis. Stigmögnun gradatio: climax kemur einnig fyrir er vinnuskilyrðum á 

hafinu er lýst: „A unique combination of boring routine, physical exhaustion and 

great danger.“  

 

Í fjórða kafla (bls. 28) er orðum hrúgað saman til aukinnar áherslu. Kallast slíkt 

stílbragð accumlatio eða orðaklösun: „Problems of survival, injury, health, 

accommodation, even morale, were all secondary to that common purpose of 

maximising the money.“ Höfundur notar stílbragðið hér til að mála sterka mynd af 

hvernig mikilvæg atriði viku fyrir því sem heltók hugsunina.   

Fimmti kafli (bls. 43) er upptalningu beitt eftir vaxandi merkingarþunga þegar 

höfundur lýsir hversu dýrkeyptur fiskurinn er: „The price of fish was paid in limbs, 

lives and lingering debilitating diseases such as arthritis, eczema, heat disease and 

asthma.“ Þetta verður að kallast stigmögnum gradatia: climax þó alvarlegasta 

afleiðingin (lost lives) komi ekki síðast.     

 

Í sjötta kafla (bls. 54) dregur höfundur fram hvernig þeir efnuðu aðgreindu sig frá 

þeim sem lægst settu án þess að segja beinlínis að þeir teldu sig yfir þá hafna. Þetta 

stílbragð kallast insinuatio þar sem ímeygileg aðdróttun er ekki sögð beinum orðum 

heldur gefin í skyn: „Each had its fishing communities in the town, ghettos, where the 

fishermen lived, while the Owners, Skippers and Mechants kept a degree of distance 

and lived further away.“ 

Sjöundi kafli (bls 67) dregur fram enn skarpari línur milli sjómanna og útgerðar og 

leynir sér ekki hvers málsstað höfundur tekur: „Owners exploited everything, physical 

and human capital.“ Þetta kallast indignatio sem merkir að hræra tilfinningar 

áheyrenda til andúðar og reiði gangvart andstæðingnum og málstað hans (Þorleifur 

Hauksson og Þórir Óskarsson, 1994:153-165).  

Álíka stílbrögð koma fyrir í síðari köflum bókarinnar sem lýsa dapurlegum örlögum 

sjómannanna er öll sund lokast, ævistarf þeirra hrynur og afskiptaleysi þjóðfélagsins 

er uppskera langrar þjónustu. Helstu kostir bókarinnar eru hversu skýr mynd af efni 

hennar er dregin upp í inngangsköflum höfunda og hispursleysi þeirra manna sem 

segja frá atvinnuháttum sem nú eru með öllu horfnir af sjónarsviðinu.      
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Lokaorð 
Það mætti að lokum bera upp þá spurningu hvaða stefnu sé fylgt við þýðingu 

bókarinnar. Svar þýðanda við því er að engin ein af þeim fjölmörgu kenningum sem 

fram hafa komið er svo algild að það beri að fylgja henni og forðast aðrar kenningar. 

Þess vegna er fremur leitast við að nýta kosti nokkurra kenninga þar sem þær eiga við 

eins og þá kenningu Schleiermachers að flytja lesendur til höfundar eða í það 

umhverfi sem rás viðburða á sér stað.  Formlegt jafngildi eins og Nida lýsir því getur 

átt við um einstöka þætti í þýðingu eins og gerð hefur verið grein fyrir hér að framan 

en óformlegar frásagnir eins og birtast hér væru margar hverjar illþýðanlegar á lipurt 

íslenskt mál. Of bókstafleg fylgni við frumtexta getur auðveldlega leitt til þess að 

markmálið verði um of litað af málvenjum frumtextans. Þess vegna veitir 

áhrifajafngildið oft þær lausnir sem hæfa markmálinu. 

 

Fræðigreinar eins og hagfræði skilgreina blönduð hagkerfi, sem flest lýðræðisríki 

aðhyllast, sem kerfi er liggur einshvers staðar á milli alræðis opinbers valds og algjörs 

frelsins fjármagnsins. Í stjórnmálum er einnig talað um að fara blandaðar leiðir að 

lausn fjármálavanda eins og aukna skattheimtu og niðurskurð útgjalda. Fræðigreinin 

unga, þýðingafræðin, sem byggir þó á gömlum merg ætti því sömuleiðis að geta fellt 

sig við að farnar séu blandaðar leiðir að lausn þýðingarvanda. Átökin sem lengi hafa 

staðið um þýðingar snúast í kjarnanum um tryggð við frumtexta og virðingu fyrir 

markmáli. Hvort tveggja er mikilvægt og því er ekki hægt með rétti að halda fram að 

annað eigi að ráða ferð.  

 



 29 

Heimildaskrá 
Mitchell, Austin & Anne Tate. 1997. Fishermen – The Rise and Fall of Deep Sea 

Trawling. Beverley, Yorkshire. Hutton Press Ltd. Texti þessarar bókar var þýðingar-

viðfangsefnið. 

Fræðirit: 
Ástráður Eysteinsson. 1996. Tvímæli, þýðingar og bókmenntir. 
Bókmenntafræðistofnun, Háskólaútgáfan, Reykjavík. 
 
Nida, Eugine A. 1964. Toward a Science of Translating. E.J. Brill. Leiden. 
 
Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson. 1988. Um þýðingar. Iðunn, Reykjavík. 
 
Höskuldur Þráinsson o.fl. 2005. Íslensk tunga III. Setningar. Almenna bókafélagið, 
Reykjavík. 
 
Munday, Jeremy. 2006. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 
Routledge, New York. 
 
Weissbort, Daniel og Ástráður Eysteinsson. 2006. Translation – Theory and Practice: 
A Historical Reader. Oxford University Press Inc., New York.  
 
Þorleifur Hauksson (ritstjóri) og Þórir Óskarsson. 1994. Íslensk stílfræði. Mál og 
menning, Reykjavík. 
 

Orðabækur: 
Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi. 1984. Ritstj. Sören Sörensen. Örn og 
Örlygur, Reykjavík. 
 
Íslensk orðabók. 2002. Ritstj. Mörður Árnason. Þriðja útgáfa, aukin og endurbætt. 
Edda, Reykjavík.  
 
Íslensk orðsifjabók. 1995. Ásgeir Blöndal Magnússon. Orðabók Háskólans, 
Reykjavík. 
 
Webster´s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. 1989. 
Grammercy Books. A Division of Random Hounse Value Publishing Inc., New York.  
 

Fræðigreinar: 
Auður Torfadóttir. 2007. Notkun nemenda við lok grunnskóla á enskum 
orðasamböndum í ritun. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. 30.06.2007. 
Rannsóknastofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík.  
 
Ástráður Eysteinsson. 1984. Bókmenntir og þýðingar. Skírnir, tímarit hins íslenska 
bókmenntafélags 1984: 19-65. 



 30 

 
Gauti Kristmannsson. 1995. Teoría, tryggð og túlkun. Jón á Bægisá, tímarit þýðenda 
1995:5-22  
 
Internet Encyclopedia of Philosophy – vefsíða: http://www.iep.utm.edu/cicero 
 
Ólafur Bjarni Halldórsson. 2005. Málfar og vinnubrögð sjómanna á 
nýsköpunartogurum. B.A.ritgerð í íslensku við Háskóla Íslands. 
 

Aðrar ritaðar heimildir: 
Biblían. Það er heilög ritning 1973. Hið íslenska biblíufélag, Reykjavík. 
 
Bréf Matthíasar Jochumssonar. 1935. Bókadeild Menningarsjóðs, Akureyri.  
 
Einar Benediktsson. 1964. Kvæðasafn – gefið út á aldarafmæli skáldsins. Bragi hf., 
Reykjavík. 
 
George Orwell. 1951. Animal Farm. Penguin Books Ltd., Harmondsworth, 
Middlesex. 
 
George Orwell. 1985. Dýrabær (Animal Farm). Þýðandi Jón Sigursson frá 
Kaldaðarnesi. Hið íslenska bókmenntafélag. Reykjavík. 
 
Grimsby Evening Telegraph. Greinasafn: September 15, 1990: „Down Dock.“  April 
6, 1992: „Down Dock again.“  November 23, 1992: „Home at last.“  May 15, 1993: 
„The Trawlers of Grimsby.“  November 6,1999: „Haul this in together lads“ „Pub 
trade started out pint-sized.“ 
 
Robinson, Robb. 1996. The Rise and Fall of the British Trawl Fishery. University of 
Exeter Press, Exeter, Devon. 
 
Russel, Stuart. 1997. Dark Winter. The Hull Triple Trawler Disaster of 1968. Hull 
Daily Mail Publications Ltd., Hull.  
 

Munnlegar heimildir: 
Greene, James, togarasjómaður, Grimsby. 
Guðjón Arnar Kristinsson, skipstjóri, Ísafirði. 
Guðmundur Halldórsson, skipstjóri, Bolungarvík. 
Hans Hermann Engel, veiðarfærahönnuður, Bremerhaven. 
Jóhann Símonarson, skipstjóri, Ísafirði. 
Mitchell, Austin, bókarhöfundur, M.P. þingmaður breska þingsins, London. 
Tate, Anne, bókarhöfundur, fulltrúi, Grimsby. 
 
 
 
 







 31 

II hluti: Íslensk þýðing: Fishermen. The Rise and Fall of Deep 
Water Trawling eftir Austin Mitchell of Anne Tate. 
 

FISHERMEN 
The Rise and Fall of Deep Water Trawling 
 

TOGARASJÓMENN 
Togveiðar á úthafinu rísa og falla 
eftir Austin Mitchell og Anne Tate 
Hutton Press 1997 
 
Efnisyfirlit: 
    Formáli 
    Formáli þýðanda 

1. Kafli. Haldið á sjóinn 
2. Kafli: Fæddur til sjómannslífs 
3. Kafli: Starf á víðfeðmu hafi 
4. Kafli  Það þarf allar manngerðir í sjóferðina  
5. Kafli  Þeir hætta lífi sínu á sjónum 
6. Kafli  Af höfnum og fiskimiðum 
7. Kafli  Aumingja fótgönguliðið 
8. Kafli  Sjómanninn dreymir heim 
9. Kafli  Valdið í höfnunum 
10. Kafli  Atvinnuvegur á breytingatímum 
11. Kafli  Komið að leiðarlokum 
12. Kafli  Undarlegur dauði úthafsveiða  
13. Kafli  Sálumessa 

   Dagbók óþekkts skipstjóra 
    
 
  Útgefendur: The Hutton Press Ltd. 
  130 Canada Drive, Cherry Burton, 
  Beverley, East Yorkshire HU17 7SB 
  Útgáfuréttur: 1997 
 
Ekkert af þessari bók má endurgera, vista til endurgerðar eða yfirfæra í neinu formi 
eða á neinn veg, rafrænt, vélrænt, ljósritað, hljóðritað eða á annan hátt án tilskilins 
leyfis frá  útgefandanum og höfundarrétthöfum. 
 
Prentað hjá: 
Image Colourprint Ltd. Grange Park Lane, Willerby, Hull HU10 6EB 
 
Tileinkað fiskimönnum, eiginkonum og  fjölskyldum þeirra sem lengi hafa mátt þola 
mikið.  
 
                                
 



 32 

Formáli 
Í dag er Grimsby matvælabær Evrópu. Þegar við hófum samstarf, Anne frá fjölskyldu 

fiskimanna í  Grimsby og Austin að fiska atkvæði, þá gaf bærinn sig út fyrir að vera 

fiskihöfn heimsins númer eitt.  

Fiskveiðum við Ísland lauk árið áður, en bærinn bjó yfir urmul af sögum um 

fiskveiðar og lönd í norðri og um höfin sem jafnvel eiginkonur höfðu siglt um.  Fyrsta 

verk nýs þingmanns var þess vegna að kynna sér dulúð þessa grundvallaratvinnuvegar 

með aðstoð góðra vina og leiðbeinenda eins og David Chatterton, Don Lister og síðar 

Dollie Hardie og Tom Jacombe.   

 

Heillandi en árangurslaust. Ótti um framtíð úthafsveiða breyttist í drungalega uppgjöf 

þegar skortur á öðrum tækifærum til veiða, sala stórra skipa sem ryðguðu við North 

Wall2, flutningur annarra skipa til olíuverkefna í Norðursjó, straumur fiskimanna til 

annarra starfa, annarra atvinnuvega, annarra þjóðlanda og umfram allt vanræksla 

breskra stjórnvalda við að veita aðstoð umfram úreldingarstyrki. Allt þetta þýddi 

endalok úthafsveiða. Svo sannarlega brustu vonir um að bjarga nokkru úr brakinu 

þegar sameiginleg fiskveiðistefna Evrópusambandsins herpti að. Í fyrsta skipti um 

langan aldur  fékk þingmaður Grimsby enga eldskírn á stórum togara heldur aðeins 

veiðiferð á Norðursjó með dragnótarbáti. 

Tuttugu árum eftir að úthafsveiðum er lokið þá er þessi bók síðbúin minning um 

atvinnuveg og menn sem gerðu hann að stórveldi. Með því að ræða við fiskimenn, 

skipstjóra, útgerðarmenn, fiskkaupmenn og eiginkonur og alla aðra í fálátum og 

aflokuðum heimi fiskiðnaðarins þá fengum við skilning á því sem við höfum tapað. 

Við vonumst til að þessi bók blási á ný lífi í úthafsveiðar fyrir kynslóð sem lifir í 

veröld sem er smærri og þrengri en áður. Hún mun ekki aftur sjá voldugu skipin sigla 

upp skipakvíarnar eða sjá glæstan markað yfirfljótandi í fiski, litríka veröld, 

persónuleika og kímnigáfu sjómannanna, samansafnað vald þeirra skipa sem raða sér í 

fiskihöfnina. Að minnsta kosti ekki fyrr en við förum að stýra okkar eigin málum og 

komum okkur út úr sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins sem hefur 

drepið allt þetta. Sjómennirnir eiga skilið að rödd þeirra heyrist áður en allt er gleymt. 

                                                 
2 North Wall. Hafnarkantur norðan við fiskihöfnina í Grimsby 
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Þessari bók, þar sem atvinnuvegurinn talar með eigin röddu, er ætlað að gefa mönnum 

tækifæri til að láta í sér heyra áður en það er um seinan.   

 

Bókin skrifaði sig sjálf með því að sjómennirnir töluðu. Við höfum búið orð þeirra til 

prentunar, klippt út það sem engu skiptir og þannig látið þá segja sína sögu á sinn hátt. 

Við höfum bætt eins litlu af athugasemdum og skýringum við og mögulegt er því 

fiskveiðar voru þeirra lífsmáti og þetta er þeirra bók. Togveiðar voru stórkostlegur 

atvinnuvegur og því er þessi bók tileinkuð þeim sem stunduðu þær. Við höfum reynt 

að halda á lofti orðspori þriggja aðaltogarahafnanna Fleetwood, Hull og Grimsby 

(samt ekki Aberdeen vegna fjarlægðarinnar) en fyrirgefið okkur ef við höfum dregið 

taum Grimsby. Þar eigum við heima. Við tileinkum þessa frásögn, sagða af þeim sem 

lifðu fiskveiðarnar af, þeim sem enn vonast eftir að sjá þær endurreistar.  

 

Við tókum bæði að okkur viðtölin þó að Anne hafi tekið lungann af þeim í þessum 

karlaheimi. Fáeinir úrdrættir, eins og t.d. Michael Sparkes, og sumar slysafrásagnir 

voru birtar í Grimsby Evening Telegraph sem lengi hefur barist fyrir bættum kjörum 

togaramanna. Pat Murray og Joyce Benton afrituðu segulbandsupptökurnar, 

endurrituðu og unnu það lítt öfundsverða starf að gera uppkast aftur og aftur, 

skipuleggja og endurskipuleggja á meðan Tim Grewal sá um prófarkalestur. Janet 

Tierney aðstoðaði við skipulag mynda. Grimsby Evening Telegraph, National Fishing 

Heritage Centre, Charlie Board og margir aðrir sjómenn veittu okkur aðgang að eigin 

myndasafni. Richard Doughty og starfsfólk við Heritage Centre veitti hvatningu og 

aðstoð við verkefnið. Samt eigum við mest að þakka sjómönnunum sem voru svo 

örlátir á tíma sinn, gestrisni og minningar. Þetta er þeirra bók. Þeir eru höfundar 

hennar. 

Austin Mitchell og Anne Tate.  

Grimsby 1997    
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Formáli þýðanda 
 
Bókin Fishermen sem hér birtist í íslenskri þýðingu er þáttur í atvinnusögu Bretlands, 

sögð af þeim sem upplifðu þessa sögu og skópu hana í raun. Umfjöllunarefnið er 

togveiðar Breta á fjarlægum miðum við Noreg, Grænland, Rússland og Finnland en 

fyrst og fremst við Ísland. Tímabil sögunnar nær frá lokum síðari heimsstyrjaldar og 

rétt fram yfir lok landhelgisdeilna við Íslendinga 1976. Meginefni bókarinnar er viðtöl 

við fjölda togarakarla og aðra sem tengjast veiðunum með beinum hætti. Að auki er 

inngangur að hverjum kafla bókarinnar sem tileyrir höfundum hennar. 

 

Viðtölin eru hispurslaus og gefa frábæra innsýn í þá veröld sem togaramennirnir lifðu 

í á þessu tímabili. Þeir sem þekkja til aðstæðna íslenskra togaramanna þessa tíma 

munu við lestur þessara frásagna sannfærast um að allur aðbúnaður og öryggi bresku 

sjómannanna stóð langt að baki því sem íslenskir sjómenn bjuggu við sem þó hefur 

mikið batnað síðan.  

 

Fjölskyldulíf bresku sjómannanna var, eins og búast mætti við, minna en annara stétta 

vegna langvarandi fjarvista. Hvort þær stundir sem þeir voru vakandi í landi voru 

fleiri á heimilum þeirra eða á einhverjum hinna fjölmörgu bjórknæpa í Hull, Grimsby 

og Fleetwood er ekki með öllu ljóst.  

 

Rauði þráðurinn í sambandi sjómanna við útvegsmenn einkenndist af tortryggni og 

óvild. Flestir sjómenn stöldruðu stutt í hverju skiprúmi. Þó kemur það fram í sögunni 

að útvegsmenn voru ekki einsleitur hópur og innan þeirra raða voru vissulega menn 

sem komu fram af sanngirni við sjómennina. Það sem vekur sérstaka athygli er að 

ákveðnir togarar frá Hull, sem stunduðu veiðar í Barentshafi og Hvítahafi í nánd við 

strendur Rússlands, voru auk þess að vera fiskiskip nýtt í þágu breskra 

hernaðaryfirvalda til njósna um vígbúnað Rússa. Verður það að teljast ámælisvert að 

stefna áhöfnum skipanna þannig í mikla hættu því vart þarf að leiða getum að 

viðbrögðum Rússa hefðu þeir komist að hinu sanna.    

 

Hvernig síðan farið var með bresku sjómennina þegar öllum fjarlægum miðum var 

lokað fyrir þeim er kapítuli út af fyrir sig. Sú meðferð er birtingarmynd þess hvernig 
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algjör skortur á félagslegum réttindum manna sem verða fyrir atvinnumissi er oft hinn 

kaldi veruleiki í þjóðfélögum sem státa sig af langri lýðræðishefð. 

 

Einn af lokaköflum bókarinnar fjallar um þorskastríðin við Íslendinga. Þau eru nú 

orðin hluti af síðari tíma sögu Íslands en fáir muna þau í Bretlandi utan þeirra 

fiskibæja þar sem afleiðingar þeirra voru gífurlegar. Sú „sagnfræðikenning“ hefur 

heyrst að stjórnvöld í Bandaríkjunum, með þáverandi utanríkisráðherra Henry 

Kissinger í broddi fylkingar, hafi ráðið einhverjum úrslitum um lyktir þessarar deilu. 

Eru Bretar þekktir að því að gefa eftir mikla efnahagslega hagsmuni sem þeir gátu 

viðhaldið af eigin rammleik vegna pólitísks þrýstings? Lesi menn frásagnir bresku 

togaramannanna ættu allir að sjá að „Kissinger- kenningin“ heldur ekki vatni. Hefur 

einhver heyrt að mögulegt sé að stunda arðbærar fiskveiðar á fjarlægum miðum þar 

sem a.m.k. vika fer í siglingar fram og til baka en þegar á miðin er komið þurfa tveir 

togarar að verja einn við veiðar til að koma í veg fyrir að varðskip klippi á togvíra 

þess sem er að veiða? Þá er ótalin útgerð tuttugu og tveggja freigáta sem ætlað var að 

verja sérstök „verndarsvæði“ togaranna. Gallinn við þá vernd var að þar fékkst oft 

enginn fiskur og þegar bresku togaraskipstjórarnir báðu um að verndarsvæðin yrðu 

flutt til svæða þar sem var veiðivon þá fékkst ekki leyfi til þess frá Whitehall í 

London! Þýðandi þessarar bókar blæs því á ofangreinda „sagnfræðikenningu“ og telur 

það  ámælisvert að með henni sé verið að taka heiðurinn af þeim sem til hans unnu 

undir forystu Guðmundar Kjærnested, skipherra og allra annarra varðskipsmanna. 

Þeir voru hvað eftir annað í lífsháska við að ná þeim markmiðum sem íslensk 

stjórnvöld höfðu sett. Þeir voru mennirnir sem gerðu Bretum ókleift að stunda veiðar 

við Ísland og lögðu þar með grunn að því að verðmætasta náttúruauðlind Íslendinga 

komst að fullu í þeirra hendur.   

Ólafur Bjarni Halldórsson                       
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Fisktollur 
                                                                                                  

Fisksins tollur er helst til hár 
   hundruð tvö týndust þetta ár.  . 

 
Tvö hundruð gistu vota gröf 

      gjaldið, dauðinn var þeirra gjöf. 
 

                                                 Löng er leiðin til Ísalands 
                                                 lýkur þar seint oki manns. 

 
    Þreyttir, bognir og blautir mest 

  berjast þeir við að fylla lest.  
 

  Margir þar féllu fyrir borð  
  fórn á hafsins ógnarstorð.   

 
  Eru ekki þau orðin skýr   
  að veiðin hún er allt of dýr?  

 
 
                                               
 
1. Kafli.  
Haldið á sjóinn. 
 
Þegar Ernest Bevin sagði að „eylönd sem eiga kol og eru umkringd fiskimiðum gætu 

aldrei soltið“  þá hefur hann varla séð Bretland fyrir sér eins og það er í dag. Það er 

ekki sveltandi land heldur land sem hefur lokað flestum sínum kolanámum, tapað að 

mestu sínum eigin fiskimiðum og fjarlægum miðum og fórnað mestu af veiðum sínum 

á altari Evrópu. Mest af þeim fiski sem við áður veiddum er nú innfluttur. Samdráttur 

í fiskveiðum hefur verið meiri en í öðrum grundvallaratvinnuvegum eins og vefnaði, 

stáliðnaði, skipasmíðum, véla- og bílaiðnaði sem styrkleiki Bretlands í iðnaði og 

lífshættir fólksins hafa byggst á.  

 

Þetta er saga þeirrar erfiðustu og hættulegustu af þessum töpuðu atvinnugreinum. 

Saga fiskveiða á fjarlægum miðum - allt frá uppgangsárunum eftir seinni 

heimstyrjöldina, þegar veiðarnar skiluðu að landi tveimur þriðju af botnlægum 

fisktegundum sem landað var í Bretlandi til hörmulegrar hnignunar. Sagan er sögð af 

sjómönnunum sjálfum, einstökum kynstofni sem ólst upp í lokuðum 

fiskimannasamfélögum þriggja stærstu togarahafnanna Fleetwood, Grimsby og Hull. 
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Líklega voru þetta tíu þúsund sjómenn á sjötta áratugnum sem urðu rétt yfir sjö 

þúsund seint á sjöunda áratugnum en tíu sinnum fleiri höfðu framfæri sitt af vinnu 

þeirra og veiðum. 

 

Saga þeirra er saga vinnandi stétta. Ekki um afl vinnandi manns og ennþá síður um 

stjórn hans yfir rás atburða því sjómenn unnu í atvinnugrein þar sem nánast ríkti 

lénsskipulag og við skelfilegar kringumstæður. Á sjónum voru þeir samt sem áður 

eigin húsbændur, lið af vinum sem vinna saman að sameiginlegu markmiði - að 

hámarka aflann á sem skemmstum tíma. Fiskveiðar sýna hinn mjög svo misnotaða 

breska vinnandi mann gera sitt besta þegar hann beitir hugrekki sínu, hugkvæmni, 

félagsanda og leikni gegn fjandsamlegum náttúruöflum. Sjómennirnir voru ekki vel 

menntaðir og ekki sérlega vel þjálfaðir. Viðhorf þeirra myndu nú til dags vera 

afskrifuð sem stéttarremba eða jafnvel herská vinnustéttaviðhorf. Þeir öðluðust 

þekkingu við vinnuna leiddir áfram af öðrum vinnandi mönnum. Skipstjórar sem 

höfðu risið upp úr sínum röðum voru brýndir af veiðieðli sínu, börðust og sigruðu 

ofureflið því á hverju skipi var lið þar sem allir þekktu styrkleika og veikleika hvers 

annars og hver og einn treysti hinum. Jack3 var í raun eins góður og yfirmaður hans. 

Satt að segja í atvinnugrein þar sem menn risu vegna hæfileikanna, sem venjulega var 

raunin, þá varð Jack oft skipstjóri sjálfur.   

 
Þannig voru veiðarnar í senn hörð keppni eins gegn öðrum og samtvinnað samfélag 

sem byggðist á færni liðsheildarinnar.  Á sjó voru mennirnir lið, í landi voru þeir 

samfélag. Þessi samsetning var sérstök fyrir sjómenn sem eru einfarar en samt 

félagar, veiðimenn en um leið verkamenn, stoltir en þó ögrandi gegn heimi sem þeim 

þótti yggla sig við þá. Í þeirra bæjum og í fjölmiðlum var viðhorfið til þeirra allt frá 

rómantískri aðdáun til lítilsvirðingar því jafnvel samborgarar þeirra þekktu vart 

harðan veruleika sjómanns-lífsins og báru því ekki tilhlýðilega virðingu fyrir þeim og 

þeirra framlagi.  

 

     

                                                 
3 Jack er hér ekki sérstök persóna heldur einhver t.d. háseti sem vinnur sig upp. Á Íslandi myndum við  
  segja Jón Jónsson til að tákna einhvern ótilgreindan.  
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„Fishermen“ er þeirra saga og atvinnuvegarins sem var þeim kær en sá kærleikur 

var tæpast endurgoldinn af atvinnuveginum sem meðhöndlaði þá eins og þræla og 

losaði sig að lokum við þá, menn sem höfðu fórnað lífsstarfi sínu í hans þágu. 

Atvinnuvegir snúast um efnahagsmál og stjórnmál. Það gilti einnig um fiskveiðar en 

þær voru einnig ástarævintýri og að hluta ævintýri á viðfeðmum úthöfum og einnig 

samfélagslegur annáll um einstakan lífsstíl sem er horfinn að eilífu.  

 
 

Ég er fæddur sjómaður. Það er erfitt að trúa því en ég hafði saltið í blóðinu. Annað 

hvort var maður sjómaður eða ekki. Þetta er erfitt að útskýra fyrir þeim sem ekki hafa 

upplifað það en þetta var það eina sem ég þekkti. Ég hætti í skóla og fór á togara því 

ég þekkti ekkert annað og dreymdi ekki um annað. Skólafélagarnir sem ég vann með í 

landi voru heima á hverju kvöldi. Ég gerði mér það ekki ljóst, fór í sjóferðina, kom 

ánægður heim og lagði upp á ný. Það var bara þannig, ég var múlbundinn við 

sjómennsku. Annað hvort var maður sjómaður eða ekki, það var ekkert hálfkák. 

Margir hættu í skóla eins og ég og hugsuðu með sér: „Æ, ég ætla að verða sjómaður.“ 

Þeir komu úr fyrstu sjóferðinni og sögðu: „Æ, ég gæti aldrei lafað í þessu, þetta var að 

gera út af við mig.“ Ég lagði upp og líkaði vel jafnvel þótt í heila þrjá daga væri 

ekkert sofið, engin leið að þvo sér, ekkert klósett, ekkert samband heim, enginn radar, 

ekkert útvarp. Mér fannst þetta fínt!   

Tom Jacombe, háseti, Grimsby  

   

Sjórinn er vanabindandi. Þegar við erum á sjó viljum við komast heim, þegar við 

erum heima viljum við komast á sjó. Ég get ekki skýrt þetta betur. Þetta er 

vanabindandi. Þetta var hræðilega, hræðilega erfitt líf jafnvel fyrir skipstjóra. Það 

hefði aldrei átt að ætlast til þess að maður legði á mannskapinn það sem ég neyddist 

til að leggja á þá. En þegar allt 

kom til alls, hefðir þú ekki gert það þá hefði einhver annar komið í þinn stað. 

Don Lister, skipstjóri og útgerðarmaður, Grimsby. 
 
Hvað annað gátu þeir gert. Þeir héldu til veiða. Þeir þénuðu sand af seðlum en lögðu 

hart að sér við hvers kyns aðstæður og þekktu ekkert annað. Undir eins og þeir hættu í 

skóla réðu þeir sig sem hjálparkokka eða lærlinga á dekki. Það var þeirra metnaður. 

Þeir vildu ekki taka sér neitt fyrir hendur annað en sjómennsku. Sumir þeirra náðu að 
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verða skipstjórar og mokþénuðu en alls ekki allir. Þessir karlar voru að þéna pening 

sem þeir áttu engan möguleika á annars staðar. Værum við góðir verkmenn þá var 

ekkert vandamál að fá skiprúm.  

Charlie Board, loftskeytamaður, Grimsby.  

 

Ég kom heim og fannst ég virkilega vera karl í krapinu en sjómenn halda sig við það 

sem þeim er eðlilegt. Þeir koma manni snarlega niður á jörðina. „Hvern fjandan 

heldurðu að þú sért? Haltu kjafti þangað til þú lærir á víranna.“ En það var oft sem ég 

hugsaði með mér: „Jæja, ég er orðinn að karlmanni.“ Jafnvel þótt maður sé barnungur 

þá er maður að vinna verk hinna fullorðnu og þá er hugsað: „Já ég er karlmaður 

fjandinn hafi það.“ Ég hugsaði þá með mér að þessir náungar væru ekki að vinna það 

sem ég vinna það sem ég vann, það sá ég, en það var eitthvað heillandi við starfið sem 

fékk menn til að fara aftur sjóferð eftir sjóferð, mánuð eftir mánuð, ár eftir ár. Ég hef 

aldrei áttað mig á hvað það var en eitthvað var það. 

Ray Smith, loftskeytamaður, Grimsby. 
 
Ég fór fyrir félagsskapinn. Hann var stórkostlegur. Sérstaklega þegar maður komst í 

félagsskap með fastri áhöfn. Við þekktum allir hvern annan og það var dálítill rígur 

við aðrar áhafnir. Félagsskapurinn var frábær.    

John Pickett, skipstjóri, Grimsby.   

 
Maður verður að hafa samúð með þeim því þetta er atvinnuvegur sem er sér á báti. Ég 

held ekki að fólk geri sér það ljóst. Það talar um kolanámumenn og sjómenn sem 

jafningja en kolanámumaðurinn svaf í sínu rúmi á hverri nóttu. Hann gat skroppið á 

krána og fengið sér bjórkollu eftir vinnu. Sjómaðurinn velktist um og bjó við vosbúð. 

Það sem ég á við er að ég vissi um skip og veit það líka af eigin reynslu frá mínum 

fyrstu dögum þegar við sváfum í því sem þeir kölluðu lúkarinn og eldhúsið og keisinn 

voru aftan til á skipinu. Það var oft sem við komumst ekki frá hvalbak og aftur fyrir til 

að fá eitthvað að éta því öldurnar risu svo hátt. Fjöldi féll fyrir borð sem reyndi það.  

Gordon Cockerill, útgerðarmaður, Grimsby.   

 

Þegar maður kom heim þá þvoði maður sér með Dettol sápu og vítissóta. Ef maður 

stakk sig á fiskbeini þá kom það í veg fyrir ígerð. Það eyddi líka vondri lykt því 

hendurnar á manni voru eins og þær væru úldnar. Ef maður fór í kvikmyndahús um 

kvöld og hitnaði um hendurnar, fór að svitna, hjálpi mér, maður lyktaði eins og 
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skúnkur. Við vissum alltaf þegar hvænær við vorum að dansa við stelpu sem vann við 

fiskvinnslu því það var römm reykjarlykt úr hárinu á þeim.  

Joe Linfitt, fisksali, Grimsby. 

 
Ég fór oft niður að höfn og sá þá að allir voru súrir á svip sem voru á leið til sjós. Þá 

var farið í búðir eins og Coalbridges, Red House eða Dobbies að kaupa ýmislegt 

lauslegt og komið út í illu skapi en strax og við komumst fyrir Spurn4 þá fór að liggja 

vel á mér. Þegar ég var á sjó lá aðeins illa á mér þegar við lokuðum lestum og festum 

veiðarfærin. Ég var alltaf niðurdreginn þegar við vorum að koma heim. Ég veit ekki af 

hverju. Við vorum alltaf að mæta togurum. Ef við vorum á heimleið mættum við 

togurum á leið á sjó. Þeir sögðu þá við mig: „Sjáið þennan heppna djöful á heimleið.“  

Ég sagði þá: „Nei, ég er ekki heppinn. Hann er á útleið til að fara heim. Við erum á 

heimleið til að fara í burtu.“ 

Les Bowden, sjóari, Grimsby.  

 

Það sem hélt mér gangandi var að hugsa heim -  hvað ég myndi skemmta mér þegar 

við værum búnir að binda. Værum við kvæntir og ættum fjölskyldu þá hugsuðum við 

um það. Það hélt okkur gangandi. Oft langaði mig til að segja: „Til andskotans með 

það, ég hef fengið nóg“ en hugsunin um fjölskylduna hélt mér gangandi.  

Peter Wright Wilson, bátsmaður, Fleetwood. 

 
Um borð í togara þá hefur maður sínar eigin aðferðir við hlutina. Það er enginn fyrir 

aftan þig sem segir: „Gerðu þetta, gerðu hitt.“  Þegar þú ert orðinn háseti þá hefur þú 

þitt verk að vinna. Þú veist hvað á að gera, hvernig á að gera það svo þú einfaldlega 

gerir það. Við erum samtvinnaðir, allir standa saman. Það er allir fyrir einn. Á 

kaupskipaflotanum er of mikil stéttaskipting en á togara, jú skipstjórinn og 

stýrimaðurinn þéna meira en þú, en við erum ein heild.  

George Brown, háseti, Hull. 

 

Þetta var mest krefjandi atvinnuvegur af öllum en þetta var þeirra líf. Það varð að láta 

sig hafa það að vita að þeir áttu alltaf hjákonu – það var „konan“ sem í hafinu bjó. 

Frank sagði stundum þegar hann stökk um borð og skipið var á leið út úr kvínni þegar 

                                                 
4 Spurn er viti rétt utan við Humbersvæðið. 
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mikið hafði gengið á í verkföllum; „maður skildi allt eftir.“  Þetta var ástar- og 

haturssamband. Ég sagði oft að þetta væri eins og Loreilei, þú veist, hafmeyjan að 

seiða þá til baka. Eitt var þó gott, hann hvílir hér. Hann endaði ekki í votri gröf.  

Josephine Gibney, sjómannsekkja, Cleethorpes.5  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Cleethorpes er lítill bær sambyggður Grimsby við Humberfljót. 



 42 

2. Kafli 
Fæddur til sjómannslífs   
 
Í gamla iðnríkinu sem mótaði lífið í Bretlandi fram að 1970 þá var það framleiðslan 

sem gerði okkur að því sem við vorum. Ólíkir atvinnuvegir mótuðu ólíkan lífsstíl í 

samfélögum sem byggðust um grundvallariðju, hvort sem það var kol, stál, vefnaður, 

skipasmíðar eða í togarabæjunum, fiskur. Þar var það einstæður atvinnuvegur sem 

mótaði einstæðan lífsstíl því sjómenn voru hvorki menn sem eltust við starf eða voru 

dregnir áfram af rómantík og jafnvel ekki af háum launum. Þeir voru í raun aldir upp 

til fiskveiða í samheldnum fiskimannasamfélögum vinnustéttanna í Fleetwood, 

Grimsby og Hull, bæjunum sem fiskveiðarnar skópu og sem að sama skapi skópu 

sjómennina. 

 

Sumir, ef til vill um þriðjungur, voru synir sjómanna áætlar Jeremy Tunstall, ungur 

félagsfræðingur í Hull árið 1962. Margir fleiri, kannski mikill meirihluti, komu úr 

sjómannafjölskyldum og flestir þeirra bjuggu í samfélögum þar sem að fara á sjóinn 

var hlutskipti flestra eða að minnsta kosti niður að höfn, áfanga á leið á sjóinn. Satt 

að segja var fátt annað að gera. Þannig voru synir togarabæjanna að fylgja örlögum 

frekar en að velja sér starf og hjá flestum þeirra var ekkert val. Þeir fóru til sjós 

sautján ára eða yngri annað hvort beint úr skóla eða úr starfi sem var að ljúka. 

Margir höfðu þá unnið á höfninni. Venjulega fóru þeir vegna þess að þeir gátu unnið 

sér meira inn á ungum aldri við fiskveiðar en við nokkuð annað. Þegar vegferðin var 

hafin var ekki aftur snúið.      

 
Þegar menn voru ungir í Grimsby á þessum tíma þá snerist allt um fiskveiðar þegar ég 

hætti í skóla. Ég kvaddi skólann árið 1953. Ég átti sex bræður sem allir nema einn 

fóru til sjós. Faðir minn var sjómaður, afi minn var sjómaður, frændur mínir voru 

sjómenn svo og bræður mínir. Ég fór á Elliston Street6 og ég held, þegar ég lít til baka 

að níu af hverjum tíu hafi farið til sjós. Ég vildi fara til sjós vegna þess að allir gerðu 

það. Ég sá þá koma með fulla vasa af peningum og ályktaði að þetta væri frábært líf. 

Þegar ég hætti í skóla fór ég á kaupskip í þrjú ár því pabbi var ekki hrifinn af að ég 

yrði fiskimaður. Hann sagði að það væri eymdarlíf og vildi ekki að ég færi. Það voru 

                                                 
6 Elliston Street var unglingaskóli í Cleethorpes sem lagðist af fyrir nokkrum áratugum. 
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þúsundir fiskimanna í Grimsby. Þegar ég var ungur var ég áhrifagjarn og sá þá koma 

með sjóferðapoka á bakinu sem mér fannst æðislegt. Þeir áttu fáeina shillinga. Ég á 

við að þeir áttu satt að segja engin ósköp en mér fannst það vera mikið. Ég meina að 

þeir eyddu því, drukku sig fulla á kránum. Það var ekkert öðruvísi. Æ, ég vil verða 

eins og þeir en satt að segja var það tóm vitleysa, allt öðruvísi, allt, allt öðruvísi. 

Mamma var ekki hrifin á þessum árum. Hún hafði fylgst með pabba og sagði: „Þetta 

er ekkert líf.“ Það var rétt hjá henni, ekki satt? 

George Mussell, skipstjóri, Grimsby.    

 

Mín kynslóð af sjómönnum kom að mestu úr sjómannafjölskyldum. Pabbinn stundaði 

sjóinn og sonurinn gerði það sama. Ég byrjaði sem skrifstofusendill og síðan sem 

aðstoðarmaður á skrifstofu. Ég fékk eitt pund á viku. Vinur minn á unglingsárunum 

Ben Jackson var léttamaður á dekki á togaranum Frobisher. Hann kom af sjónum og 

þá var ég með fimm shillinga í vasapeninga á móti hans þremur pundum eftir þriggja 

vikna túr – algjör auðæfi! Ég ákvað að krækja mér í eitthvað af þessum auðæfum svo 

ég lét skrifstofuvinnuna róa og fór til sjós. Ég var áhugasamur þá, fullur af áhuga. 

Þetta var lífsstíllinn og allir sem ég þekkti tengdust sjónum. Mér líkaði þetta vel og ef 

eitthvað var í mann varið þá voru tækifærin þarna. Ef maður leggur hart að sér, kemur 

auga á tækifærin og vill verða fremstur þá er bara að stökkva á það. Sumir höfðu 

metnaðinn, aðrir flutu með til að vinna fyrir bjórnum og voru ánægðir með það. 

Derek Reader, skipstjóri, Fleetwood. 

 

Ég var aðeins fimmtán eða sextán ára. Pabbi stundaði þá fiskveiðar eftir að hann kom 

úr herþjónustu. Hann kom heim og spurði mömmu hvort ég hefði fengið vinnu. Hún 

svaraði: „Nei, hann hefur verið að fiska á sömu slóð og þú.“ Hann svarar: „Hefur 

hann verið að gera hvað?“ Þegar ég kom heim var ég ákveðinn í að fara aldrei aftur en 

það gleymist fljótt þegar heim er komið. Í hvert skipti sem ég fór á veiðar hugsaði ég 

með mér: „Ég fer aldrei aftur túr á togara.“ En þegar maður siglir af stað heim, 

gleymist þetta og þá er haldið til hafs á ný. Á þessum tímum var maður heppinn að 

eiga þrjátíu pund eftir þrjár vikur.   

Bill Ellerington, háseti, Hull.   

 

Ég byrjaði og átti að heita lærlingur í útvarpsvirkjun fyrir tólf shillinga og sex pens á 

viku en þá voru allir félagar mínir á hafnarkantinum að fá þrjátíu shillinga sem mér 
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fannst vera rosalega mikið. Ég hélt þetta ekki út lengi því þetta var bara upphafinn 

titill fyrir aðstoðarmann á verkstæði. Ég fór því á hafnarkantinn með félögum mínum, 

keyrði hjólbörum og flakaði fisk eins og flestir okkar gerðu og fór í sjómannaskólann 

á kvöldin. Við urðum sjóliðar og nutum lífsins. Við biðum þess að verða sextán ára og 

komast á sjóinn. Þá fengum við leyfi til að vera lærlingar á dekki og þá fór boltinn að 

rúlla.   

Stephen Drever, vélstjóri, Grimsby. 

 

Flestir unglingar úr mínum skóla fóru til sjós. Barcroft Street skólinn var á sömu lóð 

og St. John´s kirkjan. Á lóð kirkjunnar var líka venjulegur skóli. Flestir krakkarnir 

sem gengu í hann bjuggu við Thorold Street og allt í kringum höfnina. Eins og að búa 

við Sussex Street þá vorum við nálægt höfninni. Ég vildi fara til sjós, hafði alltaf 

langað til þess – svo það varð úr. Gamla kæra umhverfið skapaði löngunina.   

Charlie Board, loftskeytamaður, Grimsby.    

 

Úr ætt pabba lögðu fjórir fyrir sig sjómennsku. Úr móðurætt minni tveir – afi þar 

meðtalinn. Þeir voru báðir aflasælir skipstjórar. Ég vildi alltaf sjómennskuna. Ég fór 

mér til gamans frá tíu ára aldri með föður mínum sem var stýrimaður hjá frænda 

mínum í tuttugu ár. Þeir unnu mjög vel saman. Ég fór í sumarleyfunum en eitt árið tók 

pabbi mig með yfir jól til að sjá hvernig það væri en ég vildi samt fara. Ég trúi ekki að 

maður vilji stunda sjó bara af því aðrir í fjölskyldunni gera það. Ég held að það hljóti 

að vera eitthvað í blóðinu.   

Ray Jones, háseti, Grimsby  

 

Ég vildi alltaf komast til sjós. Ég komst á sjóinn eftir að ég varð tólf ára. Ég fór með 

föður mínum í sumarleyfunum. Bróðir minn George, sem er næstur mér að árum, og 

ég fórum í fyrsta skipti saman með pabba. Hann var þá sjóveikur allan fjandans túrinn 

og fór því aldrei aftur. Frá þeim tíma og þangað til faðir minn varð of mikill 

sjúklingur til að fara til sjós þá var ég með honum öll sumur. Ég vann á 

Norðursjónum. Á þessum tímum var það kallað fokk. Ég fiskaði þá á Norðursjónum. 

Var úti í fimm eða sex daga og eftir löndun önnur sjóferð.    

Charlie Board, loftskeytamaður, Grimsby. 
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Þeir voru margir sem vildu byrja. Reyndar langflestir synir fiskimanna. Við fórum í 

skólana seint á sjötta áratugnum, fluttum erindi um fiskveiðar og hvernig ætti að efla 

atvinnuveginn. Stundum fengum við þá einn eða tvo menn. Seinna meir þurftu þeir 

auðvitað að fara í skólann til að fá réttindi til að verða hjálparkokkar áður en þeir gátu 

lagt í hann. Í fyrstu gátu allir farið. Ég byrjaði fjórtán ára. Maður gat farið til sjós 

fjórtán ára. Ég fór 28. mars, var þá þrettán ára þar til á afmælisdaginn 14. apríl. Ég 

held satt að segja ekki að ég hafi verið gjaldgengur en þetta var vinna. Faðir minn var 

skipstjóri og Hez Allard, sem var útgerðarstóri hjá Consolidated Fisheries, var náinn 

vinur föður míns. Með blessun þeirra fór ég þar sem ég yrði orðinn fjórtán þegar ég 

kæmi til baka.  

Gordon Cockerill, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

 Afi minn var sjómaður, pabbi var sjómaður. Ég á fjóra bræður sem allir eru sjómenn. 

Ég er elstur sonanna þannig að við erum sex með pabba. Hann kom heim úr veiðiferð 

þegar ég var að verða fimmtán ára og segir þá: „Hvað viltu verða þegar þú lýkur 

skóla?“ Pabbi var einn af aflahæstu stýrimönnunum hjá Northern félaginu frá 

Grimsby og ég hef séð hann koma heim og fleygja þrjú hundrum pundum af gömlu 

hvítu fimm punda seðlunum á borðið þegar þeir voru mikils virði og augum ætluðu út 

úr hausnum á mér. Ég sagði: „Ég ætla að verða sjómaður pabbi.“ Hann svaraði: „Þú 

munt aldrei gera það sem við gerðum.“ En hann vissi rétt eins og við að ef allir 

synirnir vildu fara til sjós þá myndu þeir gera það. Úr mínum skólabekk er ég sá eini 

sem hélt áfram til sjós. Allir hinir, sem öfluðu sér réttinda með mér, áttu foreldra sem 

höfðu aldrei verið til sjós. 

Ray Smith, loftskeytamaður, Grimsby. 

 

Áður en við lukum við skólann þá kom þangað svokallaður starfsráðgjafi sem sagði 

við allan bekkinn: „Standið á fætur, hvað heitir þú? Hvað viltu verða?“ Ég sagðist þá 

heita Tom Jacombe vera fjórtán og hálfs árs og ætla til sjós fimmtán ára. Þessir 

vinnuráðgjafar komu frá fræðsluráðinu og strax og maður sagðist ætla að verða 

sjómaður þá hringdu þeir í útgerðarmenn og sögðu: „Ég er hér með fjóra á dekkið 

herra minn, fjóra lærlinga.“ Þeir sendu manni eyðublað til að fara með í 

sjómannaskólann. Gamli Alf Hodson var skipstjóri á eftirlaunum. Hann kenndi mér á 

kompásinn, kenndi mér að splæsa kaðla og víra, hvernig ætti að bæta net, hvernig ætti 
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að búa til sósu í eldhúsinu og tebolla. Allt grundvallaratriði. Síðan lærðust verkin 

þegar komið var til sjós.  

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Ég er sá eini í fjölskyldunni sem fór á sjóinn. Ég byrjaði ekki fyrr en ég var tuttugu og 

fimm ára. Ég vann á bryggjunni fram á tuttugu og fimm ára aldurinn, á 

hafnarkantinum. Ég flakaði, keyrði og vann í makrílvinnslu og þess háttar. Faðir minn 

og afi áttu fiskverkun og ég vann fyrir þá. Síðan fór ég á sjóinn. Mágur minn var þá 

skipstjóri og ég fékk pláss hjá honum fyrsta túrinn minn. Það var í október sem ég fór 

og sagði þá við sjálfan mig: „Hvað hef ég komið mér í?“ Þegar túrinn var hálfnaður 

þá hugsaði ég mér ekki að fara aftur en þegar við komum að í land með góðan afla fór 

ég samt aftur og þá var teningnum kastað. Ég var í þessu tuttugu og þrjú ár.  

John Gilby, skipstjóri, Grimsby.  

 

Ég fór tvo túra í Norðursjóinn sem lærlingur á dekki og ég var hrikalega sjóveikur í 

sex daga í fyrsta túrnum, ömurleg reynsla.  Ég er að tala um að velkjast á þessum 

opnu kollum. Það er enginn lúkarskappi á þeim. Þær eru hryllilegar kollur og 

útgerðarfélagið var ekki upp á marga fiska. Mér fannst þetta einum of erfitt fyrir mig. 

Ég fór þá sem messagutti á Dunsby og það var dýrleg reynsla því kokkurinn var frá 

Möltu og það fyrsta sem hann kenndi mér var að baka brauð eftir að sjóveikin fór að 

lagast en hún hrjáði mig svakalega fyrstu dagana. Þegar ég varð fimmtán ára var ég 

orðinn fúlgufarinn í brauðbakstri.  Þessi bakstur var fínn hjá mér og það létti dálítið 

lífið hjá kokknum. Ég vann sem messagutti í eldhúsinu frá fimm eða sex að morgni til 

miðnættis. Þetta var mjög reglulegur vinnutími en kannski frí í tvo tíma um 

eftirmiðdaginn en að meðaltali var þetta fjórtán stunda vinnutími. Tíminn virtist líða 

mjög fljótt því alltaf var nóg að gera. Ég fór á fætur, bakaði brauð og „busters“ sem 

voru litlir snúðar. Hásetarnir voru sólgnir í þá svo ef maður gat bakað góðan buster þá 

var maður mjög vinsæll. Annað sem messagutti gerði var að hafa grænmetið til og 

elda það. Þó að ég hefði enga reynslu af eldamennsku þá gat ég eldað kvöldverð, 

hanterað steikina og allt annað eftir tvo túra. Ég var vissulega fær um að steikja fisk 

því fiskur var með í öll mál. Alveg sama hvað annað var á borðum, það var alltaf 

fiskur líka. Enn annað verk sem messaguttinn tók að sér að gera var að rúlla sígarettur 

fyrir áhöfnina, pakka þeim í dósir, tíu, fimmtán eða tuttugu í einu. Ég festi töluhnappa 

á föt og gerði hitt og þetta. Ég fór niður og hjálpaði við að hreinsa lúkarinn og þess 
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háttar. Maður varð alltaf að standa klár að því að færa skipstjóranum tehnall eða 

hvaðeina sem hann vildi hvenær sem var og sama gilti um vélamennina. Þannig að 

maður gerði margt fleira en það sem tilheyrði starfi messaguttans.   

Alec Bovill, lærlingur á dekki, Grimsby.   

 

Ég er fæddur utan hjónabands, lausaleikskrógi og fyrsta bernskuminning mín var um 

vinnuhælið í Wolverhampton. Þaðan var ég sendur fimm ára á munaðarleysingjahæli, 

Cottage heimilin í Wednesfield, Wolverhampton. Þegar ég var ellefu ára fer ég þaðan 

eftir að móðir mín kynntist öðrum manni og við förum eftir það að búa í Grimsby. 

Þegar ég var fjórtán ára var fátt við að vera í Grimsby annað en sjómennskan. Ég fór 

tvo eða þrjá túra sem framreiðslustrákur á „Miðnætursólarbátunum“ – þeir gengu frá 

Immingham til Noregs. Kaupið var tuttugu og fimm shillingar7 og ég gerði mér ljóst 

að ég myndi ekki safna auðæfum á því svo ég sneri mér að fiskveiðum vegna 

launanna. Það var ekki auðvelt. Ég á við að eftir að hafa verið á 28.000 tonna 

farþegaskipi var ekki auðvelt að koma á lítinn togara sem kastaði manni til og frá á 

sjónum. Ég var sjóveikur í tvö ár en ég hélt það út. Það var ekki í önnur hús að venda.   

Bill Hardie, skipstjóri, Grimsby. 

 

Starf messaguttans var að vaska upp og aðstoða kokkinn. Allt sem maður varð að gera  

voru í raun skítverkin. Maður var þarna til að þrífa, gera grænmetið klárt o.s.frv. Þetta 

var skítadjobb á hálfdrættsingslaunum en þetta var byrjunin. Þetta var spurning um 

vinnu og  að fara sem lærlingur á dekk og verða háseti í framhaldinu. Það var hægt að 

skrá sig strax sem lærling á dekk en ég var eitt og hálft ár messagutti áður en ég fór á 

dekkið. Fyrstu launin mín voru rúmlega þrjú pund en maður sá þau aldrei því þau fóru 

beint heim. Á þeim dögum var það fyrsta sem maður gerði við launin var að gleðja 

fjölskylduna og kaupa ný föt. Þá þurftu menn að kaupa sjógallann sjálfir. Við höfðum 

rúmfötin með okkur.    

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 

 
Ég fór á kaupskipin í fjögurra ára nám. Við tókum land í North Shields og þá var sagt 

að eldur væri um borð þannig að við héldum kyrru fyrir í mánuð. Ég uppskar þrjátíu 

                                                 
7Shillingur er gömul aflögð mynt í Bretlandi. Þá voru tuttugu shillingar í einu sterlingspundi. Því hafa 
mánaðarlaun Bill Hardie verið 1,25 sterlingspund!. 
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sterlingspund á mánuði sem þriðji stýrimaður. Þá var frændi minn bátsmaður á 

togaranum Lacerta og ég spurði hann hvort ég gæti fengið að fara með til gamans til 

að sjá hvernig hlutirnir gengju til. Á leiðinni til Íslands varð einn af hásetunum veikur 

og við urðum að setja hann í land í Aberdeen og áhöfnin vildi komast til baka að horfa 

á fótbolta. Það var bikarleikur eða eitthvað álíka og skipstjórinn vildi líka sjá hann svo 

þeir sögðu. „Heyrðu, getum við ekki skráð hann sem lærling á dekki eða eitthvað?“ 

Skipstjórinn kom því til mín og sagði: „Don, þeir vilja vita hvort þú sért tilbúinn að 

hjálpa til og skrá þig sem lærling á dekki.“ Við fórum því á Íslandsmið. Við vorum 

við veiðar norð-austur af landinu og það var erfitt satt að segja. Ég þvældist meira 

fyrir en að gera gagn. Hvað um það, ég kom heim og við lönduðum. Sem lærlingur á 

dekki fékk ég fjörutíu sterlingspund í aflahlut fyrir 1400 kit8 eftir hálfsmánaðar túr. Ég 

afmunstraði mig af skipinu úr lærlingshlutverkinu og var að bíða eftir að fara aftur í 

þjónustu á kaupskipinu sem ég var á þegar eitt kvöld var barið að dyrum hjá okkur. 

Það var útgerðarmaður fyrir togarann Bacons sem sagðist vanta háseta á togara sem 

væri úti á fljótinu og hafði sett einhvern í land. Ég sagðist ekki eiga neinn sjóklæðnað. 

Hann svaraði þá: „Ég skal kaupa allan klæðnaðinn fyrir þig og borga þér tíu 

sterlingspund að auki.“ Ég svaraði: „Láttu mig fá tíu pundin.“ Ég fór því til baka því 

skipið mitt var ekki tilbúið. Þetta var byrjunin á mínum fiskveiðum því, sjáðu til, 

þegar ég kom úr túrnum var ég að þéna tvöfalt kaup þriðja stýrimanns á 10.000 tonna 

skipi með allri þeirri ábyrgð sem því fylgir. 

Don Lister, skipstjóri og útgerðarstjóri, Grimsby. 
 
 
 Það var erfitt líf að vera messagutti. Á Hull City var dæla í eldhúsinu fyrir ferskvatn. 

Ég gleymi því seint að það þurfti þrjú eða fjögur hundruð dæluslög til þess að vatnið 

fyllti tankinn í eldhúsinu og það þurfti að gera tvisvar eða þrisvar yfir daginn. 

Karlarnir komu af dekkinu að þvo sér svo tankurinn tæmdist fljótlega. Einn dag 

skrúfaði ég fyrir lokana. Þeir eru harðhentur hópur svo næsta dag fékk ég klip í eyrað 

og spark í endann. „Litli þorparinn þinn.“ Þegar ég var messagutti þá hafði ég tvær 

dósir af Lyles melassa sem áttu að endast í þrjár vikur fyrir tuttugu menn, ein fyrir 

framrýmisliðið og ein fyrir tíu eða tólf menn í káetunni. Dag einn faldi ég melassann. 

Þá var í áhöfninni stór náungi kallaður Chunky Dales. Hann gaf mér heldur betur 

hýðingu. Lítil atvik eins og þetta geymast vel í minninu. Þetta var þrælerfitt starf. Ég 
                                                 
8 Kit er 63,5 kg. Aflinn úr hálfs mánaðar sjóferð 1.400 kit var því 88,9 tonn.   
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fór aðeins sjö túra og eftir það gerðist ég lærlingur á dekki. Ég man eftir fyrsta 

launauppgjörinu mínu sem messagutti. Aflinn seldist á £17.777 og ég uppskar þrjátíu 

og sjö pund, sjö shillinga og sjö pens9. Mamma spurði mig hvað ég ætlaði að gera við 

það. Ég sagði við hana: „Fimm pund fyrir þig.“ „Ég vil engin fimm pund,“ svaraði 

hún. „Hérna er eitthvað fyrir Jack okkar (sem var enn í skóla). Settu það í bankann 

mamma.“ Sjö eða átta túrum síðar kom ég slagandi heim og þá sagði mamma. „Hvar 

hefur þú verið?“ „Í Clee Park með félögunum“ svaraði ég. Það var lítið um sparnað 

eftir það.  

Ray Jones, háseti, Grimsby. 

 

Ég átti aldrei von á að ég myndi nokkurn tímann gera annað en vera á sjó. Það kom af 

sjálfu sér og ég man þegar ég kom heim úr fyrsta túrnum þegar ég hafði verið 

lærlingur á dekki á Commander Nasmith. Þegar ég kom heim um tvöleytið um 

morguninn og fór upp þá voru mamma og pabbi bæði í rúminu með þetta venjulega 

við rúmstokkinn, skröltandi bokkuna og ég gat heyrt tappann dreginn úr stútnum 

þegar ég kom upp og vissi þá að pabbi var að minnsta kosti vakandi. Ég ýtti við þeim, 

fannst ég vera fullorðinn og hugsaði: „Ég er sá stóri núna.“ Þetta var fyrsta sjóferðin 

mín og þau muldruðu. „Já, við sjáum þig í fyrramálið.“ Þetta var ekkert sérstakt fyrir 

þau en mér fannst að þau hefðu átt að rísa upp og halda upp á heimkomuna. Satt að 

segja sneri pabbi sér á hliðina og fór að sofa. Fyrir þau var þetta hversdagslegt. 

Fjölskyldan fór í vinnuna. Þau voru vön þessu tíu daga eða þriggja vikna mynstri sem 

var eins hjá bræðrum mínum. Mér fannst ég vera eitthvað sérstakur. Mér leið 

dásamlega í stórum víðum buxum. Ég var orðinn sextán ára.  Var farinn að stunda 

krárnar og þess háttar fimmtán ára. Ég var stóri karlinn. 

Alec Bovil, lærlingur á dekki, Grimsby. 

 

Afi minn, allir föður- og móðurbræður og faðir minn voru sjómenn. Faðir minn var í 

sjóhernum og var drepinn árið 1941 með sprengju sem kastað var á Lowestoft10 Ég 

bjó þá hjá afa og ömmu. Þegar frændur mínir komu heim töluðu þeir ekki um annað 

en sjómennsku. Ég var tólf ára þegar ég fór fyrst á sjóinn með afa til gamans. Í júlí 

þegar skólinn var lokaður þá fór ég aðra sjóferð með honum þegar ég var á fjórtánda 

                                                 
9Laun messaguttans í þessari veiðiferð hafa því verið u.þ.b. 2/1000 af aflaverðmæti skipsins! 
10Lowestoft er bær á austurströnd Englands á milli London og Grimsby. 
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ári. Ég bjó hjá afa og ömmu í New Waltham og gekk í Toll Bar skólann. Síðan fór ég 

í skóla ungra sjómanna við Lock Hill. Alf Hodson, gamli kennarinn okkar, var með 

víra þvert yfir skólastofuna og lét okkur líka riða netastykki. Þá átti hann til með að 

koma og skera stórt gat á netið og segja: „Gerðu við það.“ Við lærðum fyrst að skera 

úr. Við stungum netanálinni hér og þar í möskva, í næsta möskva og bundum hnúta á 

síðurnar. Fyrsta verkið var að skera úr og gera klárt fyrir viðgerð. Þá kom hann og 

skoðaði hvort það væri rétt og þá gátum við haldið áfram að gera við. Við splæstum 

tóg og víra, lærðum á kompásinn, allt sem þurfti til að byrja sjómennskuna. Við 

fengum ekki að fara á sjóinn fyrr en þetta var klárt. Sumir fóru á sjóinn og lærðu 

aldrei að splæsa víra. Ég lærði það fimmtán ára.  

 

Ég byrjaði á Hargood með Tom Evans frænda. Ég fór einn túr á honum því skipið átti 

að hætta veiðum og fara í breytingar úr kolavél yfir í olíuvél. Þá vorum við með 

fullfermi. Ég var þá ekki orðinn fimmtán ára. Það voru ekki klukkutímar heldur dagar 

á dekkinu. Í tvo daga var ekkert sofið. Ég man eftir að fara að bakborðssíðunni, halla 

mér upp að keisnum fyrir utan vélarúmið örmagna. „Aldrei aftur“, hugsaði ég með 

mér. Þetta er fyrsti túrinn minn og sá síðasti. Ég var ákveðinn þegar í lok túrs að 

afmunstra mig. Ég fór í biðröð hjá Derwent togarafélaginu og röðin leiddi þig að litlu 

hliði. Ég man alltaf eftir náunganum fyrir framan mig, Sammy Reed. Hann hafði 

nýlokið sjóferð í Norðursjónum rétt fyrir utan Humber í tíu eða tólf daga. Uppgjörið 

var á stórri pappírsörk. Þar voru allar tekjurnar og svo frádrátturinn. Sá gráhærði sem 

afgreiddi sagði: „Þetta gerir einn shilling fyrir þig.“ Hann glotti að Sammy Reed. 

Jæja, Sammy dró hann út úr lúgunni og sagði: „Þú skalt láta vera að hlæja að mér 

þorparinn þinn. Ég hef unnið í tólf daga fyrir þessum shillingi“ og hann setti 

shillinginn í björgunarbátasjóðinn. Þetta sannfærði mig enn frekar að ég skyldi koma 

mér úr þessu starfi. En þegar kom að mínu uppgjöri þá fékk ég tvö pund og fimm 

shillinga fyrir vikuna sem gengu til mömmu og alls fékk ég tuttugu og átta pund. 

Ég var miljóner – það er að segja mér fannst það. Fyrsti túrinn. Þetta voru auðæfi árið 

1949. Ég gat farið og borgað allan sjógallann, ný föt, skó, allt mögulegt. Farið með 

mömmu út að borða og sett peninga í bankann. Tuttugu og átta pund. Guð minn góður 

hvílík auðæfi! Ég gat ekki unnið fyrir þessu í landi, hugsaði ég. Jæja, ég fer aftur á 

sjóinn en set markið á brúna. Það kom ekki til mála að ílendast á dekkinu.  

John Meadows, skipstjóri, Grimsby. 
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Ég er frá Grimsby en ekki úr neinni sjómannafjölskyldu. Þetta var spurning um að 

fara þangað sem peninga var að hafa. Það var byrjunin. Ég var að vinna í landi og 

hafði verið kvæntur í þrjá mánuði áður en ég fór í fyrstu sjóferðina og þannig hélt það 

áfram. Ég fór sem messagutti á Ross Kelvin í september 1961 með Snowy Chapman. 

Ég man eftir að hafa fengið að kenna á sjóveikinni um tíma og varði mestum tíma í að 

hjálpa kokknum.í eldhúsinu. Ég fór niður í lest nokkrum sinnum þegar mikið var af 

fiski á dekkinu til að höggva ís og því um líkt. Að læra hvað þurfti að gera á dekkinu 

var spurning um að fylgjast með, spyrja spurninga og síðan troða sér í liðið. Þeir voru 

líka vanir að gera at í einhverjum. Það er gömul brella sjómanna. Maður fór í 

klofstígvél og fann kolamola í þeim eða smurolíu en þegar maður setti upp 

sjóvettlinga þá fann maður melassa í þeim eða þvíumlíkt. Maður var sendur upp í brú 

að biðja skipstjórann um „himinkrók.“ Ég var sautján eða átján daga í fyrsta túrnum. 

Ég man ekki hvað ég fékk borgað. Ég var óákveðinn á heimleiðinni hvort ég héldi 

áfram eða ekki en það er skrítið að þegar komið er á fljótið11 á leið í höfn í átt að 

Turninum12 þá er fyrsta hugsunin: „Það er best að fara eina ferð til.“ 

John Pickett, skipstjóri, Grimsby. 

 

Ég byrjaði hjá Cordage fjórtán ára gamall. Þegar ég var að verða sextán ákvað ég að 

hætta og fara á sjóinn. Faðir minn vildi ekki að elsti bróðir minn færi á sjó. Hann 

sagði að það væri hættulegt, maður gæti fallið fyrir borð. Ég réðist sem messagutti í 

tvo til þrjá túra og fór síðan sem lærlingur á dekki árið 1939 á Ampulla með skipstjóra 

sem hét Harrold Brennan. Hann var frábær skipstjóri. Ég var drullusjóveikur í fyrsta 

túrnum sem messagutti. Ég reyndi að halda það út því vinnuna varð að vinna. Það var 

að sjá um öll þrif, aðstoða kokkinn við kartöflurnar og þess háttar. Það þurfti að þrífa 

efra dekkið, skorða diskana á borðinu fyrir máltíðir eftir því hvernig veltingurinn var, 

setja borðfjalirnar á sinn stað svo diskarnir yltu ekki um allt. Allt þetta þurfti að gera. 

Það var starfið og ég var sjóveikur mest allan tímann. Það var ömurleg tilfinning. 

Matur olli ógleði. Þeir gáfu mér þurrt kex við sjóveikinni. Ég drakk ekki te því það 

hefði allt skilað sér upp aftur. Þeir létu mig éta þurrt kex. Það virkaði vanalega.  

Roly Webb, stýrimaður, Grimsby. 

  
                                                 
11 Fljótið er áin Humber sem fiskibæirnir Grimsby og Hull standa við.  
12 Turninn sem sjómenn kalla ,,Dock Tower” er eins konar tákn fyrir Grimsby og gnæfir upp úr þegar 
siglt er upp Humberfljótið í átt til Grimsby. 
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Þegar ég var á Nellis fyrsta árið þá var veðrið ekki sem verst. Við vorum að veiðum 

en þá voru engin þvottakör og það þurfti að handþvo fiskinn og kasta honum niður í 

lest. Eftir síðdegisskattinn þegar ég hafði lokið verkum, vaskað upp o.s.frv. fór ég á 

dekkið tvo þrjá tíma að hjálpa þeim við fiskþvottinn, koma fiskinum niður í lest og 

lempa hann með löppunum. Ég fékk lánuð stór klofstígvél. Ég lenti stundum í veseni 

því það bar við að ég væri á dekkinu til eitt eða tvö um morguninn og kokkurinn var 

vanur að ræsa mig um hálf sex. Hann ýtti við mér og þegar hann fór aftur í eldhúsið 

þá sofnaði ég aftur og þá sagði hann: „Þú hefur verið á dekkinu eina ferðina enn, ekki 

satt? Bíddu þangað til þú átt að vera á dekkinu. Kláraðu verkin þín hér.“   

Les Bowden, sjóari, Grimsby.        

 

Þegar ég hætti í skóla fimmtán ára þá fór stundum niður í dokkina að sjá hvort 

einhverjir úhafstogarar væru að landa. Þá fór ég á skrifstofurnar að hitta 

útgerðarstjórann. Hann var oft úti við eins og yfirmenn eru gjarnan. Ég spurði: „Er 

nokkuð að hafa?“ og hann svaraði: „Nei ekki þessa stundina félagi. Þú ættir að kíkja á 

skrifstofurnar hjá þeim sem voru að landa. Fáir þú vinnu þá er það fínt.“ Ég hélt áfram 

og fór að hittta Premier Steam Fishing Company. Útgerðarmaðurinn þar hét Owen 

Davidson. Ég barði að dyrum hjá honum. „Eru nokkur laus pláss?“ Hann svaraði: 

„Hefur þú verið á sjó áður góði?“ Ég jánkaði því. „Á hvaða skipi“ spurði hann. 

„Valafelli“ svaraði ég. Það var af því að föðurbróðir vinar míns var skipstjóri á því. 

Það var það eina sem ég vissi, sko. Hann spurði: „Hver var skipstjóri?“ Billy Hardie 

svaraði ég því það hét hann, sko. „Hvernig lítur hann út?“ „Stór og feitur náungi“, 

svaraði ég. „Allt í lagi,“ segir hann. „Kíktu á okkur í fyrramálið.“ Svo næsta dag fer 

ég niður eftir. Hann segir: „Jú við höfum starf fyrir þig. Messagutti á Nellis. Hann 

siglir á morgun. Skrifaðu undir hér. Eitt pund fyrirfram.“ Hann segir síðan: „Þú 

hreinsar þetta, þú fægir málminn og þetta og hitt.“ Ég svaraði: „já, já.“ Hann hélt 

áfram. „Þú veist þetta allt fyrst þú hefur verið á Valafelli með Bill Hardie.“ Ég 

svaraði. „Ó jú.“ Hann segir þá. „Heyrðu annars, Bill Hardie er ekki stór og feitur 

náungi.“ Þetta var rétt. Hann var grannur. Ég fór og munstraði mig og sagði mömmu 

frá því. „Það getur ekki verið“, sagði hún. „Jú þannig er það, ég hef látið munstra mig 

á skipið.“ „Fjandinn sjálfur.“ Ég pakkaði saman spjarirnar mínar og fór niður eftir um 

morguninn.  Það var um þrjú að morgni sem við sigldum úr höfn. Þegar ég fór hafði 

ég ekki minnstu hugmynd hvað ég ætti að gera. Sá fyrsti sem talaði við mig var Cyril 

Cole. Hann var kyndari og ég sat niðri í þröngri kátetunni þegar hann sagði við mig: 
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„Hvað átt þú að gera, vinur?“ „Ég er messagutti“, svaraði ég. „Akkúrat, þá er kojan 

þín þarna.“ Hún var heldur lítil og það voru hurðarlokur á henni eins og á brauðskáp. 

Hann sagði. „Þú setur rúmfötin þín þarna inn. Þarna áttu að sofa.“ Við vorum að 

heiman yfir jól og áramót og ég gleymi ekki hvað ég var sjóveikur. Það er ekki 

ofsögum sagt að það var hræðilegt. Það var eins og að geispa golunni. Hvaða 

sjómaður sem er getur staðfest það. Hver sem hefur verið sjóveikur mun segja að það 

sé verra en allt annað því þú ert veikur, veikari, veikastur. Mannskapurinn segir þá við 

þig. „Reyndu að koma þessu oní þig.“ En það er ekki hægt. Ég man eftir fyrsta 

deginum sem ég var laus við sjóveikina. Þegar við komum inn á fljótið þá renndum 

við niður ankeri. Ég hafði verið að smyrja ketilinn. Stundum kom dráttarbáturinn að 

okkur og þá var spurt. „Er einhver sem vill komast í land?“ Stundum þurftum við að 

bíða fimm til sex tíma eftir að hliðin opnuðust á flóðinu. Ég var allur grútskítugur. 

Dráttarbáturinn kom að hlið okkar. Svo virtist sem ættingi eða bróðir eins úr áhöfninni 

hafi hengt sig á togara í Norðursjónum – vélstjóri. Hann hafði hengt sig. Þeir þurftu 

að ná líki hans upp úr fljótinu og voru að bíða eftir flóðinu. Sem sagt þeir komu og 

létu ættingjann vita svo hann fór í land með dráttarbátnum. Þá segir stýrimaðurinn: 

„Viltu fara í land með honum?“ Ég var allur svartur og skítugur. „Farðu með, 

dráttarbáturinn er að fara, náðu í pokann þinn.“ Ég henti öllu í sjóferðapokann og fór 

með og kom heim eins og ég stóð. Mamma sagði: „Hvað í ósköpunum gengur á?“ Ég 

svaraði: „Þetta er í finu lagi, hérna eru sígaretturnar þínar, ég náði í nokkrar fyrir þig.“ 

„Ó, þetta er dásamlegt“, sagði hún.  

 

Ég fór niður eftir næsta dag til að ná í uppgjörið. Messaguttinn fékk venjulega hálfan 

hlut. Best var að fara snemma niður eftir. Hann fékk sitt kaup og beið síðan við dyrnar 

þegar mannskapurinn kom að ná í sitt kaup. Hafi messaguttinn staðið sig vel og haft 

til teið fyrir þá og þess háttar – þá voru þeir vanir að lauma einhverju að honum. 

„Gerðu svo vel, sonur sæll“ Eitt pund hér frá hverjum, og kannski skipstjórinn gæfi 

þér tvo eða þrjú pund.13 Þetta var venjan. 

 

Við höfðum gert hörkugóðan túr. Ég þénaði yfir átján pund. Það voru miklir peningar. 
Ég man alltaf eftir gjaldkeranum, hann var kallaður Ernie. „Heyrðu nú, sonur sæll“, 
sagði hann þegar ég kom að lúgunni að ná í kaupið mitt. „Þetta eru miklir peningar. 

                                                 
13 Breskir sjómenn og margir fleiri nota gjarnan slangurorð um sterlingspund kalla það „quid.“ 
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Viltu að ég geymi eitthvað af þeim þangað til eftir næsta túr?“ „Nei, ég klára mig.“ 
Hann taldi seðlana fram. Munið eftir stóru hvítu fimm punda seðlunum. Þeir voru 
gríðarstórir. Hann taldi fram þrjá af þeim og helling af mynt. Ég fór heim og sagði við 
mömmu: „Gerðu svo vel.“ „Hvað er þetta?“, spurði hún. „Þetta er fyrir þig.“ „Viltu að 
ég taki þetta allt?“, sagði hún. „Auðvitað.“  
 

Ég átti þrjár yngri systur. Mamma hafði ekki efni á að kaupa reiðhjól fyrir þær eða 
neitt svoleiðis. Jæja, það var verslun á horninu á Humber Street. Wolves and Stamps 
var hún kölluð – þar voru seld reiðhjól og barnavagnar. „Komiði,“ sagði ég. Við 
fórum þangað. Systur mína hafði alltaf langað í reiðhjól og við vorum að kíkja í 
gluggann á þríhjól. „Jæja, hvaða hjól langar þig í“, sagði ég. Mig minnir að þau hafi 
þau kostað þrjú eða fjögur pund. „Jæja, komdu þá inn“, sagði ég. „Þú getur það ekki“, 
sagði hún. Þótt hún væri ung þá vissi hún eða hélt ekki að hún gæti fengið það. „Ég 
get ekki, get ekki fengið þetta.“ Ég sagði henna bara að koma. Ég fór inn í búðina og 
sagði: „Ég ætla að fá þetta hjól sem er í glugganum, takk.“ Náunginn leit varla á mig. 
Ég fékk hjólið og gaf annarri systur minni stórt testell og þeirri þriðju stóra dúkku. 
Flott leikfang!  
Les Bowden, togaramaður, Grimsby. 

 

Einustu tilefnin til að fá eitthvað þjórfé var þegar beðið var við skrifstofuna á 

útborgunartíma. Það var hefð hjá áhöfninni að gefa messaguttanum tvo og hálfan 

shilling14 fyrir skyldustörf á sjónum. Mig minnir að ég hafi í þetta skipti uppskorið eitt 

pund og tuttugu og fór þá beint til klæðskeranna og keypti mér alfatnað. Það voru 

venjuleg föt, jakki, buxur og vesti. Ég fór síðan beint á krána og þaðan á Gaiety þar 

sem stelpurnar litu á mig öfundaraugum því ég var sjómaður. Þannig var 

sjómennskan.  

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Þegar kom að útborgun stóðu allir fyrir framan skrifstofuna. Ég var fyrstur á vettvang, 

hluturinn minn var fjórðungur af hásetahlut. Á þessum dögum fengu hásetar sex pund 

úr hverjum þúsund af aflaverðmæti og messaguttinn fékk eitt og hálft pund úr 

þúsundi. Þegar skip eins og Dunsby voru að selja að meðaltali fyrir fjögur til sex 

þúsund pund en á þessum tíma seldi Sletnes fyrir tíu þúsund pund, það má því reikna 
                                                 
14 Tveir og hálfur shillingur var á þessum árum sérstök mynt sem kallaðist „half a crown.“ 
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út kaupið frá því. En auðvitað eftir þjónustuna við áhöfnina um borð þá gáfu þeir mér 

tíu shillinga hver15 og vélstjórinn gaf mér pund, fyrsti stýrimaður tvö pund og ég fékk 

alltaf fimm pund frá skipstjóranum. Oft fékk ég því á endanum meiri peninga en 

hásetarnir.  

Alec Bovill – lærlingur á dekki – Grimsby. 

 
Ég leit oft upp í brú og þá hugsaði ég. „Það er aðeins einn náungi hér um borð sem er 

með gott starf og það er skipstjórinn. Ég reyni því að koma mér í brúna“  

Peter Newby, skipstjóri, Grimsby. 

 

Ég hafði metnað til að fara til sjós, fara á togara. Þegar ég komst á sjóinn vann ég mig 

upp frá að vera lærlingur á dekki. Það voru engir messaguttar þegar ég byrjaði á 

stríðs-árunum – lægsta staðan var lærlingur á dekki. Þá fór ég í þjóðvarðliðið, kom 

síðan til baka og vann mig upp. Ég vildi vera með „glersjóhatt.“ Það blotnar enginn í 

brúnni – hún er varin fyrir ágjöfum. Þegar ég var á dekkinu og öldurnar voru að kasta 

okkur til og frá þá leit ég upp og sá skipstjórann þar uppi í brúnni. Ég ákvað þá að það 

væri staðurinn þar sem ég vildi vera. Það var besta starfið. 

Jack Trip, skipstjóri, Hull. 

 

Það þurfti að vera fjögur ár á dekkinu sem lærlingur og háseti og þá var hægt að afla 

sér stýrimannsréttinda. Þetta tekur lengri tíma núna en í þá daga voru það þrír til fjórir 

mánuðir í skóla til að afla réttinda þá þurfti tíma á sjó sem stýrimaður. Þeir unnu á 

dekkinu en voru skráðir í skipshafnarbókina sem stýrimenn. Eftir eins árs vinnu var 

hægt að afla sér skipstjóraréttinda með þriggja til fjögurra mánaða námskeiði eftir því 

hvað menn voru skarpir. Eftir þessa mánuði voru réttindin fengin. Þegar 

skipstjóraréttindin voru í höfn þá var bara að vona það besta. Vonast eftir að fá skip. 

Venjulega ílentumst við hjá sama félaginu. Ég fór sem háseti, bátsmaður, stýrimaður 

og skipstjóri hjá sama félaginu. Það var Northerns. Það var eitt af hæst skráðu 

félögunum á markaði í Grimsby á þessum tíma. Þeir áttu öll bestu og stærstu skipin. 

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 
                                                 
15 Slangurorðið fyrir shilling var „bob“ og tíu shillingar voru því „ten bob.“ 
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3. Kafli 
Veiðar á víðfeðmum miðum 
 
Fyrir þá sem sjá hlutina úr fjarlægð eins og til dæmis ferðafrömuðir, listmálarar, 

ljósmyndarar og aðrir landkrabbar eru fiskveiðar rómantískar og þeir sem stunda 

þær þátttakendur í meiriháttar ævintýri. Samt voru úthafsveiðar atvinnuvegur sem 

laut lögmálum kapitalismans en ekki leikvangur fyrir einhvern sem litlu kom í verk 

eða einyrkja. Þau fimm til sex hundruð skip sem beitt var við veiðar voru mikil 

fjárfesting, sérstaklega þau tvo hundruð eða svo sem voru yfir 140 fet (43 metrar) á 

lengd og sérstaklega gerð til langra veiðiferða á fjarlæg mið.   

 

Þannig lögðu sjómenn upp til að vinna verk sem var ólíkt öðru af þeirri staðreynd að 

þeir unnu það á sjó og voru fastir í sinni fljótandi verksmiðju, ekki aðeins á vinnutíma 

heldur samfellt í þrjár vikur. Þeir skiptu oft um skiprúm. Aðeins fjórðungur hélt sig í 

sama skiprúmi allt árið, helmingur skipti um einu sinni til þrisvar yfir árið. 

Vinnustaður þeirra var 600-700 tonna skip sem velktist á úthafinu. Þeir létu venjulega 

úr höfn að nóttu til. Drukknir eða allsgáðir, sjanghæjaðir eða sjálfviljugir voru þeir 

ýmist að flýja að heiman eða kveðja með söknuði. Áhöfnin á frystitogurum var tuttugu 

og fimm, tuttugu á stærri ferskfisktogurum og fimmtán á tappatogurum sem líka 

brutust til Íslands og Færeyja. Þeir yfirgáfu togarabæina nótt eftir nótt til að vinna 

verk sem var sambland af leiðigjörnum vanagangi, líkamlegri ofþreytu og yfirvofandi 

hættu. Að meðaltali voru þeir ef til vill tuttugu daga í túr, þar með talið þriggja til 

fimm daga stím á fjarlæg mið, vika eða meira af erilsömum veiðum og löngum 

vinnutíma á opnu þilfari. Síðan var haldið heim og gert við veiðarfærin á heimleið. Á 

markaðinn fór aflinn sem var að meðaltali áttatíu kit16á veiðidag. 

 
Þegar skipið sigldi þurftum við að fara á stúfana og safna áhöfninni saman. Flóðið var 

snemma að morgni svo við fórum og börðum að dyrum að vekja þá. Oft fundum við 

að þeir höfðu ekkert komið heim og við þurftum að geta okkur til hvar í bænum við 

gætum fundið þá. Í þá daga var þetta kallað Klondike. Það voru hús sem misjafnt orð 

fór af. Þetta var spurning um að leggja hlutina á minnið og segja: „Skyldi Bill Smith 

                                                 
16 Kit er 63,5 kg. og dagsaflinn áttatíu kit er því 5.080 kg. 
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vera hjá Mavis í kvöld“ eða hún hjá honum og auðvitað þurftum við að fara víða. Við 

börðum oft á vitlausar dyr og komumst að því að eiginmaðurinn var heima en það 

gátum við ómögulega vitað. 

Gordon Cockerill, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

Áhafnirnar bjuggu á ýmsum stöðum í bænum. Útgerðarstjórarnir sögðu oft: „Viltu 

láta leigubíl ná í þig?“ Leigubíllinn kom, það var bankað og síðan farið niður í 

dokkina. Útgerðarstjórinn var þar með nafnalista og merkti við þá sem voru komnir 

um borð. Ef ekki voru nein vandamál um borð þá stóð stjórinn við hólfið17 þegar siglt 

var út. Þegar við vorum úr augsýn setti hann tvo fingur upp í loft og sagði: „Loksins 

laus við þá.“ En þetta var tilveran hjá útgerðarstjórum. Ég geri ráð fyrir að þeir hafi 

orðið að vera vondu karlarnir. 

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Við þurftum margoft að draga þá upp úr rúminu viti sínu fjær og útúrdrukkna, ekki 

aðeins á nóttinni heldur oft líka þegar flóð var og kráin opin. Við stóðum oft á 

Humberhorni sem var góður „veiðistaður.“ Margir þeirra komu þangað áður en þeir 

fóru niður á North Wall. Þá þurfti að fara og draga þá út. „Ég kem ekki nema þú 

kaupir mér rommpela“ var sagt eða „ég vil fá romm með í túrinn.“ Ég fór venjulega 

inn og hitti gamla kráareigandann, Bob Stratford átti krána á velmektarárunum þar. 

Við keyptum fyrir þá rommpela, lokkuðum þá og bárum út, hrúguðum þeim inn í 

leigubíl og bókstaflega bárum þá um borð. Þeir vöknuðu til lífsins eftir tólf tíma þegar 

þeir voru komnir út á rúmsjó. Þetta voru ekki þvingaðar ráðningar. Þeir höfðu skrifað 

undir ráðningarsamninga. Það eina var að það var staldrað stutt við í höfn. 

Gordon Cockerill, útgerðarmaður, Grimsby. 

  

Ég missti aldrei af veiðiferð, aldrei nokkurn tíma. Ég þorði það ekki. Pabbi hefði 

snúið mig úr hálsliðnum ef ég hefði stungið af frá skipi. Hann sagði: „Segðu upp fyrir 

alla muni en láttu þig ekki vanta.“ Það versta sem þú gætir gert væri að stinga af. Það 

voru einstaka bjálfar á kránni sem áttu það til að segja: „Ég fer ekki fet“ en flesta 

þeirra var hægt að tala til. Fáeinir bjálfar stukku af skipinu. Það var snemma á mínum 

unglingsárum sem við fórum saman til Hull, ég og vinur minn sem keyrði hjólbörum 
                                                 
17 Hólfið var eins konar skipakví (e. lockpit). Skip gátu aðeins siglt inn og út frá Grimsby á flóði.   
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á höfninni. Hann sagðist vilja komast á sjóinn svo ég fékk pláss fyrir hann á Hull City 

sem ég var sjálfur á. Honum líkaði vistin illa. Hvað um það, við komum í land og 

hann stakk upp á að við færum yfir til Hull sem við og gerðum og enduðum á Green 

Dragon kránni. Við misstum af ferjunni en það var brottför kl. fimm næsta morgun. 

Við vorum við það að örvænta. Náðum í leigubíl til að aka okkur alla leið. Þegar ég 

komst heim var pabbi vakandi. Hann borgaði leigubílinn um sex pund sem var mikill 

peningur í þá daga. Sjóferðapokinn minn var tilbúinn og pabbi sagði: „Það var eins 

gott að þú komst í tíma lagsmaður.“ Hann hefði aldrei fyrirgefið mér ef ég hefði orðið 

eftir. Hann var svona gerður hann pabbi.  

Ray Jones, háseti, Grimsby.   

 

Ég man þá tíma þegar ég fór í kvöldmat og á dansleik í Winter Gardens og yfirgaf 

staðinn um kl. eitt eftir miðnætti. Þá kom leigubíll að sækja mig til að fara á sjóinn. 

Það var farið beint heim og úr sparifötunum og síðan upp í leigubílinn aftur á innan 

við klukkutíma. Við urðum að taka okkar eigin dýnu18 með. Það mætti því segja „tak 

sæng þína og gakk.“  John Gilby, skipstjóri, Grimsby. 

 

Við fórum og munstruðum okkur á skipið, sóttum úttektarseðilinn. Það var ætlast til 

að við værum komnir um borð tveimur tímum fyrir brottför en venjulega var það 

tveimur tímum eftir áætlaða brottför sem við vorum mættir! Fyrst var farið í verslanir 

að ná í sjófatnaðinn þá var farið um borð, sleppt að framan og aftan, keyrt út úr 

dokkinni, björgunarlínurnar settar upp, landfestar dregnar inn, kvatt. Við fengum 

okkur góðan slurk og síðan næsta dag vorum við vinnufærir. Við vissum aldrei hvort 

við værum að fara til Íslands, Grænlands, Bjarnareyjar, í Hvítahafið eða eitthvert 

annað. Það var gert ráð fyrir að þetta væri leyndarmál skipstjórans – hvers vegna veit 

enginn enn í dag. Við gátum haft einhverja hugmynd en það var ágiskun og enginn 

vogaði sér að segja við hann: „Hvert erum við að fara?“ Þá hefði hann sagt: „Hvern 

andskotann kemur þér það við?“ Þó að þú værir um borð þá var það ekki þitt mál 

hvert haldið væri til veiða. Þetta var spurning sem skipstjórarnir vildu ekkert hafa 

með.  

                                                 
18 Vegna Biblíutilvitnunnar John´s Gilby er eðlilegra að tala um sæng fremur en dýnu en  „mattress“ 
sem hann tekur með sér getur aðeins þýtt dýna. 
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George Brown, háseti, Hull.     

 

Við tókum venjulega eitthvað brennivín með okkur í túrinn. Á gömlu togurunum 

vorum við þrjá sólarhringa á Íslandsmið. Fyrsta daginn voru menn timbraðir eftir 

nætursvallið. Fyrsti dagurinn fór í að jafna sig. Við deildum með okkur nokkrum 

bjórdósum og ætti einhver pela þá fengum við skammt af því. Á öðrum degi var farið 

í að fixa trollin og annað smálegt. Við vorum orðnir stálslegnir þá..  

Tom Bagnell, háseti, Fleetwood. 

 

Á stímvöktunum var vinnutíminn átta tímar en þess á milli var vinnutíminn átján 

tímar á sólarhring. Þetta var ekki alltaf vinna við fiskinn. Ef við vorum að veiða á 

erfiðum botni þá var stundum hægt að slægja fiskinn og koma honum í lest á 

klukkutíma þá höfðum við tveggja tíma frí. En þegar vel fiskaðist þá unnum við alla 

átján tímana. Stundum þegar botninn var erfiður þá þurftum við að skipta um troll 

eftir hvert hal, kasta á ný og koma fiskinum frá. Þá var eftir að gera við rifna trollið og 

eitt og annað. Hluti af togtímanum fór í að slægja og annar í viðgerðir. Átján tíma 

vaktin var fullmönnuð þegar mikið er um viðgerðir. Skipstjórinn kom á dekkið meðan 

þetta stóð yfir. Þegar skipt er um troll ef það var þvengrifið þá var því húkkað frá, 

öðru slegið undir og kastað. Skipstjórinn var uppi í brú. Stundum ef þurfti að skipta 

snarlega um troll þá rétti hann okkur hendi á dekkinu. Stundum keyrði hann að hinum 

enda togsvæðisins á meðan við vorum að skipta um troll og líklega sigldi hann til 

baka aftur til að vera tilbúinn að kasta. Ef hann hafði á tilfinningunni að það væri betri 

veiðivon tvær eða þrjár mílur í burtu þá keyrði hann eitthvað á meðan skipt var um 

troll. 

John Gilby, skipstjóri, Grimsby. 

Stímvaktin var þrískipt, vakt stýrimanns, bátsmanns og alltaf háseti sem stóð þriðju 

vaktina undir stjórn skipstjóra. Hann hafði yfirsýnina, brá sér á dekkið til að aðgæta 

hvort allt væri í lagi en það þurfti alltaf að vera einn háseti sem var vel að sér í 

siglingum, skynugur náungi sem kunni „umferðarreglurnar.“ Þá voru það sem kallað 

var „dagmenn“. Þrír eða kannski sex menn sem unnu frá hálfátta til um það bil fjögur 

um eftirmiðdaginn við að gera veiðarfærin klár. En þegar við fórum að fiska þá voru 

vaktir. Á seinni árum voru það átján og sex. Þegar frændi minn var til sjós þá voru 

þetta sextán og fjórar þegar vöktum var komið á. Trollinu var kastað og það var togað 

og væri ekkert að gera voru einhverjir þrír uppi á vakt og þá var togað í einn til tvo 
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tíma. Góður skipstjóri sagði frá hve lengi hann ætlaði að toga. Suma skipstjóra var 

hægt að spyrja, suma þorði alls enginn að spyrja, hann myndi segja: „Komdu þér 

niður núna.“ En réttsýnn skipstjóri gaf okkur tíu mínútur eða korter fyrir tesopa, síðan 

tóku allir sínar stöður. Það var spilmaður, stýrimaður, tveir menn á forhleranum, tveir 

á afturhleranum, menn miðskips að sjá um rópana, vírana og slíka hluti. Allir höfðu 

sitt hlutverk. Það voru tveir lestarmenn, stýrimaðurinn og ísari sem sáu um ísunina. 

Lestarmaðurinn var augljóslega ábyrgur fyrir fiskinum þegar stýrimaðurinn var að 

leysa skipstjórann af í brúnni og það var mikil ábyrgð hvernig sem á það er litið. 

Reyndist fiskurinn skemmdur þá fékk stýrimaðurinn skömmina. Trollið var dregið 

upp, fiskurinn losaður á dekkið þegar pokinn kom upp. Síðan var hnýtt fyrir pokann 

og kastað aftur. Meðan verið var að toga var fiskurinn slægður. Oft er togað í tvo til 

tvo og hálfan tíma og þá híft á ný. Væru hölin stór þá vorum við ekki búnir að slægja 

þegar næsta hal kom inn. Þá öskraði skipstjórinn: „Færið hólfin aftar.“ Þá tókum við 

dekkplankana upp og settum þá niður aftar því þar myndum við byrja að slægja næst. 

Þá var ferskasti fiskurinn settur fremst. Dekkið var orðið þakið af fiskslógi. Það var 

fiskur út um allt, á bakborða, stjórnborða og um mitt dekk þar sem pontarinn19 var. Að 

lokum kom sá tími að svo mikið var veitt að það þurfti að hætta og leggjast í aðgerð. 

Koma öllu niður, hreinsa upp og halda áfram veiðum.   

Ray Jones, háseti, Grimsby 

 

Það var viðurkennt að væri unnið átján stundir þá átti að fylgja sex stunda frívakt en á 

þessum sex stundum frívaktar var máltíð í upphafi og í lok. Þetta voru því tuttugu 

mínútur fyrir aðalmáltíð og tuttugu mínútur fyrir seinni máltíð.20 Þá voru eftir fjórir til 

fimm tímar fyrir svefn. Þegar kalt var og nístingsfrost og kuldinn að taka völdin þá 

hef ég séð það gerast þegar sest er niður í messann og farið að borða þar sem er hlýtt 

og gott þá sofnuðu karlarnir ofan í matinn. Það er satt. Maður segir fólki í landi frá 

þessu og það hefur ekki hugmynd hvað er verið að tala um. Ef mikið aflaðist þá 

kallaði skipstjórinn út um brúargluggann: „Kallið út vaktina niðri.“ Gerum ráð fyrir 

að við höfum hlakkað til að leggjast á koddann um miðnættið og þá kallaði hann að 

við gætum ekki farið að sofa. Þar með voru þessir sex frítímar fyrir bí og við stóðum 

heila nýja vakt áður en hvíldin kom. Það eru því fjörutíu og tvær stundir og ef til vill 
                                                 
19 Pontari hafði það hlutverk að þvo fiskinn í hólfi við lestarop sem var fyllt af sjó. Þetta var kallað 
pontið. Gjarnan voru viðvaningar settir í starf pontara.  
20 Á bresku togrunum voru þessar tvær máltíðir kallaðar „dinner og tea.“ 
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gátum við ekkert farið að sofa fyrr en slaknaði á veiðunum eða skipstjórinn varð of 

þreyttur, þá átti hann til með að segja: „Jæja lagsmaður, legðu þig í tvo tíma!“ Ég segi 

það satt að ég fór í kojuna í vinnugallanum; sjóstakknum, sjóhattinum og 

klofstígvélunum. Ég var svo þreyttur að ég hneig niður í kojuna og lokaði augunum 

en á næstu mínútum kom einhver og  hristi mig og sagði: „Svona lagsmaður, drífðu 

þig upp“ og ég hugsaði „aldrei er friður.“  

 

Hendurnar á mér hafa verið sárar af örum og skurðum – ég hef fengið alla mögulega 

slæmsku á þær. Það var nánast regla áður en maður fór að vinna að pissa á hendurnar 

til að draga úr sviða. Ég held að það sér varla til sá sjómaður sem hefur ekki gert það. 

Við vorum tilneyddir. Það var eina leiðin til að koma hreyfingu á fingurna. Það var 

ekki hægt að segja: Æ, ég vil komast til læknis því ég er með hausverk eða það gengur 

þetta og hitt að mér. Það var enginn slíkur um borð í togara. Það skipti ekki máli hvað 

gekk að þér. Þú varðst að mæta. Ef þú mættir ekki á vaktina á glasi þá varstu rekinn.   

Tom Jacombe, háseti, Grimsby.  

 

Þegar ég var skipstjóri unnum við átján og sex. Við urðum síðan siðmenntaðri. Ef við 

vorum að toga í segjum þrjá tíma og fengum aldrei mikið og það tók aðeins 

klukkutíma að koma fiskinum niður þá var tveggja tíma snarlpása áður en við hífðum 

aftur. Stundum ef fiskiríið var lélegt þá fékk mannskapurinn heilmikinn svefn en þá 

var þénustan rýr, ekki satt?  Aflinn og þénustan fylgdust að og þá sváfu menn vel en 

þénuðu lítið. En oft, og það hafa allir upplifað á togara, þá báðu menn í bænum sínum 

um engan afla svo hægt var að fá smá kríublund í klukkutíma.  

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

Allur ísinn var í stíum fremst og það varð að brjóta hann og höggva og síðan moka 

aftur fyrir svo hægt væri að ísa fiskinn. Hvenær sem náðum á miðin var ísinn frosinn í 

einn stump og það varð að brjóta hann með ísöxum, mylja hann og moka aftur fyrir. 

Lestarmaðurinn lagði fiskinn og dreifði muldum ís á hann. Stýrimaðurinn umbunaði 

honum vel unnið verk því ástand fisksins var á ábyrgð stýrimanns. Hann yrði rekinn 

ef hann léti fiskinn skemmast. Góður lestarmaður var því mikilvægur og hann hafði 

góðar tekjur.  

George Waudby, háseti, Hull. 
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Lestin var öll með aðskildum stíum sem voru hólfaðar með stoðum sem lestarborðin 

voru skorðuð í. Á vissu millibili var gerð hilla sem ís og fiskur voru sett á. Síðan var 

myndað nýtt gólf og veggir úr borðum sem mynduðu hólf á næstu hæð sem á var sett 

fiskur og ís. Hausinn var vel ísaður og sérstaklega tálknin til að halda fiskinum 

óskemmdum. Síðan var raðað upp lestarborðum í næsta hólf. Þetta var gert allan 

túrinn. Stundum voru þúsund kit (63,5 tonn) í hillum allaf sett ný borð og ís. Þegar 

búið var um aflann þá var sett um fimmtíu kit af fiski eða kannski aðeins tuttugu og 

fimm kit og síðan sett ný hilla yfir. Þetta varði fiskinn frá að vera kraminn af of 

miklum þunga í stíunum. Svona var lestin. Það voru tveir lestarmenn. Ætti annar 

þeirra frívakt þá var einn sendur niður í lest til að höggva ísinn.21 

Roy Webb, stýrimaður, Grimsby. 

 

Á þessum tímum gátu karlarnir verið að vinna átján tíma á dag með sex tíma svefni 

sem er erfiðisvinna á dekki, sérstaklega við Ísland og Noreg. Oft þegar við vorum að 

fiska við Ísland og Nord Kap þá vorum við innan um ísinn og það er hægt að ímynda 

sér hvað mannskapurinn á dekkinu hugsar þegar ísing sest á skipið. Þeir eru að slægja 

og fiskurinn er næstum frosinn áður en við komumst í að slægja hann. Við höfum 

dregið fáein skip út úr ísnum því við höfðum nægan kraft. Það veitt er innan um ís og 

maður velkist í kojunni og reynir að sofna þegar heyrist í ísnum rekast í skipssíðuna. 

Það er hægt að venjast því en í byrjun er fjandi erfitt að sofna því það er eins og 

andskotinn sé að grafa sig inn í síðuna.  

Colin Donald, vélstjóri, Grimsby.   

 

Á þessum tímum var túrinn að meðaltali þrjár vikur. Yfir sumarmánuði var gott veður 

og mikill afli við Ísland. Ég hef komist á þrettán dögum úr höfn í höfn. Ég held að 

metið sé ellefu dagar. Auðvitað var möguleiki að vera tuttugu og fjóra daga í 

tregfiskiríi. Allt valt á aflanum og veðrinu. Á sumrin var alltaf möguleiki að gera 
                                                 
21Lest í togara var hólfuð niður í stíur (e.pounds) sem sneru þvert á skipshlið. Stíurnar voru 
rúmlegametersbreiðar og náðu frá lestargólfi upp undir dekk. Langs eftir lestinni var gangur sem 
aðskildi stíur í stjórnborðs og bakborðshlið. Þessi gangur er kallaður steis. (e.bay). Málmstoðir 
(e.stanchions) sem náðu frá gólfi til lofts mynduðu stíurnar ásamt lestarborðum sem var raðað á milli 
stoðanna. Lestarborðin (e. fish room boards) voru flatar tréfjalir um 120 cm.x 25 cm. Lestarborðin 
hvíldu á sérsmíðuðum bitaborðum sem voru kallaðir „klampar“(e.baton board). Bæði lestarborðin og 
klamparnir féllu inn í raufar á lestar-stoðunum. Þannig voru myndaðir veggir og gólf í stíunun og 
steisnum á milli lestarstoðanna. Á þennan hátt var lestin hólfuð niður þannig að hæð hvers hólfs væri 
ekki meiri en rúmlega einn meter. Þetta tryggði að ekki hvíldi of mikill þungi á fiskinum. (skýring 
þýðanda.)  
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stutta túra því veðrið var okkur hliðhollt. Á veturna má segja að meðaltúrinn hafi 

verið tuttugu og fjórir dagar. Langt úthald, ekki satt?   

George Mussel,skipstjóri, Grimsby. 

 

Á heimleiðinni vorum við kannski hálfan dag að ganga frá öllu á dekkinu og þá áttum 

við frídag sem við kölluðum hvíldardaginn. Síðan þurfti að skrúbba skipið og gera 

það sómasamlegt. Það er hægt að gera sér í hugarlund hvernig skipið leit út eftir þrjár 

vikur á sjó. Það þurfti hefja þrifin í síðunum, þrífa kojuna og gera hana sómasamlega. 

Allt skipið var skrúbbað frá stafni til skuts. Ég veit oft til þess að skipstjóri hafi fengið 

pokann sinn af því að skipið var ekki þrifið eins og útgerðarmanninum líkaði. Þeir 

stóðu þá á skipakvínni og sögðu: „Ég heyri frá þér þegar þú hefur tekið þig á.“ Það 

var merki þess að þeir kunnu ekki að meta útlit skipsins. Það var ekki hægt að segja 

neitt um næsta túr. Það yrði annar skipstjóri. 

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Á heimleið var þetta ekki svo slæmt því það gafst tími til að slappa af. Ef við vorum 

til dæmis í Hvítahafinu þá var fimm daga sigling heim. Þá voru venjubundnar vaktir 

sem voru kallaðar stímvaktir. Vaktin var á milli máltíða og þá var frí til næsta 

morguns. Þá var 

venjulega tólf tíma frí því það var ekki svo mikið að gera. Allir voru að þrífa skipið og 

gera veiðarfærin klár fyrir næsta túr. Þetta var í gangi á fimm daga stími. 

Mannskapurinn fékk því nægan svefn á heimstíminu.   

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

Þegar verið er að toga er ekki keyrt á fullum hraða. Það er aðeins á heimsiglingu. Í 

raun er heimsiglingin verst fyrir fyrsta vélstjóra. Það mætti halda að það væri gott en 

menn rétt gáfu sér tíma til að ná flóðinu fyrir markaðinn. Ef veðrið var slæmt þá var 

reynt að gefa sér aðeins meiri tíma. Það þurfti alltaf að ofbjóða vélinni og þá gátu 

vandræðin byrjað. Við vorum með þriggja blaða skrúfu á Ross Revenge. Þetta var  

kallað skrúfa með breytilegum skurði. Vélin var á fastsettum hraða en við gátum 

breytt hraða skipsins með því að breyta skurðinum á skrúfunni. Við áttum um það bil 

sólarhring eftir af heimstími þegar við rákumst á eitthvað og brutum skrúfublað. 
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Það stóð ekki tebolli í messanum því titringurinn var svo svakalegur. Togarinn átti að 

fara í þurrkví í Immingham til botnhreinsunar. Hann var of stór fyrir slippinn í 

Grimsby. Við sigldum skipinu inn, lönduðum aflanum og fórum til baka að 

bryggjunni gegnt Ross skrifstofunum sem í dag eru skrifstofur Tom Sleights. Það var 

aðeins lágmarks- mannskapur skipstjórinn, ég og það sem þeir kölluðu vélgæslumenn. 

Þeir settu vélar í gang á morgnana – fyrrverandi vélstjórar. Þegar aðalvélin fór í gang 

fundu þeir titringinn  

og kölluðu í talsímann til skipstjórans og sögðu honum að fara ekki yfir hálfan hraða 

eða eins hægt og mögulegt væri. Þeir vildu ekki hrista neitt í sundur. Hvert skrúfublað 

var efnismikið en aðeins innsti kjarninn var eftir af þeim. Þetta var allt fjarlægt. Við 

vorum alltaf með varaskrúfu svo hún var sett á en það hlýtur að hafa verið feikna 

högg sem hún fékk. 

Colin Donald, vélstjóri, Grimsby. 

 

Þegar ég byrjaði sjómennsku þá var það vel þekkt að fara að Bjarnarey og í 

Hvítahafið. Þangað var hægt að fara og fylla einn af þessum Northern togurum, 

Northern Spray og Northern Duke á um það bil viku. Þá er ég að tala um 4000 kit. 

(254 tonn). Það var venjuleg uppákoma að sjö eða átta togarar, allir frá sama stað, 

lönduðu á sama degi og markaðurinn yfirfylltist af fiski. Í þá daga var það algengt að 

allt að fjörutíu til fimmtíu Norðursjávarskip lönduðu daglega. Það var offramboð af 

fiski. Ég hugsaði venjulega með sjálfum mér þegar ég var lagstur í rúmið – eftir að 

hafa verið á sjó í þrjár vikur. Ég bað í bænum mínum um rigningu því þá taldi ég að 

markaðurinn myndi þjóta upp. En ef sólin braust út þá vildi enginn fisk. Þá unnum við 

í þrjár vikur fyrir ekki neitt og ég meina bókstaflega ekki neitt. Það var ekkert tryggt 

lágmarksverð. Það var aðeins spurning um að hver hirti sitt. Ef þénustan var rosaleg 

þá komum í höfn og lönduðum á mánudegi. Við komum í dokkina á sunnudegi og 

lönduðum á mánudegi. Við áttum einn frídag og síðan var siglt – þetta voru því tveir 

dagar. Á Norðursjávarskipunum var komið inn, landað og farið aftur næsta dag. Við 

vorum kannski átján tíma í höfn og þá var keyrt út aftur. 

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Það var alltaf reynt að landa á mánudögum, þriðjudögum eða miðvikudögum – 

fimmtudagar voru ekki góðir söludagar. Allir stefndu á risdaginn – miðvikudag. En 

auðvitað gátu ekki allir landað á sama tíma. Eitt af stóru vandamálunum sem ég hef 
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ekki minnst á við að reka skip voru löndunarmöguleikar. Það voru ákveðin 

löndunargengi og þau beittu reglum – þeir sem komu úr stystu veiðiferðinni höfðu 

forgang að löndun. Þetta voru sérstakar flóknar reglur. Þetta voru flóknar ráðstafanir – 

ef við fórum ekki með gát þá vorum við settir aftur fyrir með vinnuafl eins og það var 

kallað og þurftum að bíða næsta dags. Það var vandamál að halda sínum flota í takt 

við löndunarþarfir. Um 1970 eða svolítið síðar voru þrír einstaklingar ábyrgir fyrir að 

koma á fót nefnd um áætlaðar landanir. Aðalfulltrúar voru Vernon Green frá Boston 

Deep Sea, Nigel Marsden frá Consolidated og síðan ég. Við gerðum ýmsa ábyrga sem 

við tilnefndum sem fulltrúa. Við hittumst á hverjum degi klukkan tvö eftir hádegi og 

reyndum að skipuleggja málin og við gerðum það mjög vel. Öllum að óvörum þá 

virkaði þetta ágætlega. Stysta veiðiferðin fékk forgangslöndun. Þetta var gert til að 

hámarka gæðin. Ég held ekki að sama kerfi hafi gilt í Hull. Ef skipið var á 

Íslandsmiðum og gerði frekar stuttan túr þá var landað á sautjánda degi. 

Löndunargengið fékkst þá á undan þeim sem voru nítján daga og svo framvegis.  

John Butt, útgerðarmaður, Grimsby.  

 

Á þessum tímum var alltaf byrjað að landa um miðnættið. Það skipti ekki máli hve 

miklu var landað. Það var alltaf hægt að gera upp um tíu eða ellefu næsta morgun. Við 

vorum allir afskveraðir og búnir að hafa fataskipti. Við slöppuðum af um borð og 

fengum okkur fáeina bjóra. Ef við komum í höfn klukkan tíu að kvöldi, ja þá voru 

allar krár lokaðar í þá daga, en næðum við landi um átta þá var hægt að fá sér fáeina 

bjóra. Á þessum tímum fékk hásetinn laun. Hann hafði trygg lágmarkslaun án tillits til 

hvað skipið uppskar. Síðan fyrir hver þúsund sterlingspund af sölu fékk hásetinn sex 

og bátsmaðurinn tólf. Dekklærlingurinn fékk aðeins hálfan hlut og fékk þá þrjú pund. 

Tvöföld vinna og hálfur hlutur en skipstjórinn fékk um fimmtíu pund úr þúsundinu. 

Háseti fékk því sex pund og skipstjóri fimmtíu. Ég held að stýrimaðurinn hafi verið 

með þrjátíu og fimm pund. Það voru hlutaskiptin þegar við hættum. Ég held að þeir 

hafi fengið þokkaleg laun undir lokin. Ég held að þeir hafi fengið um þrjátíu pund á 

viku. Þetta voru vikulaunin og ég held að þau hafi farið upp í tólf pund fyrir hvert 

þúsund hjá hásetum. Bátsmenn fengu alltaf tvöfalda þá upphæð. Við skipstjórarnir 

fengum fimmtíu pund úr þúsundinu en þegar við gerðum góðan túr fengum við 

aflabónus. Við vorum því vel launaðir, stundum mjög vel. Ef borinn er saman háseti 

með sex pund og skipstjóri með fimmtíu þá er munurinn mikill. En sá sem er við 
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stjórnvölinn er alltaf betur launaður. Hann bar líka ábyrgðina og fékk pokann sinn ef 

hann kom í land án þess að fiska neitt, ekki satt?    

George Mussel, skipstjóri, Grimsby.  

 

Það fyrsta sem ég þurfti að gera á söludeginum var að vera á markaðnum að fylgjast 

með aflanum sem var í 250 til 300 kitta stæðum. Það tók upp mikið rými á 

markaðnum og stýrimaðurinn þurfti líka að vera á staðnum og við röltum saman um 

markaðssvæðið. Ég þurfti að kveða upp úr hvort aflinn væri í lagi eða ekki. Aumingja 

karlinn og áhöfn hans höfðu velkst um í þrjár vikur en ég hafði setið á hlýrri skrifstofu 

en þetta var starfið. Þá var fiskurinn seldur og við fórum í morgunmat í Northern 

Trawlers matsalinn. Á eftir héldum við morgunfund sem hófst klukkan hálf tíu á 

hverjum morgni þar sem við fórum yfir verkbeiðnir og skýrslu um afkastagetu 

skipsins með vélstjóranum sem hafði yfirumsjón með skipunum í landi. Á miðjum 

morgni fengum við sölunótu sem sundurliðaði söluandvirði þess sem fiskurinn 

skilaði. Það sem eftir lifði morguns þá var rætt við þá skipstjóra sem voru að landa. 

Við ræddum um túrinn og hvert mér fannst að við ættum að stefna í  næstu veiðiferð 

og svo framvegis.    

John Butt, útgerðarmaður, Grimsby.  
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4. Kafli       
Það þarf allar manngerðir í sjóferðina 
 
Fiskveiðar voru sameiginlegt átak liðsheildar. Sjómenn voru flestir af svipuðum 

uppruna, það sem var kallað hinar harðskeyttu en einnig virtu vinnustéttir. Á sjónum 

treystu þeir hver á annan og lögðu hart að sér saman með sameiginlegt markmið 

löngu áður en Volvo uppgötvaði hagnýtt gildi liðsheildar á vinnustað. Liðin á sjónum 

voru frekar fámenn, fimmtán til þrjátíu, eftir því hve stórt fleyið var. Þau voru vel 

samtvinnuð og skipulögð í valdastöðum þar sem allir þekktu sínar stöður, sín 

hlutverk, sitt verk og sinntu því með lágmarks leiðbeiningu og enn minni valdbeitingu. 

Menn unnu sig til valda án skipunar en vörðu þau með kunnáttu sinni og styrk. Þeir 

treystu hvorki á einkennisbúning eða próf heldur virðingu. 

 

Efstur í valdastiganum var skipstjórinn, óumdeildur æðsti maður síns skips og oft 

ungur að árum því meðalaldur þeirra var fjörutíu og tvo ár. Skipstjórinn var 

maðurinn sem allir reiddu sig á að hefði þá þekkingu á miðunum og vilja til að taka 

þá áhættu sem þurfti, því sannarlega hékk hans eigin afkoma að mestu á verðmæti 

aflans. Næst skipstjóranum voru stýrimaðurinn og bátsmaðurinn, hvor um sig í sínu 

sjálfstæða litla verksviði, vélaliðið aðalvélstjóri og annar vélstjóri, tveir kyndarar við 

kolabrennarann, loftskeytamaðurinn og hinn mikilvægi en þó ólöggildi kokkur og 

messaguttinn hans. Flestir þessara snæddu og bjuggu aðskildir frá dekkáhöfninni, 

sem laut stjórn yfirmannsins á dekkinu, mannafls- stjórnanda á virðulegra máli. Hann 

skipulagði vinnu átta eða fleiri háseta sem unnu á vöktum, auk lærlings á dekki sem 

var að læra til verka. 

 

Á hverju skipi var liðsheild, samfélag, yfirráðasvæði og heimur karla, keimlíkt her að 

því undanskildu að allir unnu að einu einföldu markmiði að innbyrða hámarksafla til 

að ná sem bestri afkomu og þannig komast fljótt heim og uppskera fúlgu fjár. 

Vandamálið að lifa af, slys, heilsa og aðbúnaður jafnvel siðferðið var allt léttara á 

metunum en sá sameiginlegi tilgangur að hámarka afkomuna.    

 

Ég var á heimleið þegar við vorum að fjarlægja bobbingalengju og ég festi höndina í 

spilinu og gat því ekki lengur stundað fiskveiðar. Ég tapaði öðrum litla fingrinum. 

Þeir settu mig í land í Noregi og þegar ég kom heim fór ég á kyndaranámskeið þar 
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sem við lærðum að breyta brennurum, gufukötlum og því um líku. Þetta stóð þrjár 

vikur til mánuð. Þá fengum við kyndararéttindin og hófumst handa. Skipið sem ég 

slasaðist á hét St. Norman. Slysið kom í veg fyrir að ég gæti slægt fisk. Kyndarastarfið 

gerði mér samt mögulegt að vera áfram til sjós. Það var samt betra, sjáðu til, því ég 

þurfti ekki að fara á dekkið. Ég fékk sama hlut og háseti. Væri maður háseti þá fékk 

maður kannski frídaga á stími en ekki í vélarúminu. Þar vorum við sex tíma á vakt og 

sex í fríi þangað til við lentum í heimahöfn. Við vorum með yfirvélstjóra, annan 

vélstjóra og tvo kyndara. Þetta voru lítil skip á þessum árum. Þegar díselskipin komu 

til þá fóru þau stækkandi. Þetta var ekki erfið vinna. Mjög þægilegt líf. Kyndirýmið 

var rauðglóandi. Það var þröngt þar og við þurftum að vera með beisli allan tímann út 

af veltingnum eða næstum alltaf. Stundum vorum við að steikna og vorum því berir 

að ofan jafnvel á veturna. Sjáðu til, það klakaði stundum smávegis í vélarúminu á 

veturna. Ég hef séð eldhúsið í klakabrynju jafnvel þegar eldavélin var í gangi. Það 

þurfti að höggva ísinn burt til að elda, svo kalt gat orðið.  George Waudby, háseti, 

Hull. 

 

Carmichael, drykkjurúturinn, var besti kyndarinn frá Grimsby. Skrárnar segja að hann 

hafi verið fyrir rétti vegna drykkjuskapar og vergangs þrjú hundruð sinnum eða svo. 

Sum skip brenndu kannski tíu tonnum á dag en önnur skip brenndu fimmtán eða 

tuttugu tonnum á dag og það þýddi mikla vinnu. En Carmichael var frábær kyndari. 

Þetta snerist ekki aðeins um að henda kolum á eldinn, þetta snerist líka um að skara í 

eldinn og fylgjast með í kyndirýminu að rimlarnir væru hreinir svo að askan kæmist 

undir þá. Því meiri eldur sem náðist upp því meira afl fékk skipið, en Carmicael gat 

tjónkað við öll möguleg skip. Einu vandræðin voru þau að það var illmögulegt að 

koma honum á sjóinn. Ég á við að hann var þekktur fyrir það. Við vorum með skip 

sem hét Hekla sem brenndi tuttugu tonnum af kolum á dag og það gat gert út af við 

kyndarana. Þeir einfaldlega héldu það ekki út. Þá fór hann um borð og þetta var eins 

og leikur fyrir hann. En við munstruðum hann aldrei því við vissum að hann birtist 

aldrei. Ég á við að ég hef farið með Carmichael til North Shields og til Aberdeen til að 

fylla skarð kyndara sem varð veikur. Á þessum árum fór ég oft til North Shields og til 

Aberdeen þar sem skipið hafði farið inn vegna slyss og til að ná í staðgengil í 

áhöfnina. Þetta snerist um að vita að ég næði honum því hann var í bílnum með mér 

og eins dapurlegt og það virðist þá varð ég að fylla hann til að fá hann í bílinn og plata 

hann þangað uppeftir. Ég meina að ég lagði af stað norður til Shields og Aberdeen 
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með drukkinn mann í aftursætinu. Allt var þetta skelfilegt stundum en þetta 

neyddumst við til að gera til að koma skipinu á sjó. Ég vildi ekki að það kæmi aftur til 

Grimsby vegna kostnaðarins af kolabrennslu og hafnargjöldum. Auk þess vissum við 

að kæmi skipið aftur til Grimsby þá var líklegast að áhöfnin styngi af. Það var því 

auðveldara, fljótlegra og ódýrara að grípa til bílsins og keyra af stað.  

Gordon Cockerill, útgerðarstjóri, Grimsby.  

 

Á þessum árum geymdum við kolin í lestinni, svo hægt væri að gera tuttugu og eins 

eða tuttugu og þriggja daga túr. Það var eiginlega það eina sem hægt var að gera. 

Þegar við vorum í tregfiski var reynt fyrir sér og síðan híft. Ef við vorum við 

vesturströnd Íslands þar sem aflaðist flatfiskur eins og skarkoli þá reyndu menn að 

halda áfram því það var hægt að gera góðan túr með lítinn afla af skarkola. Það var að 

líða að jólum 1962 og við höfðum ekki verið að gera það gott. Peningastaðan heima 

var erfið og jólin framundan. Við höfðum verið sextán eða sautján daga í túrnum. 

Veskið tómt og við því allir örvæntingarfullir. Ég fór til skipstjórans Bill Spearpoint 

því ég hafði tekið stöðuna á kolunum og sagði honum að við værum á síðasta 

snúningi. Við ættum kol eftir til að fiska í sólarhring og við vorum ekki með neinn 

afla. Hann svaraði. „Já, ég skil.“ Jæja þessa nótt hífðum við 220 kit af skarkola. Hann 

sagði þá: „Það er svakalegt að þurfa að hætta núna. Önnur svona nótt og við værum 

búnir að gera það gott.“ Ég svaraði: „Æ, við skulum bæta einni nótt við. Við gætum 

treint okkur heim á kolabirgðunum.“ Við veiddum því áfram aðra nótt og það var 

aftur mokafli af skarkola. Ég var að hugsa um að krakkarnir fengju fullt í skóinn þetta 

árið þrátt fyrir allt. Við keyrðum síðan af stað heim og auðvitað var veðrið að hamla 

okkur, við fengum hvassan mótvind og ekkert við því að gera. Þegar við síðan komum 

að vesturströnd Skotlands sagði ég skipstjóranum að við yrðum að fara inn og taka 

kol. Við fórum inn til Oban og tókum um þrjátíu tonn af kolum  

og skipstjórinn sagðist myndu bakka mig upp í að segja að við hefðum verið með nóg 

af kolum til að komast heim þó við hefðum bætt þessum sólarhring við. Þegar við 

komum inn í dokkina sendi útgerðarmaðurinn eftir mér og sagði að ég væri í djúpum 

skít. Mér var sama. Ég hafði innbyrt þénustunni fyrir krakkana. Við seldum aflann og 

fengum hæsta verð sem fengist hafði í Fleetwood þó að við værum á gömlum 1930 

módel kolabrennara þá höfðum við slegið við öllum þessum flottu díselskipum.  

Chris Fisher,vélstjóri, Fleetwood.  
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Sumir kokkar voru mjög góðir en þeir voru sjaldgæfir. Það var ekki þannig að við 

sendum neinn heim. Við völdum þá bestu úr. Við gátum vitað hvort þessi eða hinn 

Joe væri góður eða slæmur kokkur af því hversu oft hann hafði verið munstraður á 

skip og fengið pokann sinn. Það geta ekki allir haft rangt fyrir sér. Við reyndum að 

velja úr þá bestu því þegar allt kom til alls þá var þetta ekki spurning um að koma 

skipinu út heldur að því gengi vel. Kokkur var eins og eiginkona með eiginmanni. 

Leiðin til að gæta hans lá um magann og það sama gilti um áhöfnina því hefðu þeir 

ekki góðan kokk og fengju ekki góðan mat þá var ekki hægt að ætlast til að hann ynni 

vel. Þeim var í raun mjög vel þjónað. Þeim var betur þjónað heldur en heima hjá sér 

líklega af því að þeir voru ekki allsgáðir heima til að matast. Nei, þá skorti ekki mikið. 

Þeir fengu ekki rjómatertur en á hinn bóginn held ég ekki að vinnandi mann langi 

mikið í þær en þeir fengu gott kjöt. Það var daglega ferskur fiskur á borðum þegar 

þeir voru á miðunum. Það var alltaf góð panna af „shackles“22 Það var súpa og reglan 

var að allt sem eldað var og það sem af gekk fór í pönnuna svo úr þessu varð þykk 

kássa. Flestir kokkar hvort sem þeir voru slæmir eða ekki bjuggu alltaf til pönnu af 

„shackles“.  En allir vildu kokk sem gat búið til gott brauð. Það sem gerði 

gæfumuninn á skipinu var að eiga til nóg af brauði.  

Gordon Cockerill, útgerðarstjóri, Grimsby. 

 

Það þurfti að hafa fastar venjur og þær voru breytilegar eftir skipum. Að vera kokkur 

þýddi að fara á fætur klukkan hálffimm eða fimm að morgni. Þá var byrjað á að þvo 

sér. Kokkar urðu að vera hreinir. Hásetar hirtu ekki um að þvo sér. Þá var farið niður í 

borðsal að gera klárt fyrir morgunmat. Fara í eldhúsið. Þegar haldið var á brott 

fengum við beikon hjá sumum togarafélögum. Maður setti upp pönnu fyrir hafragraut 

(beargoo). Það voru ólík nöfn yfir ýmislegt til sjós. Það sem er kallað panna af 

„scouse“ á togara er kallað panna af „shackles“ á krabbaveiðara. „Scouse“ er panna af 

kássu eins og heitur pottréttur. Ef þeir voru við borðið sögðu þeir ekki „pass us the 

fish“ (réttið okkur fiskinn) 

heldur „give us the Lilian Gish“ Fyrstu dagana á leið úr höfn hafði ég í morgunmat 

hafragraut, beikon, léttsteikt brauð og tómata. Eftir að morgunmat var lokið fórum við 

að undirbúa hádegisverð. Við settum súpupottinn upp. Við vorum alltaf tilbúnir með 

                                                 
22„Shackle“ þýðir lás eða hlekkur og hefur því ekki beina tilvísun til þessa réttar bresku kokkanna sem 
virðist hafa verið leið þeirra til að nýta afganga með því að búa til eins konar kjötkássu. 
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góðan súpupott. Við vorum með steiktar kartöflur, steik og grænmeti. Við höfðum 

nóg að borða. Það var ekki skorið við nögl. Það var hins vegar gert á gömlu 

fiskiskipunum. Þegar ég fór fyrst til sjós var allt skammtað en þegar því lauk þá 

batnaði allt. Það var alltaf eftirréttur t.d. soðinn búðingur, hveitibúðingur. Í kvöldmat 

höfðum við pönnu af kjötkássu og einhvern fisk. Þegar við vorum á veiðum höfðum 

við alltaf fisk í máltíðinni því þeim féll það vel. Á næturnar vorum við með létta 

máltíð. Það var ostur, léttsaltað nautakjöt, sardínur, eitthvað sem þeir gátu búið til 

samlokur úr. Þetta var þegar við vorum á heimamiðum. Maturinn var öðruvísi þegar 

við veiddum við Ísland því þá fengum við vörur úr tollvöruverslunum. Það var meira 

af mat heldur en eftir stríðið þegar allt var skammtað þá fengum við aðeins 

heimahveiti en í tollvöruverslun fengum við hvítt hveiti. Það var miklu betra, 

sérstaklega vegna þess að við urðum sjálfir að baka brauðið. Við fengum ákveðinn 

bitafjölda af nautakjöti í túrinn. Þegar við stunduðum Íslandsmið og kalt var í veðri þá 

geymdist kjötið mjög vel en á sumrin þurfti að leggja það í pækil, salta það í tunnu 

sem var kölluð saltáman. Við tókum kartöflu á stærð við egg, settum hana í saltámuna 

ásamt fjórum vatnsfötum. Við bættum við stórum klump af grófu salti og gerðum 

pækil. Strax og kartaflan flaut upp settum við kjötið í. Þá settum við pakka af saltpétri 

í vatnið, skoluðum vel og létum það standa í tvær vikur.  

 

Aðalatriðið var að hafa mannskapinn ánægðan. Væri ég á góðu skipi þá sparaði ég 

beikonið og eggin fyrir sunnudagsmorgunmatinn og um hádegið hafði ég alltaf það 

sama. Það var baunasúpa, lambalæri, steiktar kartöflur, soðnar kartöflur og gulrætur 

eða eitthvað viðlíka og alltaf kúrenubúðingur. Einhver sagði einhvern tíma við mig: 

„Af hverju ertu alltaf með kúrenubúðing á sunnudögum?“ Ég svaraði að það væri til 

þess að mannskapurinn vissi hvaða dagur væri. Á laugardagskvöldum var tekin frá 

stór skinka fyrir sunnudaginn. Við urðum að læsa hana í búrinu svo hásetarnir næðu 

ekki í hana því þeir voru líklegir til að stela henni. Í sunnudagskvöldmat höfðum við 

skinkuna með frönskum kartöflum, laukhringjum og þessháttar. Ég bjó til triffli, 

kökur og alls konar kex. Á eftir fengu þeir það sem þeir náðu að hnupla. Gleymum 

ekki að við urðum að baka okkar eigið brauð. Venjulega bakaði ég það um 

ellefuleytið. Maður lét það hefast um hádegið, hnoðaði það svo aftur og bakaði það 

eftir hádegi. Á Fleetwood togurunum var bakað það sem kallað var „busters“ 

(brauðsnúðar) Því var rúllað upp, látið hefast, bakast og síðan borðað heitt. Í 

Íslandstúrum var mannskap fjölgað í tuttugu og tvo eða þrjá. Kokkurinn var þá með 
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hjálparkokk. Satt að segja er brauðbakstur auðveldur. Ég var mjög góður 

brauðgerðarmaður. Sumir gátu það alls ekki, en pabbi var kokkur til margra ára. Hann 

kenndi mér listina. 

 

Við þurftum að vera góðir diplómatar til að vinna í eldhúsinu því allar kjaftasögur 

skipsins fljúga um eldhúsið. Þeir voru vanir að segja sögu, tala við mann og þá var 

best að svara „já einmitt“ og lengra náði það ekki. Ég hleypti engum í eldhúsið ef ég 

var ekki þar því þeir myndu skíta allt út. Regla mín var: „Þið komið að 

eldhúsdyrunum en ekki lengra.“ Ég rétti þeim teið út fyrir en hleypti þeim ekki inn 

fyrir. Maður hafði þessa ófrávíkjanlegu reglu jafnvel með teið. Þeir fengu ketilte með 

morgunmatnum, aftur klukkan tíu eða ellefu um morguninn síðan um kvöldmatartíma 

og þrisvar eftir það á næturvaktinni. Te með sykri í málmkönnu og dósamjólk. Þeir 

gátu aðeins blandað teið þegar ég rétti þeim það. Þeir gátu ekki blandað það hvenær 

sem þeir vildu. Ef þeir notuðu mjólkina upp gátu þeir ekki fengið aðra blöndu. Þeir 

urðu að drekka það mjólkurlaust.  

 

Þegar við vorum að elda í slæmu veðri settum við battinga á ofninn og borðið til að 

áhöldin færu ekki út um allt. Þannig vorum við með okkar pláss hólfað af á 

matborðinu. Þegar maður var að vinna á upphækkuninni í eldhúsinu sem var eins og 

bekkur þegar við vorum að skera kjöt þá lögðum við blautt viskastykki undir. Þá rann 

það ekki til. Þegar við gengum frá pönnunum þá settum við þær allar saman skorðaðar 

á hillurnar svo þær rynnu ekki til. Allt þurfti að fara á sinn stað svo það færi ekki af 

stað. Auðvitað var útilokað að fylla pottinn af vatni eða einhverju slíku. Það  var 

aðeins hægt að setja svo og svo mikið í hann eftir veltingi skipsins. Við vorum með 

vatnsfötu, það var vaskað upp í fötu á gömlu kolatogurunum, það mátti ekki sóa vatni 

til sjós. Við fengum vatnið í vélarúminu úr gufuþéttinum og það var alltaf heitt. Vatn 

var mjög mikilvægt til sjós. Við höfðum ekki efni á að verða vatnslausir.  

Claude Couch, kokkur, Fleetwood. 

  

Það var kokkur sem var með okkur og satt að segja var hann í toppklassa. Þið kannist 

við Kingsway hótelið. Jæja, það var stór fjölskylda þar en einn af þeim var bölvaður 

pjakkur og hann var kokkur hjá okkur. Sá var aldeilis frábær kokkur. Hann hafði verið 

yfirkokkur á Kingsway hótelinu þegar það var á toppnum og þeir ráku hann því hann 

var aldrei allsgáður. Þegar hann seinna kom með okkur til sjós þá var hann borinn um 
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borð og settur í kojuna. Síðan var hann ekki í þessum heimi í tvo daga. Þá var kallað 

upp. „Getur nokkur bakað brauð?“ Þá sagði einhver háseti. „Já ég get það.“ Þá þeir 

bökuðu brauð og sáu um matinn meðan var að renna af kokknum. Þegar loksins rann 

af honum þá var hann skjálfandi en þegar hann komst í gang var hann frábær kokkur. 

Við fengum sama matseðil og á Kingsway hótelinu. Ég verð að segja um 

togaraeigendur að þeir skáru fæðið aldrei við nögl við mannskapinn. Við fengum það 

besta af öllu. Okkur vantaði fjandakornið ekki neitt, satt að segja.   

Charlie Board, loftskeytamaður, Grimsby.  

 

Níutíu prósent kokkanna á Hellyer togurunum voru slæmir sérstaklega í kjölfar 

stríðsins. Við vorum verr haldnir á Hellyer togurunum en hjá nokkru öðru fyrirtæki í 

dokkinni. Kokkarnir voru illa settir því þeir fengu engan sómasamlegan mat að elda 

úr. Þeir fengu algert lágmark og engir voru ískáparnir á þessum dögum. Kjötið var 

geymt í lestinni og við fengum billegasta og versta kjöt sem hægt var að ímynda sér. 

Þegar við fórum að fiska var kjötinu dengt ofan á ísinn í lestinni og þegar ísinn var 

notaður þá var kjötinu hent í næsta ísbing. Þegar komið var að því að nota restina af 

kjötinu var það orðið svart! Þá tóku kokkarnir það upp og þvoðu í sjó. Hræðilegt! 

Venjulega var það um þetta leyti orðið grænt. Á þessum árum stóð yfirleitt trétunna 

með pækli í aftur á bátadekkinu. Þá blandaði kokkurinn einhvern pækil og setti hálft 

dúsín af kjöti í hann sem það mettaðist í á meðan við vorum að fiska. Þá eldaði hann 

það á heimsiglingunni. Sumir kokkar gerðu þetta frábærlega. Þeir höfðu sínar aðferðir 

við að blanda löginn.   

Ken Robertson, háseti, Hull. 

 

Okkur leiddist aldrei í starfi loftskeytamannsins (neistans) því við vorum alltaf að 

fiska upplýsingar. Ekki aðeins þurfti að halda öllum tækjabúnaðinum gangandi. Sama 

hvað á gekk þá varð búnaðurinn að virka; radarinn, stýribúnaðurinn, dýptarmælirinn 

og líka stjórntækin. Í öllu stóru og smáu vorum við upplýsingagjafarnir. Við fengum 

mikið af veðurspám en okkar hlutverk var fyrst og fremst að afla upplýsinga fyrir 

skipstjórann því það var hans að ákvarða hvert halda skyldi. Værum við með góðum 

skipstjóra þá sagði hann ef til vill: „Allt í lagi, við förum til Íslands þennan túrinn eða 

við förum til Grænlands eða við förum til Bjarnareyja, Spitsbergen eða í Hvítahafið.“ 

En ef við gátum farið til skipstjórans og sagt: „Hérna er það, skipstjóri, þetta eru 

upplýsingarnar um Grænland, Ísland, Bjarnareyjar og Spitsbergen.“ Þá fékk hann 
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hugmynd um hvert halda skyldi ef hann hafði ekki ákveðið sig þegar hann fór frá 

bryggju. Þegar við vorum að taka afritin þá voru þessar upplýsingar að renna inn allan 

tímann. Við söfnuðum þeim saman og kallinn23 fór yfir þær. Við vissum hvar flotinn 

hélt sig og við myndum annað hvort halda þangað eða skipstjórinn fékk flugu í 

höfuðið, hann vildi fara þangað sem hann vildi fara og þá varð það úr. Þar voru engir 

togarar en skipstjórinn hafði eitthvað á tilfinningunni og varð að fylgja því. Um marga 

af okkar bestu skipstjóra var sagt að Guð héldi í hönd þeirra. Sumir þeirra gátu veitt í 

vatninu við Cleethorpes24 og ég meina það bókstaflega. Við urðum alltaf að vera 

mennirnir sem höfðum tök á tækninni. Við urðum að halda tækjunum gangandi fyrir 

skipstjórann. Það var engin leið að snúa sér að skipstjóranum og segja: „Jæja, þetta er 

útilokað, ég get ekkert tjónkað við þetta.“ Þá gátum við farið að leita að nýju plássi 

þegar við komum heim. 

Ray Smith, loftskeytamaður, Grimsby. 

 

Í grunninn var vélamannsstarfið það sama á öllum skipum en á stærri skipum voru 

hlutirnir flóknari. Stærri vélbúnaður, kraftmeiri vélar. En þegar komið var á skip sem 

sóttu fjarlæg mið, stóru skipin, þá voru fleiri í vélarúminu. Á minni togurum voru 

aðeins fyrsti og annar meistari en stundum vorum við með lærling eins og ég var til að 

byrja með. Seinna þegar stærri skip komu til sögunnar þá vorum við líka með 

spíssara.25 Annar meistari var með spíssara á vakt með sér og fyrsti meistari hafði 

annan með sér. Við vorum sex stundir á vakt og sex á frívakt allan tímann. Þannig var 

vinnutíminn tólf tímar á sólarhring frá því að við fórum frá Grimsby og þangað til við 

komum aftur þangað. Spíssarinn var eins og verkamaður í vélarúminu. Þeir eru 

kallaðir spíssarar þótt við ynnum hlutina sameiginlega en spíssarinn var líka málari og 

þyrfti að smyrja eitthvað af dekkbúnaðinum þá fóru þeir og gerðu það. Þeir voru 

öðrum þræði til öryggis því þegar maður var aleinn þarna niðri í vélarúmi þá datt 

engum á dekkinu í hug að kíkja niður og gá hvernig við hefðum það. Maður gat verið 

dauður á gólfinu án þess að nokkur hefði hugmynd um það. Þetta var því nokkur 

stuðningur.  

                                                 
23 Á sjónum var skipstjórinn í daglegu tali nefndur kallinn (frekar en karlinn). Bretar hafa hliðstætt 
orðasamband sem er the Old Man.   
24 Cleethorpes er bær sem er sambyggður Grimsby. 
25 Þetta starfsheiti „spíssari“ var algengt á íslensku nýsköpunartogurunum. Það kom í stað kyndara á 
gömlu kolatogurunum. Samsvarandi starfsheiti á bresku togurunum var „Greaser“ (smyrjari). Líklega 
vísaði nafnið til stúta á vélunum sem þurfti að smyrja. 
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Colin Donald, vélstjóri, Grimsby. 

 

Fyrir hverju var ég ábyrgur sem fyrsti meistari? Öllum vélbúnaði eins og hann lagði 

sig, eldhúsi, katli, kæliskáp – öllu – ef það hreyfist þá hvílir það á vélstjóranum. 

Bókstaflega allt sem laut að rafmagni. Vélabilanir voru sjaldgæfar á díselskipunum 

þegar frá leið en ef eitthvað meiriháttar kom upp eins og hjá okkur að öxull brotnaði í 

gírnum, þá var ekkert hægt að gera. Við vorum dregnir alla leið heim frá Íslandi í það 

skipti þegar ég var lærlingur á togaranum Ross Stalker.   

Stephen Drever, vélstjóri, Grimsby. 

 

Mér féll starfið vel. Við vorum sjálfstæðir að vissu marki. Vorum undir stjórn þeirra 

sem voru í brúnni og þurftum að vinna starf okkar nógu vel til að hafa brúarliðið og 

fyrirtækið ánægt. Ef þeir voru ánægðir með okkur þá var ekkert vandamál. Það varð 

að hafa skipstjóra en að sama skapi varð að hafa vélstjóra. Valdalínan lá niður á við. 

Skipstjórinn sagði okkur hvað hann þurfti og við útveguðum það. Um það var enginn 

ágreiningur. 

Harold Dawe, vélstjóri, Fleetwood.    

 

Skipstjórinn greip aldrei inn í það sem var að gerast í vélarúminu. Hann var 

yfirmaðurinn en fyrsti stýrimaður og fyrsti meistari voru svo að segja jafnir. Ég hef 

aldrei verið með skipstjóra sem nokkurn tímann greip inn í starfið í vélarúminu. 

Kelvin var skip sem var stjórnað úr brúnni, þar sem skipstjórinn gat stjórnað vélunum 

úr brúnni sem var beintengd við gírinn. Jæja, ef manni fannst þeir vera að níðast á 

vélinni þá var venjan að koma hlutunum þannig fyrir að það væri erfiðara og um leið 

að kenna þeim lexíu rétt til að róa þá eilítið niður. Þetta var auðvelt fyrir þá. Þeir gátu 

rykkt skipinu dálítið til en það gerði því ekkert gott svo við hægðum eilítið á þeim. Á 

heimsiglingunni gáfu þeir í botn. Þá áttu þeir til að spyrja: „Getur þú hert aðeins á 

því.“ Þá þurftum við að athuga hvað væri hægt að gera. Vélarnar voru innsiglaðar, en 

það var til leið í kringum það ef við vorum að reyna að ná heim á flóðinu eða vorum 

að keppa við flóðið. Þá var hægt að auka hraðann aðeins. En í slæmu veðri voru 

díseltogarar háðir hitastigi vélar og við gátum keyrt allt að 80026 gráðum á Fahrenheit 

á útblásturshita. Allt þar fyrir ofan þýddi að við urðum að hægja á skipinu. Ef við 
                                                 
26444 gráður á Celcíus. 
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vorum í slæmu veðri voru vélarnar að erfiða. Hitastigið snarhækkaði og þá varð að 

segja skipstjóranum að hægja á vélinni svo hún ofhitnaði ekki.     

Venjulega fylgdu þeir því vegna þess að annars var hætta á vélaskemmdum. En 

værum við að keppast við flóðið var stundum fiktað við vélina og stundum farið upp 

að 850 gráðum. Áhöfninni féll ekki við vélamennina því þeim fannst þeir hafa það 

náðugt en í hvert skipti sem þeir blotnuðu og vildu þurrka fötin sín þá voru þeir 

vinsamlegri svo þeir gætu hengt stakkana upp í vélarúminu. Ég tók frá svæði sem ég 

lagði dúk yfir svo þeir gætu hengt stakkana upp án þess að það læki á vélarnar hjá 

mér. 

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby.  

 

Í fyrsta túrnum sem ég fór á Ross Revenge þá vorum við á veiðum og bremsa bilaði á 

spilinu. Þetta voru stórar bremsur og karlarnir urðu að hjálpa mér að bera þær því þær 

voru framarlega í skipinu. Við vorum á stími þá að færa okkur á milli miða ef til vill 

fjögurra eða fimm tíma leið eða þar um bil. Ég hafði satt að segja aldrei skipt út 

þessum bremsum en þær voru líkar því sem gerðist á öðrum skipum. Jæja, tveir af 

körlunum sem sóttu nýju bremsuna höfðu gert þetta áður og þeir vissu því hvaða enda 

ætti fyrst að losa og setja upp. Meadows skipstjóri var með hausinn út um 

brúargluggann og öskraði niður til mín: „Gerðu þetta, gerðu hitt“ en ég ansaði honum 

ekki. Við unnum verkið og héldum áfram á stíminu. Það var eftirmiðdagur og ég átti 

frívakt og fór því í koju. Jæja, síminn hringdi í kojunni því á þessu skipi hafði ég síma 

frá brúnni og vélarúminu. Það var loftskeytamaðurinn. Hann sagði: „Kallinn vill finna 

þig upp í brú.“ Ég svaraði þá: „Allt í lagi ég verð þar eftir augnablik.“ Ég fór upp og 

hann sagði: „Þú hunsaðir mig þegar ég hrópaði niður til þín.“ Ég svaraði: „Ja, hvað 

vildirðu að ég gerði, átti ég að vinna verkið eða koma upp og rífast við þig?“  Eftir 

þetta gekk ekki hnífurinn á milli okkar. Það var líka af og frá að trufla vinnu 

skipstjórans. Það væri svakalegt. Skipstjórarnir, þeir voru skurðgoðin. Maður eins og 

hann gat veitt okkur gott lifibrauð og við virtum hann. Þetta var happaskip fyrir mig. 

Ég var með honum yfir þrjú ár. Ég var níu ár á Ross Ramilies. 

Colin Donald, vélstjóri, Grimsby.   

 

Þeir voru allir sjómenn sem vörðu lífi sínu í fiskveiðar. Sumir þeirra höfðu ekkert í 

það. Þeir komust ekki úr því að vera hásetar. Núna er bátsmaðurinn yfirmaður 

mannskapsins á dekkinu. Stýrimaðurinn er yfirmaður allrar áhafnarinnar en 
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bátsmaðurinn var þá yfir störfum á dekki þegar þeir voru að slægja því stýrimaðurinn 

var þá gjarnan niðri í lest. Það var hans starf því ef eitthvað fór úrskeiðis með fiskinn 

þegar hann var seldur þá var það stýrimaðurinn sem fékk pokann sinn. Bátsmaðurinn 

var verkstjóri yfir dekkliðinu. Hann sá um að allt gengi eins og til var ætlast. 

Stýrimaðurinn var yfir þessu öllu en hann þurfti einhvern sem var innan um áhöfnina 

og gaf fyrirmæli. Það var bátsmaðurinn. Hann fékk tvo hásetahluti. Okkar maður var 

frábær sjómaður. Stýrimaðurinn ber ábyrgð á trollinu en bátsmaðurinn ber ábyrgð á 

að halda því í lagi – sjá um að það fiski.   

Charlie Board, loftskeytamaður,Grimsby. 

 

Bátsmaðurinn tók við fyrirmælum frá skipstjóranum. Bátsmaðurinn var aðalmaðurinn 

á dekkinu. Hann bar ábyrgð á að sjá um að veiðarfærin væru tilbúin þannig að 

skipstjórinn væri sáttur. Hann var meira og minna eins og verkstjóri og varð alltaf að 

vera í fremstu víglínu. Ef það var aðeins að taka fjöl af dekkinu þá var hans hlutverk 

að sjá um að það væri gert. Hann varð að njóta virðingar mannskapsins. Stundum 

þurfti að stjórna með harðri hendi. Það var einstaka maður sem vildi gera usla en það 

varð að fylgja reglunum og þá létu þeir að stjórn. Bátsmaðurinn varð alltaf að vera 

fremstur í flokki og setja mannskapnum fordæmi. Þannig unnum við virðingu þeirra.  

Peter Wright Wilson, bátsmaður, Fleetwood.   

 

Bátsmaðurinn var eins og annar stýrimaður. Væri enginn afli tók hann ef til vill við í 

brúnni ef skipstjórinn vildi komast frá. Um miðnættið fór stýrimaðurinn í brúna og 

skipstjórinn fór í koju. Bátsmaðurinn var við stjórnina á dekkinu frá kvöldmat til sex 

um morguninn þegar stýrimaðurinn var í brúnni að hífa og kasta og skipsjórinn var 

sofandi. Þannig gekk þetta venjulega fyrir sig. 

Ken Robertson, háseti, Hull. 

 

Stýrimaðurinn stjórnaði liðinu. Þess vegna var hann alltaf gríðarstór rumur. Það var 

aldrei þörf á að beita kröftum til að halda aga. Stýrimaðurinn sagði aðeins: „Hvað 

heldurðu að þú sért að gera?“ Allir vissu að stýrimaðurinn var stjórnandinn. Ef hann 

sagði: „Stökktu hingað niður,“ þá stökk hinn sami þangað. Það var ekkert hangs. Ef 

eitthvað fór úrskeiðis þá fékk stýrimaðurinn skömm í hattinn. Skipstjórinn segði þá. 

„Ef þú getur ekki unnið verkið þá finn ég einhvern annan sem getur það.“ Þannig var 

það og þannig var fyrsta flokks lið byggt upp. Skipstjórinn réði ekki áhöfnina, það 
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gerði stýrimaðurinn. Ef stýrimaðurinn réði drullusokk þá sagði skipstjórinn: „Hvar í 

andskotanum fannstu þennan?“ Jæja sagði hann: „Fyrst hann er hér verðum við að 

sitja uppi með hann. Við getum ekki fleygt honum fyrir borð en sjáðu um að hann 

komi ekki aftur þegar við komum í höfn.“ Stýrimaðurinn fór þá í brúna. Segjum að 

við værum á leið suður eftir ströndinni og við komum að Spurn vitanum þegar við 

beygðum inn á fljótið. Þá kom stýrimaðurinn í brúna. Þessir stýrimenn voru allir stórir 

rumar og þéttvaxnir. Þeir komu upp að ræða við kallinn sem þá gat sagt: „Jæja, hvað 

ætlarðu að gera?“ „Ja, það er nú þannig kapteinn að ég ætla að reka hann.“ Og kallinn 

sagði þá: „Já, ef hann er fjandans gagnslaus, rektu hann. Finndu einhvern annan 

skratta.“   

Charlie Board, loftskeytamaður, Grimsby.  

 

Það voru fjölmargir skipstjórar sem ráku menn af því þeim leist ekki á svipinn á þeim. 

Það var farið með þá eins og skepnur. Ein þekkt saga var um gamlan skipstjóra. Hann 

var kallaður Hutchinson. Hann hét Hurricane – Hurricane Hutch. Hann var skipstjóri á 

Stoke City sem var eitt af okkar skipum. Þeir fóru mikið í Hvítahafið. Það var svo 

mikið fiskirí að við þurftum að bæta við slægingarmönnum. Það voru Norðmenn eða 

hverjir sem er. Það sparaði útgerðinni að greiða vikulaun til dæmis. Það sparaði að 

greiða aflahluti þar sem þeim voru borguð föst daglaun.  

 

Það var skollið á fárviðri, reiðinn og brúin voru þakin ís. Mennirnir voru þá á dekkinu 

að slægja. Hurricane öskraði til stýrimannsins, náunga sem var kallaður Fred 

Chatterton, og sagði: „Fred sjáðu þennan slæpingja!“ Hann sat á lestarlúgunni. „Farðu 

og vektu mannskrattann.“ Fred fór yfir að lestarlúgunni þar sem maðurinn var og 

reyndi að vekja hann en hann hafði dáið. Fred kallaði upp. „Hann er dauður, 

skipstjóri.“ Fyrstu orð og viðbrögð Hurricanes voru. „Jæja, þreytti þorparinn. Hann 

vildi heldur drepast en að slægja fiskinn fyrir mig.“ Hann meinti það svo sannarlega. 

Hann var hryllilegur maður. Allt sem varðaði hann eitthvað var fiskurinn. Á dokkinni 

voru margir hans líkar. Hvað varðaði mannskapinn þá litu þeir á þá eins og skepnur 

og þræluðu þeim út. Þegar veðrið var sem verst og þá er ég að tala um þegar öldurótið 

gekk yfir skipið þá köstuðu þeir samt trollinu og reyndu að fá eitthvað í það. Aðrir, 

svo rétt sé sagt frá, hífðu trollið inn og sögðu: „Þetta nægir í bili við látum horfa upp í 

vindinn í nokkra tíma á meðan veðrið gengur niður.“ En sumir þeirra voru grimmir. 

Norman, sem aldrei stoppaði, var hjá Consolidated félaginu fyrir stríð – en hann 
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hugsaði vel um sína áhöfn. Menn eins og Bill Hardy var umhugað um að afla vel en 

hugsuðu vel um sinn mannskap. Menn eins og Len Browns og Jack Mawar, sem ég 

var með, hann var virkilega góður en sumir skipstjórar veiddu í hvaða veðri sem var.  

Gordon Cockerill, útgerðarstjóri, Grimsby.   

 

Ég komst upp með hvað sem var hjá skipstjóranum sem ég var með einfaldlega af því 

að ég hafði verið með honum í sextán ár eitthvað sem var nánast einsdæmi. Ég held 

ég hljóti að hafa verið sá eini frá Hull og Grimsby sem var alltaf með sama 

skipstjóranum en hann var djöfull í mannslíki þegar við byrjuðum að veiða. Hann var 

besti náungi sem hugsast gat í annan tíma eins og albesti faðir en þegar trollið var úti 

var hann óstöðvandi. Hann gaf sig aldrei fyrir veðrinu, var með stáltaugar. Því var 

hann að veiðum þegar aðrir fóru í var. Ég þekkti hann síðan ég fór fyrst til sjós. Þá var 

hann aðeins lærlingur á dekki en það var ljóst að hann ætlaði sér áfram jafnvel á 

unglingsárunum var það auðséð. Hann aflaði allra réttinda mjög fljótt og þegar hann 

var kominn með skipstjóraréttindi þá bað hann mig að koma með sér. Þetta var þá 

æðisgengið kapphlaup í líf og blóð. Hann byrjaði á elsta skipi félagsins kolakyntum 

dalli. Hann hélt ekki mannskap svo slæmur var hann. Hann veiddi í hvaða veðri sem 

var og af því skipið var gamalt líka þá hélt hann ekki mannskapnum lengi. Þeir stungu 

af um leið og skipið kom aftur í höfn. Ég veit satt að segja ekki af hverju ég hélt áfram 

með honum. Kannski var það af því að við vorum, jafnvel á þessum gamla dalli að 

koma með afla sem sló við stærri skipum. Honum gekk vel og útgerðarmennirnir 

kærðu sig kollótta hvernig hann fékk aflann svo lengi sem hann fékk hann. Þegar leið 

á ferilinn fékk hann betri skip og mokaði inn tekjum svo ég hélt mig hjá honum. En 

þegar hann var að veiða var hann eins og fjandinn sjálfur. Hann sagði jafnvel ekki 

konunni sinni sannleikann um hvernig hann veiddi fisk þó hann ynni henni heitt. Mal 

var mesti lygalaupur sem hugsast gat.  

Ken Robertson, háseti, Hull. 

 

Ef ég var ekki sáttur við einhvern þá vildi ég ekki hafa hann. Ég var með kjarnaáhöfn 

í nokkur ár satt að segja. Ég skipti um útgerðarfélög og þeir fylgdu mér þangað. Ég 

var hjá Northerns og fór síðan til Consols. Mér gekk fremur vel hjá Northerns en lenti 

þá í hjónaskilnaði sem kom mér dálítið úr jafnvægi og ég fór að leita á náðir 

Bakkusar. Ég missti af skipi sem hét Northern Princess. Ég var fullur og vildi ekki 

fara á sjó og fór því ekki. Jæja, þetta gerði enginn skipstjóri. Þegar útgerðarstjórinn 
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sendi eftir mér sagði hann að ég væri einstakur því hann gerði ráð fyrir að þegar hann 

færi niður í dokkina og eitthvað skip sigldi ekki þá væri það vegna þess að það voru 

engir hásetar, engin áhöfn en ekki vegna þess að skipstjórann vantaði. Enginn 

skipstjóri neitaði að sigla úr höfn.  

George Mussel, skipstjóri,Grimsby.    

 

Það var mikil samkeppni milli skipstjóranna frá Hull. Útgerðarmennirnir töluðu um að 

við ættum að vinna saman til hagsbóta fyrir fyrirtækið en við reyndum hver um sig að 

slá hinum við. Ástæðan var að því meira sem við fiskuðum því betri skip fengum við. 

Það voru bæði góð og slæm skip í gangi. Síðar meir urðu öll skipin viðunandi en á 

árum áður voru nokkur léleg skip í gangi. En skipin bötnuðu með aflanum og þá 

möguleikarnir líka. Við reyndum að vinna saman þegar við vorum hjá Hellyers eða  

B.U.T. (British United Trawlers) sem það seinna varð. Það var sá tími þegar þeir 

sameinuðust sem þeir voru með yfir fjörutíu skip og þau bestu af þeim voru um leið 

bestu skip Englands á þeim tíma. Að vera á einu þeirra, þýddi að tróna á toppnum sem 

var það sem allir vildu. Þeir vildu að við ynnum saman en það var lífsins ómögulegt 

að fá fjörtíu skipstjóra til að vinna saman.  

Sid Morrell, skipstjóri, Hull. 

 

Hvað veiðarnar varðaði þá var þetta samkeppnisatvinnuvegur. Það verður þó að vera 

ljóst að aflasæll skipstjóri fékk besta mannskapinn Vonandi fékk hann besta skipið og 

tekjurnar á þessum hæstu skipum voru hærri. Þess vegna var alltaf þrýstingur frá yngri 

mönnum að ryðja sér braut að bestu skipunum. Mikið kjaftæði hefur stundum verið í 

gangi um að þessi samkeppni væri slysavaldur. Ég held að á bestu skipunum hafi 

þetta alls ekki verið tilfellið því ef verið var á veiðum við Spitsbergen þá þurfti að 

sigla til Noregs til að setja slasaðan mann í land. Það setti endapunktinn á veiðiferðina 

og það má sjá að bestu skipstjórarnir voru með góða ferilskrá – lítið af óhöppum og 

lága slysatíðni. Það voru dugminni skipstjórar með lakari áhafnir sem reyndu að halda 

í við frammistöðu hinna af því þetta var samkeppnisatvinnuvegur og þeir vildu sýna 

hvað þeir væru klárir og tóku þá áhættu til þess sem þessir skipstjórar voru ekki hæfir 

eða of reynslulitlir til að glíma við.   

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull.    
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Við notuðum leynirásir og margt þess háttar. Við höfðum verið að veiða við 

austurströndina og fiskurinn hvarf og það voru um það bil tíu skip sem öll voru á stími 

á Íslandsmiðum þar á meðal Eddie St. Pierre á sínu skipi. Hvað um það, skipin halda 

áfram og ég er smám saman að detta út. Ég sneri á rás 12 og segi: „Ertu þarna Bill?“ 

„Já Mick, kallaðu mig upp dálítið seinna.“ Þegar þarna var komið sögu drógum við úr 

styrk-leikanum eða tókum loftnetið burt svo ekki heyrðist til okkar. Nú, ég færðist 

nær honum og sagði: „Jæja.“  Hann sagði: „Ég er búinn að setja niður bauju.“ Hann 

setti niður bauju til að merkja fiskislóðina og sagði: „Aflinn er fínn.“ „Jæja“, sagði ég, 

fínt. Þá segir lágróma rödd. „Jæja, Micky.“ Það var Eddie St. Pierre. Hann hafði fylgst 

með okkur. Allir hinir höfðu horfið svo við vorum þrjú skip sem veiddum vel.  

 

Þeir lugu hvern annan fullan. Þarna var Bill okkar á sínum litla Ross Puma. Ég á við 

að okkar skip voru stærri. Hann fyllti skipið. Ég held að hann hafi verið með um 1400 

kit í þessum litla dalli þegar hann hélt heim. Síðan voru það ég og Eddie. Hann sagði: 

„Jæja við verðum að fara að innbyrða eitthvað af aflanum og segja þeim að við séum 

að veiða.“ „Hvernig gerum við það.“ Eddie svaraði: „Ja, við látum það berast í kvöld 

að við séum í landhelgi og við séum sífellt að færa okkur inn fyrir og út fyrir. Svo, 

auðvitað ef þeir halda að við séum of langt fyrir innan þá koma þeir ekki.“ Við 

innbyrtum því aflann okkar og þá nálgaðist „Jorkari“ (skipstjóri frá Yorkshire eða 

Hull) eitt af skipunum frá Marr. Hann sagði: „Ég er tilneyddur að segja okkar útgerð 

frá þessum afla ykkar.“ Þá svaraði Eddie: „Ef þú gerir það þá segi ég okkar útgerð frá 

því sjálfur.“ Hann gerði það einmitt. Hverjir skyldu síðan hafa verið fyrstir á slóðina 

hjá okkur? Það voru Þjóðverjarnir. Það er furðulegt hvernig þeir lásu kótann okkar, 

ekki satt? Þetta var kóðað þegar við segjum skipum frá okkar útgerð af því, allt með 

leynikóta. Samt komu Þjóðverjarnir til okkar á undan bresku skipunum. Þetta var 

miskunarlaus keppni.“ 

Mick George, skipstjóri, Grimsby.    

 

Eitt mesta vandamálið sem ég glímdi við með  skipstjórana var að sannreyna að þeir 

væru sannsöglir um afladagbókina. Við gáfum skýrslu á skrifstofuna á sólarhrings 

fresti en við sendum líka upplýsingar milli skipa á fjögurra til sex tíma fresti. Ef menn 

köstuðu og voru að eltast við fisk og hífðu inn hundrað körfur eða segjum tvo poka og 

svo aftur hundrað körfur, ja þá urðu menn að vera varkárir hvað var sagt í talstöðina 

þar sem umheimurinn og eiginkonurnar lögðu við hlustir. Þrátt fyrir að sumir 
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skipstjórar væru hreinskilnir þá var það víðs fjarri að aðrir væru það og sumir leiddu 

okkur á villigötur af ásetningi – og það er ekki  tekið djúpt í árinni.  

John Butt, útgerðarmaður, Grimsby.   

 

Skipstjóri var eins góður og aflinn sem hann landaði. Aflamenn voru aldrei án skips 

en hinir aftur á móti voru að basla og þeim lærðist með tímanum. Kæmu þeir heim 

með rýran afla eftir þriggja vikna túr og höfðu ekki veitt það sem ætlast var til eða til 

að mæta útgjöldum þá voru það lokin. Þeir voru reknir.  

Bill Ellerington, háseti, Hull. 

 

Við vorum í Pentlinum27 þegar hann gerði storm. Einn hásetanna var í brúnni og segir 

við mig: „Heldurðu að við klárum það skipstjóri?“ Ég svaraði: „Enginn vafi.“ Sjáðu 

til, þegar ég var í brúnni þá þurfti ég að telja kjark í mannskapinn þótt ég væri sjálfur í 

vafa þá mátti ég varla láta það sjást, eða hvað? Þetta var einmanalegt líf. Öldurótið 

kemur ekki aðeins fyrir framan okkur. Það kemur úr öllum áttum. Hvað um það, mér 

tókst að komast í gegnum það. Almættið var aftur með mér. Maður beitir valdi sínu á 

mannskapnum, ekki satt? Ég var alltaf vanur að reyna að meðhöndla þá með stálhnefa 

í silkihanska. Ég var með togarann Aston Villa en hann var gagnslítill af þeirri 

einföldu ástæðu að ég var vanur að veiða í slæmu veðri, óveðri og þurfti þess vegna 

að vera með góð skip. Því var ég vanur. 

Don Lister, skipstjóri, Grimsby.  

 

Flestir skipstjórar voru með stabíla áhöfn þar sem þrír eða fjórir nýir bættust í liðið í 

hverum túr. Um það bil þrír fjórðu af áhöfninni voru fastir menn. Þriðjungur var 

ráðinn af ráðningarstofu. Skipstjórar máttu ekki blanda geði við hásetana. Maður 

gerði það í litlum mæli. Ég hef oft farið út að skemmta mér með hásetunum mínum. 

Ég hef boðið þeim út í mat sem vinum, en línan frá útgerðarmaninum var að blanda 

ekki geði við áhöfnina til að forða vandræðum. Ég þekki fáeina skipstjóra sem hafa 

verið lamdir af hásetum. Það er samt ekki efni í bók. Ég held að það geti skeð hvar 

sem er.  

Derek Reader, skipstjóri, Fleetwood.   

                                                 
27Pentillinn heitir á ensku „Pentland Firth.“ sem er sundið á milli norðurodda Skotlands og Orkneyja.  
Pentillinn var vel þekkt siglingaleið íslenskra sjómanna þegar þeir sigldu með fisk á Bretlandsmarkað.  
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Ég var vanur að segja þeim ekkert meira í talstöðina en það sem mér passaði. Segjum 

til dæmis að ég væri að veiða við suðurströnd Íslands. Allir sem vildu fara norður á 

Hornbanka fóru hjá. Segði ég  þeim að ég væri að fiska þá fékk ég þá alla í kringum 

mig og þegar þeir voru orðnir leiðir héldu þeir áfram norður á Hornbanka. Þess vegna 

sagði ég þeim bara það sem passaði. Þetta var allt í léttum dúr. Skipstjórarnir vissu 

hvað hver og einn var að bralla. Þeir beittu ályktunargáfu sinni til að ákveða hvort ætti 

að trúa því eða ekki sem sagt var í talstöðina. Þeir voru engir asnar. Þeir áttu til að 

kasta trollinu tvisvar til að kanna málið. 

Jack Tripp, skipstjóri, Hull. 

 

 Maður varð að halda þig í ákveðinni fjarlægð frá áhöfninni. Á stíminu á miðin talaði 

ég við þá á vinsamlegum nótum en um leið og trollið fer út þá breytir maður um 

persónu-leika. Það er atvinnuhliðin. Þá skiptir maður um persónuleika.  

John Meadows, skipstjóri, Grimsby. 

 

Við áttum átta skip þegar best lét og ég held að við höfum verið með níu eða tíu 

skipstjóra á okkar snærum. Það sem við reyndum venjulega að gera ef skipstjóri fór í 

frí, sem þeir auðvitað gerðu, var að setja annað hvort stýrimann hans eða einhvern 

annan stýrimann í staðinn sem við vildum gefa tækifæri. Sumir þeirra stóðu sig vel, 

aðrir lyppuðust niður. En reglan var að mesti aflaskipstjórinn tók við nýju skipi. Það 

reiknuðu allir með því.    

Bill Letten, útgerðarmaður, Grimsby.  

 

Fyrsti togarinn sem ég fór með sem skipstjóri var Wire Vanguard og þá var ég 

„jólavillimaður“. Ég var þá kominn með skipstjóraréttindi mín og fastráðnu 

skipstjórarnir tóku sér frí yfir jólahátíðina. Það var þá sem þeir gáfu upprennandi 

skipstjórum tækifæri. Þannig kom tækifærið alltaf á vetrarmánuðum þegar allra veðra 

var von. Ég fór tvo túra yfir jólahátíðina. Ég sló ekki í gegn en það var heldur ekki 

slæmt. Þetta voru aðeins dæmigerðir túrar í meðallagi. Þetta var á sama tíma og Victor 

Buschini hóf sinn feril. Mig minnir að þetta hafi verið árið 1957. Við Victor vorum 

báðir að leysa af á jólum, en hann var með betra skip. Victor átti eftir að verða einn af 

aflahæstu skipstjórunum í Fleetwood. Eftir þetta fór ég sem stýrimaður á sama skipi. 

Þá hálfu ári seinna í júní hafði útgerðarstjórinn Mr. Wheildon fengið augastað á mér. 
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Það hjálpar til ef stjóranum líst á mann. Hann réði mig þá skipstjóra á Wyre Majestic 

og eftir það leit ég aldrei til baka. Annar túrinn sem ég fór var fínn. Ég man það vel 

því það var þá sem sonur minn fæddist og ég fékk fréttirnar þegar ég var að koma að 

skipakvínni að mér væri fæddur sonur og ég keyrði á bölvaða kvína. Að minnsta kosti 

gaf ég henni gott stuð. Hvað um það, ég gerði góðan túr svo ég slapp við skammir. 

Derek Reader, skipstjóri, Fleetwood. 

 

Í eina tíð voru skipstjórarnir fjölmargir. Gömlu skipstjórarnir settu út ankeri og biðu ef 

hann gerði slæmt veður en yngri kynslóðin sem var að koma upp var í harðri 

samkeppni og þeir veiddu í öllum veðrum. Þeir gætu hafa haldið að það væri allt í lagi 

en við erum að tala um unga menn. Skipstjórinn gæti sagt að þetta væri í lagi en hann 

gat verið rúmlega tvítugur en maður sjálfur fertugur með meiri reynslu að baki af 

veðurfarinu. Hvað gátu þeir gert? Þeir urðu að fylgja með. Þegar allt kom til alls, færu 

þeir í var og legðust við ankeri þegar annar togari hélt áfram að fiska þá vildi 

útgerðarstjórinn fá skýringu þegar þeir lönduðu og þeir áttu á hættu að fá pokann sinn. 

Sumir skipstjórar voru harðir. Harðskeyttir skipstjórar með stálhnefa en þetta voru 

góðir karlar sem kunnu til verka og við virtumst vinna betur fyrir þá en hina. 

Thomas Bagnall, háseti, Fleetwood. 

 

Sumir skipstjórar héldu áfram að veiða í fáránlegu slæmu veðri. Við veiddum allir í 

slæmu veðri en hjá sumum fór þetta út í öfgar. Sumir þeirra fengu á sig illt orð og 

áhafnirnar neituðu að fara með þeim. Þeir fengu samt alltaf mannskap með sér. Ég er 

t.d. að tala um mjög mikla aflakló hann Bunny Newton sem var sömuleiðis einn af 

bestu kaupsýslumönnum í Grimsby í áraraðir. Ég var aldrei svo ógæfusamur að vera 

um borð hjá honum en það er sagt að hann hafi verið algjör fantur til sjós. Ja, það geta 

ekki allir haft rangt fyrir sér. 

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

August Ebenezersson var frábær sjómaður og algjör sjentelmaður. Guð hlýtur að hafa 

brosað við mér þegar ég fór með honum. Mikill fiskimaður og frábær í siglingum. 

Þegar við vorum að stinga út stefnuna var ég með sextant og hann var með sextant. Ég 

lærði það allt til einskis. Hann var góðvildin uppmáluð. Ég var einn af bestu 

njósnurunum – loftskeytamönnunum í fyrirtækinu. Ég hafði byrjað þar fyrir stríð og 

var einn aðalnjósnarinn þá – grjótharður andskoti. Ég var með honum í átta ár. Til 
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allrar ógæfu var konan hans íslensk og hann var að þéna gríðarlega vel. Það sama gilti 

um mig en hans tekjur voru miklu meiri og hann var veikur fyrir víni. Þegar við 

komum í höfn að landa þá hlóð konan á hann mat og meðan hann hlustaði á Brahms 

og Liszt þá lét hún greipar sópa í peningunum hans. Hún rústaði líf hans. Hann var 

enn að gera það gott en auðvitað var vandamálið að hann byrjaði að drekka við og við 

á sjónum og þá breyttist hann í leiðindagaur á sjó. Svo lengi sem mér tókst að koma 

honum í brúna þegar við fórum hjá Færeyjum þá var runnið af honum þegar hann 

kom að Íslandi og þá gat hann unnið sína vinnu. Þetta var gert þannig að ég og 

stýrimaðurinn komum skipinu að Færeyjum – ekkert vandamál með það og þá 

skrúfuðum við smám saman fyrir drykkjuna á honum og hann var illa haldinn í tvo 

daga eða svo en þegar við komum norður fyrir Færeyjar var allt í lagi með hann. Hann 

var frábær í siglingum, ekta sjómaður og ratvís með afbrigðum. En það fór svo eftir 

tvö eða þrjú ár að alls ekkert var hægt að tjónka við hann svo ég hætti með honum og 

fór á annað skip. 

Charlie Board, loftskeytamaður, Grimsby. 

 

Bunny Newton var mjög vel þekktur í Hull því margir töpuðu trollum fyrir hans 

gerðir. Ef hann var að veiða og einhver fór í slóðina hans að eltast við sama fiskinn og 

hann sneri við þá virti hann engar reglur, veik aldrei eins og flestir skipstjórar hefðu 

gert. Hann fór þá rakleitt yfir veiðarfærið hjá hinum og klippti það í sundur ef ekki var 

vikið fyrir honum í tíma. Æ, hann var skepna.   

Ken Robertson, háseti, Hull.  

 

Besti skipstjóri til að gera það gott hjá var Vic Meach – hann var samt ekki sá besti að 

vera sjó með – hann var í raun bölvaður naggur. Hann var hjá Northern Trawlers 

félaginu og gekk alltaf best. Honum gekk vel að finna fiskinn, hafði bæði reynsluna 

og heppnina með sér. Það varð að fylgja einhver heppni með. Það skipti ekki máli 

hvað reynslan var mikil, menn gátu farið á ákveðin mið og þar var enginn fiskur. Þá 

gat annar skipstjóri komið og það var mokfiskerí. Það var hægt að vera nærri án þess 

að hitta í hann.  

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

    

Ég var á skipi sem hét Northern Dawn. Bunny Newton var skipstjóri á skipi sem hét 

Lifeguard. Lestarmaður hafði afmunstrað af hans skipi og munstrað sig á okkar skip. 
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Við lágum við Ísland og vorum að gera við trollið þegar Bunny kom keyrandi að 

síðunni á okkur, stökk um borð til okkar og byrjaði að slást við þennan mann. Við 

furðuðum okkur allir á hvað um væri að vera. Þetta var á þeim tíma sem sjónvarp var 

að byrja og þessi maður hafði keypt sjónvarpstæki af Bunny og borgað honum tvo eða 

þrjú pund úr túr fyrir það. Þessi náungi hugsaði sér ekki að borga meira og kom yfir á 

okkar skip. Bunny hafði komist að því með samtali við skipstjórann okkar og kom 

beint upp að hliðinni á okkur, klifraði um borð og sló hann. Maðurinn fékk 

glóðarauga á bæði augu og blóðnasir. Bunny fór síðan um borð í sitt skip eins og 

ekkert hefði í skorist. Skipstjórarnir settu lögin á sjónum.   

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Ég var einu sinni með skipstjóra sem var með dömu í klefanum hjá sér. Þetta var 

norsk kona sem umboðsmennirnir höfðu útvegað nokkrum skipstjórum. Ég ætla ekki 

að segja hvað hún var – lauslát kona, látum það duga. Hann kom þessu í kring við 

umboðs-manninn. Hann hafði gefið allri áhöfninni romm, flösku á mann og þeir fóru 

allir á fyllerí á kaffihúsunum. Þá komu lóðsarnir um borð sem voru tveir saman. 

Skipstjórinn sagði að kæmu mennirnir ekki um borð innan klukkutíma þá sigldum við 

burt. Ég sagði þess vegna við umboðsmanninn: „Farðu á kaffihúsið og náðu í þá.“ 

Hann var umboðsmaður okkar skipa í Noregi. Við náðum þeim og þá höfðu sumir 

þeirra fengið sér vel í báðar tærnar og héldu ekki haus. Skipstjórinn var vel slompaður 

og konan hafði yfirgefið skipið. Ég leysti landfestar með lóðsunum og var sex tíma 

einn við stýrið. Ég sá stjörnur og allt í móðu. Danskur skipsmaður, sá eini sem ekki 

hafði bragðað vín, kom og leysti mig af í brúnni og tók við stýrinu. 

Roly Webb, stýrimaður, Grimsby. 

 

Bunny var einstakur persónuleiki. Hann var yfirgangsseggur en gat verið 

vingjarnlegur. Hann gat verið skemmtilegur en sem persóna var hann yfirgangssamur. 

En jafnvel Bunny gat ekki farið sínu fram við útgerðarmennina. Hann var enn undir 

hælnum á þeim þrátt fyrir hvernig hann var og hvað hann sagði þá var honum stjórnað 

af útgerðarmönnunum. Hann gat verið viðkunnanlegur en stundum var hann það alls 

ekki. Hann var algjör skepna við áhöfnina. Fyrsti vélstjóri sagði mér einu sinni að 

Bunny hafi kallað sig upp í brú. Vegna þess að hann hélt að Bunny vildi gefa sér 

fyrirmæli þá fór hann upp. Bunny sagði við hann: „Það er ekki réttur snúningur á 

vélinni.“ Vélstjórinn svaraði: „Hann er réttur skipstjóri.“ Þá svaraði Bunny: „Þrættu 
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ekki við mig.“ Síðan fékk hann högg í andlitið og fór í burt með blóðnasir. Auðvitað 

hefði vélstjórinn getað kvartað við viðskiptaráðið sem gat afturkallað réttindi 

skipstjórans en Bunny var með aflahæstu skipstjórum og vélstjórinn hefði ekki fengið 

annað skipspláss. Allir sem fengu slæma meðferð hjá skipstjóranum áttu rétt á að 

kvarta við viðskiptaráðið sem tók agabrot alvarlega. En ef menn fóru þessa leið þá 

fengu þeir ekki annað skipspláss. Það var maður um borð hjá Bunny sem hafði hlotið 

slæma meðferð hjá honum. Hann kærði Bunny fyrir viðskiptaráðinu. Bunny hlaut 

refsingu en næsta dag var maðurinn, Arthur Bland, á gangi niður Fish Dock Road og 

Bunny renndi að honum í bíl sínum, stökk út og sló hann sundur og saman. Maðurinn 

fékk aldrei annað skipspláss.  

Bill Hardie, skipstjóri, Grimsby. 

Ég veit í raun ekki hvers vegna ég tók ástfóstri við sjóinn. Ég held að það hafi 

aðallega verið félagsskapurinn sem ég fann á sjónum en aldrei í landi. Þegar ég var á 

sjónum skipti ekki máli hvað ég var að gera, einhver sem stóð næst mér rétti mér 

hendi ef ég þurfti á því að halda. Ef ég var að lyfta einhverju þungu þá hættu þeir sem 

næst mér voru því sem þeir voru að gera og hjálpuðu mér. Við vorum alltaf til staðar 

fyrir hvern annan. Jafnvel þótt við værum kvæntir og ynnum konum okkar og 

fjölskyldum þá höfðum við góða félaga á sjónum en það var annað mál. Það var ekki 

alveg það sama þegar menn urðu stýrimenn eða skipstjórar. En þegar við vorum 

hásetar og lentum í rifrildi við yfirmennina og ákváðum að hætta þá hættu tveir eða 

þrír af félögunum líka. Við gátum því allir farið saman á annað skip og héldum þannig 

hópinn árum saman. Svona var þetta. 

Jim Quinn, stýrimaður, Fleetwood.  
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5. kafli 
Þeir voru í lífsháska á sjónum 
 
Togveiðar voru hættulegastar allra starfa með hærri dánar- og slysatíðni en nokkur 

annar atvinnuvegur hvort sem um var að ræða byggingarvinnu, námuvinnslu eða 

nokkurn þeirra atvinnuvega sem komust í fréttir vegna dauðsfalla og hættulegra 

aðstæðna. Þungavinnubúnaður sem vinna þurfti við í stormi og ísingu á opnu þilfari 

þar sem fullt var af vélbúnaði með víra þvers og kruss og útkeyrða og þreytta menn á 

átján stunda vöktum, teygjandi sig yfir borðstokk til hífa eða kasta í öllum veðrum 

meðan veitt var á erfiðustu fiskislóð heims. Allt þetta leiddi til þess að fiskverðið var 

greitt með lífi, limum og lamandi sjúkdómum eins og liðagigt, exemi, hjartveiki og 

asma. Öryggi var frekar spurning um forlagatrú en þráhyggjulega aðgæslu. 

Stöðugleiki var ekki aðalatriði í hönnun skipa. Ekki var hægt að verja eða þekja 

vélbúnað, skoðanir og öryggiseftirlit voru slök. Reglur um björgun voru þær sömu og 

hjá kaupskipum sem gerðu ráð fyrir þunglamalegum björgunarbátum sem oft var ekki 

hægt að sjósetja af öryggi frá fiskiskipinu í vonskuveðri  eða á skömmum tíma.  

Vinnutíminn var ekki takmarkaður að lögum eins og í Þýskalandi og Frakklandi. 

Breskir fiskimenn urðu að bjarga sér sjálfir.  

 

Í Holland-Martin skýrslunni 1969 var reiknað út að dánartíðni togaramanna væri 

sautjánföld á við heildar dánartíðni annarra karlmanna. Þeir sem voru á aldrinum 

fimmtán til fjörutíu og fjögurra ára voru tuttugu sinnum líklegri til að deyja af völdum 

vinnuslyss. Næstu tíu ár á undan útkomu skýrslunnar höfðu 208 togaramenn látist, 

flestir í einstaklingsslysum þar sem algengast var að þá tæki fyrir borð. Margir þeirra 

létust á slysaárum eins og 1954 þegar fimm skip fórust frá Grimsby með 55 mönnum 

eða 1968 þegar þrír togarar frá Hull fórust á nokkrum vikum með 57 mönnum. Sá 

sorgarviðburður leiddi af sér baráttu fyrir auknu öryggi og til Holland-Martin 

skýrslunnar sjálfrar sem opnaði augun fyrir skelfdum heimi hversu hættulegar 

fiskveiðar voru, sérstaklega á fjarlægum miðum. Samt varð ekki öll hættan rakin til 

óbeislaðra náttúruafla. Af níutíu skipum sem fórust eða voru illa löskuð höfðu fjörutíu 

og sjö strandað, lent í árekstri sem rekja mátti til vanrækslu í siglingum þar sem 

einum þriðja skipanna var þá stýrt af réttindalausum mönnum. Hvort sem það var 

sjálfskaparvíti eða vegna kringumstæðna þá var hættan stöðugur förunautur 

fiskimannsins.                                     
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Ég hef verið meðvitaður um að líf mitt gæti verið í hættu en mig dreymdi aldrei um 

það. Oft hugsaði ég með sjálfum mér að það gæti gerst hvenær sem er. Eitthvað hlaut 

að ske. Ég skynjaði hættuna því ég bjó við hættuástand alla starfsævina, vissi að 

annað hvort var ég við stjórn eða hafið tók völdin. Væri að því komið að hafið tæki 

völdin þá létu einhverjir lífið. Þeir kölluðu það forlög. Ég var á einu af Roderigos 

skipunum þegar skipsskaðarnir urðu við Ísland. Það var stóra stormur. Skipin hefðu 

ekki átt að vera þar þá. Þegar veðrið skall á voru allir óviðbúnir. Mennirnir fórust – 

það var ísing og hún hvolfdi skipunum. Ekkert var hægt að gera. Jafnvel þótt við 

værum við hlið þeirra gátum við ekkert gert þeim til hjálpar. Hver og einn okkar 

hugsaði um vesalings mennina. Síðan hvarf það úr hugum okkar. Menn sem við 

höfðum þekkt alla ævi. Þetta henti þá og við gleymdum því. Við hugsuðum aldrei 

framar um þessa menn. Þannig var sjómaðurinn.  

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Ég get sagt þér hvernig við litum á málin. Strætó gæti hafa keyrt okkur niður þegar 

við vorum í landi, ekki satt? Ég held að ég hafi séð verstu veður sem hægt er að 

ímynda sér og sum þeirra væri ekki hægt að upplifa í verstu martröðum en ég fann 

mig alltaf öruggan um borð og treysti skipstjóranum. Hann var kannski versti 

villimaður sem þekkist en ég treysti samt skipstjóranum og skipinu. Skipin okkar voru 

þau bestu sem um höfin sigldu því þau þurftu að uppfylla skilyrði til siglinga og 

veiða. Ég fann mig alltaf öruggan og kom alltaf aftur. Það er rétt að margir komu ekki 

aftur. Pabbi minn kom ekki aftur, tengdapabbi fórst á sjó og mágur minn sömuleiðis. 

Það tilheyrir starfinu. Það var erfitt, stundum hættulegt en enginn leiddi nokkurn 

tímann hugann að því þannig. 

Ray Smith, loftskeytamaður,  Grimsby.  

 

Ég var tólf ára og var á leið heim í mat með vinkonu minni úr skólanum. Þá birtist 

sérútgáfa dagblaðs sem sagði frá að skip hefði sokkið og áhöfnin farist. Það var 

Golden Deeps. Vinkona mín kom ekki aftur í skólann eftir hádegi og þá vissum við að 

pabbi hennar hefði farist með því. Skipstjórinn hafði farið í land og einn af Croft 

Bakers fjölskyldunni var með honum og þeir höfðu farið í land í Noregi held ég. 

Ankerið brotnaði og skipið rakst á klett. Ég held að einn eða tveir hafi bjargast en 

hinir farist. Þetta var virkilega dapurlegt og við sátum öll og grétum. Síðan myndi 
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sagan endurtaka sig. Það varð hluti tilverunnar. Þetta var grimmileg tilvera og 

miskunnarlaust haf.   

Dolly Hardy, eiginkona skipstjóra, Grimsby. 

  

Þetta skaut okkur stundum skelk í bringu. Ég held ekki að við höfum verið neitt 

lamaðir af ótta því þá hefðum við varla farið aftur. Við vorum varir um okkur og 

meðan allir voru við lunninguna að hífa inn trollið heyrðum við kallað „brot.“28 Við 

vissum að ágjöfin var að koma og fórum í var. Skipstjórinn var í brúnni og fylgdist 

vel með allan tímann. Við fengum ágjöfina alltaf á okkur því veðrið stóð á 

stjórnborðshliðina þar sem við vorum að vinna því trollið var á síðunni og vindurinn 

bar skipið frá trollinu. Þegar mikið var um að vera gátum við ekki bæði vaktað veðrið 

og vinnuna á sama tíma. Við létum því skipstjóranum eftir að fylgjast með veðrinu.  

John Meadows, skipstjóri, Grimsby. 

 

 Flestir létu veðrið ekki á sig fá. Það var ónotalegt en ekkert meira en það. Þegar ég 

var á Ross Kelvin vorum við einu sinni á lensi og hann lagðist á hliðina svo neðarlega 

að olían flæddi út þar sem hún var sett á gírinn og brúarvængurinn var fullur af sjó. 

Það var dálítið uggvænlegt en hann rétti sig af aftur enda var hann gott sjóskip. Þetta 

virtist engan enda ætla að taka en samt stóð þetta aðeins yfir í örfáar mínútur. Togarar 

voru vel byggðir. Þeir voru góð skip og aldrei urðu menn mjög hræddir. Það safnaðist 

ísing á skipið en við litum á það sem óhjákvæmilegan fylgifisk starfsins. Það var í lagi 

að hafa veðrið eitt og sér og sömuleiðis kuldann en þegar þetta tvennt lagðist á eitt fór 

maður að hafa áhyggjur. Ef við komum ekki á dekkið til að höggva ísinguna þá hlaut 

þetta að enda með að skipinu hvolfdi. Að mestu leyti réðist við veðrið en einstaka 

maður fórst. 

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 

 

Þetta var hættulegt starf. Ég hef séð þrjá menn láta lífið. Ég sá félaga minn kubbast í 

sundur. Hann var að beygja sig yfir togvírinn. Á þessum tíma lá togvírinn yfir dekkið 

þar sem við vorum að vinna. Hann hallaði sér yfir vírinn til að seilast í lifrarkörfu 

þegar við festum í skipsflaki og það strekktist á togvírnum. Vírinn slóst eftir dekkinu 

                                                 
28 „Brot“ var viðvörunarkall íslenskra skipstjóra þegar brjótsjór var að ríða yfir skipið. Bresku 
skipstjórarnir notuðu orðið „water.“ 
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og gegnum dekkpollana og klippti manninn í sundur. Ég gleymi aldrei öðrum 

skipsfélaga sem höfuðið klipptist af vegna fáránlegra mistaka í slæmu veðri. Við 

lentum í festu og þurftum að gera við illa farið troll. Veðrið var hræðilegt og þessi 

maður fékk vírlykkju um handlegginn. Í örvæntingu að losa hann þá vafðist hún um 

höfuð hans og hreyfingin á skipinu var á einn veg og hann fór í aðra átt og þetta var 

eins og hann lenti á höggstokki. Þessi maður var aðeins tuttugu og fimm eða sex ára. 

Hann lét eftir sig konu og tvö börn en útgerðarmennirnir sögðu að þetta væru aðeins 

forlög. Hvernig er hægt að segja það við konu og tvö börn? Hefði þetta skeð í 

verksmiðju hefði vinnueftirlitið mætt og viðskiptaráðið. En útgerðarmennirnir sögðu 

aðeins að þetta væru ófyrirsjáanlegir atburðir – því miður – og ekkert fyrir konuna. 

Hún mátti bera missi eiginmannsins bótalaust. 

Tom Jacombe, háseti, Grimsby.   

 

Ég hef séð mann verða höfuðlausan þegar brot úr messisernum sem dregur togvírana 

saman festist í sjóstakknum hans, dró hann í burt og festist þvert á höfði hans og þá 

var þetta orðinn hlutur. Við erum vanir að setja þá niður í lest og koma þeim í land. 

Vegna fjarlægðarinnar eru þeir sendir heim í blýhúðaðri líkkistu. Það eru ekki margir 

sem farast á sjónum. Eins og við unnum þá hentu okkur ekki mjög mörg slys. Fáeinir 

fingurkögglar klipptust af en það er ekki það sem við köllum alvarleg slys. Þetta var 

spurning um að vita hvað maður var að gera og gæta hvers annars. Ef skipstjórinn 

öskraði „kolgrænn“ þá hentum við frá okkur því sem við vorum að gera og héldum 

okkur föstum því við vissum að aldan var að hvolfast yfir okkur. Það skýrir hvers 

vegna mönnum var ekkert gefið um grænan lit á skipinu því það merkir grænan sjó. 

Það er ólánslitur.  

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 

 

Hræðilegt atvik skeði á Jowitz þegar ég var þar um borð. Við vorum á veiðum og ég 

er nánast viss um að stýrimaðurinn hét Figgy Moraleck. Hann var fínn náungi, 

hálfþrítugur, kannski aðeins eldri en ekki mikið. Þennan dag kom ég út úr eldhúsinu 

sem var undir brúnni á skipinu – magnaður togari virkilega magnaður – og ég steig út 

um eldhúsdyrnar þegar þeir voru að toga. Að öllu jöfnu hefði ég ekki gert það svo ég 

sneri við til að fara inn aftur því maður vill ekki vera fyrir á dekkinu þegar þeir eru að 

toga og vírarnir á fleygiferð. Figgy hlýtur að hafa litið yfir lunninguna þegar þeir 

slógu úr blökkinni. Við úrsláttinn tekst annar togvírinn á loft og skellur niður, titrar 
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óskaplega og klippir höfuð hans af.  Ég sá hann, hann gekk tvö eða þrjú skref, ég sá 

hann og það var ekkert blóð, ég veit ekki hvað flaug í gegnum huga mér þá en ég sá 

stakk ganga í átt til mín þegar höfuðið fór fyrir borð.      

Alec Bovill, lærlingur á dekki, Grimsby. 

 

Eini maðurinn sem ég tapaði var náungi að nafni Dick Dennis. Hann var kyndari á 

einum af skipum British United Trawlers. Við vorum að veiða á vesturslóð fyrir 

norðan Skotland og hann var veikur af magasári. Það átti að hífa klukkan hálf tíu um 

kvöldið og stýrimaðurinn kom upp um tuttugu mínútur yfir níu og segir: „Skipstjóri, 

gamli Dick veltist um af kvölum.“ Svo ég segi: „Vertu í brúnni og ég fer að líta á 

hann.“ Ég fer niður og þar er hann veltandi um. Hann segir: „Ég get þetta ekki 

skipstjóri, get þetta ekki.“ Ég segi: „Allt í lagi Dick við erum að toga núna. Við förum 

beint að næsta olíupalli.“ Cormorant svæðið var beint í norður og við vorum í þriggja 

klukkustunda fjarlægð þaðan. Við náðum sambandi við lækni og hann stakk upp á að 

gefa honum dropa af morfíni við kvölunum. Þegar við áttum eftir hálftíma að 

olíupallinum þá lést hann. Maginn á honum þandist upp. Menn á olíupallinum spurðu 

hvað ég ætlaði þá að gera, hvort ég ætlaði með hann til Lervíkur. Ég svaraði að ég 

vildi láta lækninn þeirra koma um borð og staðfesta andlátið því það væru níutíu mílur 

til Lervíkur sem hann og gerði. Við höfðum ekki leyfi til að lýsa manninn látinn 

jafnvel þótt við teldum hann vera það. Við fórum með hann til Lervíkur og síðan 

fórum við aftur á veiðar. En þetta braut mig niður því maður vill alltaf komast heim 

með fulla áhöfn. 

John Meadows, skipstjóri, Grimsby. 

 

Það eru ekki margir togaramenn sem við sjáum með alla fingur heila. Ég missti hálfan 

þumalfingurinn á sjó við veiðar. Ég festi hann. Við köstuðum og hífðum um átta 

skipti á sólarhring sem var í raun mikil aðgerð. Okkur fannst það ekki mikið því við 

vöndumst því vel en þegar litið er til baka þá var þetta mikið. Þetta snerist allt um 

hífingar við vorum allan tímann að hífa víra. Við vildum láta þetta allt gerast hratt. Ef 

hægt var að gera það á klukkutíma þá vildum við láta það gerast á fjörutíu mínútum. 

Ef það gerðist á fjörutíu mínútum þá vildum við að það gerðist á hálftíma. Þetta var 

eins og veðhlaup. Hraði, hraði var lykilorðið. Öryggið á þessum tíma var ekkert. 
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Þeir urðu að fara með mig í land því ég var með molaðan fingur. Þeir fóru með mig í 

land í Noregi og fingurinn var tekinn af og ég kom heim með öðrum togara. Ég var frá 

vinnu um þrjá eða fjóra mánuði eftir þetta. Ég var þá nítján ára. Ég hafði þá ekki verið 

lengi til sjós, það man ég. Þetta er algengasta slysið á togaramönnum. Fingur af, önnur 

eða báðar hendur. Þetta var eins og að festa sig í gildru. Það var svo mikið um 

hífingar. Það var um hálftíma verið að kasta eða hífa. Ja, það þurfti að hífa þessi 

veiðarfæri inn fyrir og síðan að kasta, öryggi mannanna var ekkert.  Við vildum ná 

veiðarfærinu upp því þegar það lá á dekkinu veiddi það ekkert, ekki satt? Við vildum 

líka ná því upp og út með það aftur eins fljótt og hægt var. Þegar ég lít til baka þá var 

þetta fáránlegt. Að bera saman öryggið þá og nú til dags og hvernig við unnum þá 

hljótum við að hafa verið klikkaðir. Enginn vafi. Gjörsamlega klikkaðir.  

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

Við Bjarnarey sá ég menn sem misstu fingur og þá varð að fara í land í Noregi um 

200 mílna leið á um það bil sjö eða átta mílna hraða með ekkert til að deyfa 

sársaukann til að halda þeim rólegum sem höfðu misst fingurinn. Þegar við vorum að 

hífa og ná trollinu inn þá varð að vera á útkikki og öskra „brot“. Allir stukku þá í var 

en einn náungi gat það ekki. Hann var stórvaxinn og greip í gálgann og þegar hann 

hélt sér þá skall aldan á honum og höndin á honum klemmdist og varð eftir í 

gálganum. Æ, aðstæður voru stundum hræðilegar. 

Bill Ellerington, háseti, Hull. 

 

Þessi kýli. Það var skítur sem komst í svitaholurnar. Saltvatnskýli – þau voru 

svakaleg. Þau komu á hendurnar og að mestu á fingurna. Þau bólgnuðu upp eins og 

væri að sjóða á manni. Það voru fjórir eða fimm graftrarnaglar í þeim. Við fengum 

útbrot af ýsunni. Það voru útbrot af snertingu við fiskinn. Sumir karlar fengu þetta ef 

þeir voru lengi að slægja, útbólgnaða úlnliði. Það var virkilega kvalafullt. Þetta skeður 

ef maður er að slægja og hreyfir úlnliðina allan tímann þá fara þeir að bólgna upp. Það 

var enginn miskunn. Við vorum með kokk sem fékk kýli á fingurinn, meiriháttar kýli 

og við fórum með hann til Færeyja. Við lögðumst við ankeri og bátur kom til móts við 

okkur, lítill bátur sem fór með hann til læknis. Ég fór með honum til læknisins. 

Fingurinn á honum var stokkbólginn. Hann var illa kvalinn. Sem sagt hann fór inn í 

aðgerðastofu og situr þar. Læknirinn lítur á höndina. Ég get sagt ykkur að þessir 

Færeyingar og Íslendingar voru þekktir fyrir að nota engin deyfilyf ef við fórum inn 
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með tannpínu. Þeir voru grimmir. Læknirinn náði í skurðhníf og skar kross í kýlið. 

Aumingja karlinn féll nánast í yfirlið. Læknirinn var með tæki með fjórum örmum og 

hann gróf inn með því og þrýsti á það svo það víkkaði út skurðinn. Síðan náði hann í 

flísatöng og dró graftarnaglana út. Þá sagði aumingja karlinn „vatn, vatn.“ Læknirinn 

svaraði „ekkert vatn, ekkert vatn.“ „Settu hausinn á milli fótanna.“ Hann batt um það 

og skellti honum um borð í togarann aftur.   Les Bowden, háseti, Hull.   

 

Hvalbakurinn er yfirbyggður að hluta. Rétt aftan við hann fara bommurnar upp þegar 

pokinn er hífður þá gat hann verið eins hátt uppi og trjátoppurinn þarna. Það er allt 

fiskur. Stundum þegar hann kemur inn slæst hann í alla. Einn af körlunum hafði 

meiðst á fæti svo ég þurfti að líta á hann og hugsaði þá með mér. „Fjandinn sjálfur, 

fótskrattinn er snúinn í öfuga átt.“ Ég þurfti að munda hnífinn minn því hann var í 

klofstígvélum. „Hvern djöfulinn sjálfan ætlarðu að gera?“ Ég svaraði: „Ég ætla að 

koma þessu af þér.“  „Þetta eru ný klofstígvél, dragðu þau af mér.“ Ég svara: „Vertu 

ekki svona andskoti heimskur.“ Hann svarar: „Nei dragðu stígvélið af mér – þetta eru 

splunkuný klofstígvél.“  En ég lét það vera, hélt bara áfram, skar niður og dró þau af. 

Hann var illa fótbrotinn. Hefði ég dregið klofstígvélin af honum, eins og hann vildi, 

þá hefði ég kippt hálfum helvítis fætinum af honum. 

Charlie Board, loftskeytamaður, Grimsby.  

 

Ég var bátsmaður á Lord Betty í desember 1971. Þegar við vorum að taka inn trollið 

þá opnaði ég pokann og gríðarstór steinn datt úr honum og rotaði mig. Ég var eftir 

þetta með skakka mjöðm sem um leið skekkti mjóhryggssvæði hryggsúlunnar. Fjórar 

sprungur voru í mjaðmargrindinni. Ég var settur í land á Íslandi, flogið með mig til 

Skotlands og greiðslur til mín stöðvaðar um leið og ég var lentur í Bretlandi. Eftir 

fimm mánuði á sjúkrahúsi og árs afturbataskeið fékk ég greidd 750 sterlingspund fyrir 

hundrað prósent örorku. Verkalýðsfélag mitt lagði mér til lögmann en það var ákveðið 

að fyrirtækið sem ég vann fyrir British United Trawlers gæti ekki verið ábyrgt því 

þetta hefði verið  ófyrirsjáanlegur atburður. 

Edwin Glenton, bátsmaður, Grimsby. 

 

Sköflungsbein mitt brotnaði þegar skilrúmsborð á dekkinu tókst skyndilega á loft og 

rakst í mig. Það var farið með mig til Grænlands þar sem ég fór í skurðaðgerð og 

stálplata var sett í fótinn. Ég var á spítala í þrjá mánuði. Þegar mér var loks flogið 
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heim komst ég að því að greiðslur höfðu verið stöðvaðar til mín og ég var ekki lengur 

í áhöfninni. Konan mín var fimm barna móðir og það sjötta var á leiðinni. Hún gat 

ekki fengið sjúkravottorð þar sem ég var ekki í landinu. Eftir peningalausan mánuð 

setti Lanney læknir sig í samband við Northern Trawlers og gaf út vottorð án þess að 

hafa séð mig til þess að hjálpa henni. Ég var ár í viðbót óvinnufær án nokkurra bóta. 

Edwin Hall, háseti, Grimsby. 

 

Ég féll fyrir borð á skipi. Ég var stýrimaður á Sisapon í Norðurhöfum. Þetta var 

febrúar túr. Ég hafði gifst konu með tvö börn. Ég þurfti á peningum að halda annars 

hefði ég haldið kyrru fyrir heima því hún átti von á að ala mér tvíbura sem hún síðan 

missti þegar ég var úti á sjó. Við lentum í átta til tíu vindstigum á Sisapon. Við 

köstuðum trolli eftir því sem hægt var. Þegar kom að hífingu þá gerði ég mér ekki 

ljóst að gríðarstór steinn væri í belgnum. Í fimm vindstigum var dálítil alda og ég átti 

að húkka gjörðum um belginn með bátsmanninum til að ná trollinu inn. Þá dró 

steinninn allt trollið út fyrir og kastaði mér fyrir borð. Skipið rekur burt með vindinum 

svo ég var að reka frá því en ég greip í netið og komst að skipshliðinni en þegar ég 

komst að skipinu var annar hand-leggurinn orðinn tilfinningalaus af kuldanum og 

hinn er smám saman að verða það líka. Ég setti handlegginn upp svo hægt sé að ná í 

úlnliðinn og nokkrir karlanna drógu mig um borð. Ég var ófær um að tala. Hjartað í 

mér másaði áfram eins og eimreið. Ég lá í tíu mínútur tilfinningalaus. „Látið mig 

vera.“ Ég jafnaði mig og fór aftur í og skipstjórinn sendi mér rommdreitil. Ég vissi 

ekki að á meðan var áhöfnin að segja. „Skipstjóri, fáum við ekki rommdreitil?“ Hann 

svaraði: „Þið þurfið þá að fara fyrir borð eins og stýrimaðurinn.“   

Roly Webb, stýrimaður, Grimsby. 

 

 Fjórum okkar skolaði fyrir borð og okkur rak til baka. Það var mjög hvasst og 

fjallháar öldur og við vorum að basla við veiðarfærin. Við vorum að reyna að ná 

netinu og bobbingum um borð þegar gríðarstór alda rís og lendir beggja vegna á 

skipinu. Það veltist á hlið og fylltist af sjó. Það voru handrið alls staðar kringum 

keisinn en við náðum aldrei í þau. Eins voru handrið undir brúnni. Við vorum líka 

með slár sem við gátum stokkið á haldið okkur föstum á ef tilefni var. Við komumst 

ekki að þeim tímanlega og aldan skolaði okkur öllum útbyrðis. Sem betur fer héldum 

við okkur enn í trollnetið en ég fótbrotnaði. Ég festi fótinn undir lunningunni og sneri 

mig á ökla svo þegar við náðum veiðarfærunum inn og komumst til hafnar varð ég að 
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láta lækni líta á fótinn á mér. Ég man ennþá þegar ég féll fyrir borð. Þegar skipið 

hallaðist þá flæðir sjórinn inn, fyllir allt dekkið, fyllir skipið og dregur trollið upp, 

auðvitað vorum við að taka trollið inn og það dregur okkur alla með út sem höngum á 

því. Síðan á bakslaginu dregur sjórinn með sér part af trollinu aftur og lyftir okkur þá 

inn fyrir. En þar sem ég er svo smávaxinn og líka fótbrotinn þá var ég á leið útbyrðis 

aftur á næsta veltingi. En einn af körlunum sem hafði skolað fyrir borð náði taki á 

stiga, held ég, og hann greip í mig þegar ég var á leið útbyrðis aftur. Hann dró mig til 

baka. Kannski væri ég ekki hér nú ef hann hefði ekki gert þetta. Þetta er bara daglegt 

brauð. Við förum létt með það. Það er hluti af starfinu. 

John Kirk, háseti, Grimsby. 

 

Við misstum Wire Majestic upp á kletta. Einum úr áhöfninni var kennt um það þegar 

hann hunsaði föst fyrirmæli og þá strandaði skipið. Það sigldi upp á kletta á 

stórstreymis-flóði. Þegar skip siglir upp á kletta þegar stórstreymt er og skorðar sig 

þar þá er mjög erfitt að losa það því næsta stórstreymisflóð er mánuði síðar. Við 

reyndum að losa það en það mistókst og þegar tryggingamatsmaðurinn kom þá 

reyndist kostnaðurinn vera svo mikill að hann sagði að það yrði að líta á þetta sem 

altjón. Tryggingaverðið þá var um það bil 120.000 sterlingspund fyrir allt skipið. 

Kostnaður við dráttarbáta og viðgerðir sem þyrfti til að koma því aftur á flot hefðu 

verið meiri svo skipið var afskrifað. Það er þar enn stolt og nýmálað. Ef ég hefði átt 

sökina og átt stærstan þátt í strandinu þá hefði ég ekki getað litið framan í nokkurn 

mann. Fyrirmæli mín eru öll skráð í logbókina um hvað eigi að gera og hvenær ætti að 

vekja mig en þetta hafði verið algjörlega hunsað. Bátsmaðurinn hélt að hann þekkti 

nógu vel til að sigla þarna um en það voru mannalæti og ég veit ekki hvers vegna 

hann gerði það. Ég hef aldrei talað við manninn síðan því ég held við myndum forðast 

hvorn annan. Ég held að ég sé eini skipstjórinn í Fleetwood sem tapar skipi en fer 

aftur á sjó. Menn hafa strandað skipum og losað þau og farið aftur á sjó en að tapa 

skipi algjörlega og fara aftur á sjó. Ég man ekki eftir neinum í Fleetwood sem hefur 

leikið það eftir.   

Derreck Reader, skipstjóri, Fleetwood.    

     

Þið hafið heyrt þegar sagt er að fái skip á sig þrjár öldur þá hverfi það á þeirri þriðju. 

Jæja, þarna var ég, Frank Clarkson og Harold Beaumond og við stóðum allir aftur á 

og veðrið var ofsafengið, skipið valt ógurlega og við sáum hvítfyssandi öldu nálgast. 
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Hún lenti á skipinu og það fór á hliðina. Ég Beauie og Clarkson fórum upp á bátadekk 

og sögðum: „Ef önnur álíka lendir á því þá sekkur það.“ Brúin var á kafi og við vorum 

í þann veginn að sleppa björgunarbátnum þegar þriðja aldan skall á skipinu og það 

hristist eins og hrísla. Ég segi þá: „Þessi fjandans dallur er á leið niður.“ 

Björgunarbáturinn var í þann veginn að fara og þá virtist skipið risa og hristir af sér 

allan sjóinn sem rennur af því. Hjörtu okkar hömuðust en þriðja aldan kom á 

stjórnborðssíðuna og skipið rétti sig af. Það reis upp úr sjónum eins og stór búrhvalur.  

George Brown, háseti, Hull. 

  

 Við fórum áleiðis til Bjarnareyjar í janúar. Við höfðum aflað vel. Einn úr áhöfninni 

kom í brúna til mín. „Ég er með verk fyrir hjartanu.“ Fjandinn sjálfur, ég var fastur 

þar við Bjarnarey. Ég svara: „Já, þú ert víst með verk fyrir hjarta, voru vandræðin ekki 

nóg fyrir!“ Við fengum stormviðvörun og þungan sjó svo ég hugsaði. Þetta er að 

skella á okkur. Ég lét skálka allar lestar og hélt að við myndum halda storminn út. Það 

gerði ofsafengið hvassviðri og ísingin hlóðst á skipið. Ég gat ekki sett menn á dekkið 

til að höggva hana svo slæmt var veðrið. Skipið fór á hliðina og kolin veltust til, það 

lagðist því á hliðina. Ég sendi út neyðarköll og hvaðeina en ekkert svar, enginn var 

nálægt – aðeins eitt skip svaraði. Charlie Sleet var skipstjóri og hann var við Nord 

Cap, norður af Noregi og þar var veðrið mjög slæmt svo ég hélt að við myndum tapa 

skipinu. Hvað um það, ég kalla alla áhöfnina út, kokkinn, alla. Skipið lagðist svo langt 

niður að brúin var komin á hlið svo það má ímynda sér hversu langt niður hún fór og 

ég sagði: „Við verðum að jafna aftur slagsíðuna á kolunum.“ Jæja, allir fóru niður og 

hentu kolunum með höndunum. Allir nema vélstjórarnir og ég sjálfur. Ég var í brúnni. 

Við náðum að flytja kolin og skipið kom upp og rétti sig dálítið við og ég sagði við 

alla: ,,Jæja bindið ykkur fasta við dekkið. Ég læt ykkur um það, höggvið ísinguna af 

skipinu og við réttum það af. Við hjuggum og hjuggum við vorum þrjátíu og sex tíma 

að höggva ís, stöðugt að höggva ís. Ég hugsa oft með mér að hefði ég verið reyndari 

þá hefði ég forðað mér áður en fór að hvessa. En maður lærir og ég geri ekki þessi 

mistök aftur. Við náðum ísingunni af skipinu og ég sneri upp í vindinn og keyrði 

áfram. Ég var í brúnni og siglingin var fimm dagar. Ég keyri í átt að norsku ströndinni 

og ætlaði að hefja veiðar þar og hugsaði, fjandinn hirði það.   

Don Lister, skipstjóri og skipsrekandi, Grimsby. 
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Síðasti stóri togarinn sem ég var á var nefndur Robert Hewett. Við höfðum farið í 

Hvítahafið að fiska á miðum sem voru kölluð „erkiengill“ (e. Archangel) sem er 

fjörutíu mílur frá Murmansk í Rússlandi. Ég var annar vélstjóri. Ég fór á dekkið, 

svipaðist um og hugsaði með mér: „Guð minn góður“ ég var á veiðum umkringdur af 

fjörutíu rússneskum skipum sem veiddu þar. Þeir voru með stórt móðurskip. Það var 

með allt um borð, bíó og jafnvel hóruhús. Þegar við komum heim með kola þá var 

offramboð og það var eins og hann væri kominn úr tísku. Það var komið nærri jólum. 

Við héldum heim meðfram norsku fjörðunum með norskum lóðs og rétt þegar við 

vorum að keyra frá landi spurði ég hvernig veðrið væri þarna úti. Hann sagði að það 

væri öskrandi stormur níu vindstig. Því miður hafði einhver gleymt að loka 

netalestinni og enginn tók eftir því, þar sem þetta er lítil lest sem trollnet, bobbingar 

og þess háttar er geymt í. Sjórinn fyllti lestina upp í lúgu. Það voru sautján fet af sjó 

þar. Ég hafði verið á vakt og fór að sofa. Um klukkan 8.30 flaug um huga mér. „Hver 

andskotinn gengur á?“ Ég hallaðist að annari hliðinni á kojunni minni. Ég fór upp og 

það fyrsta sem ég tók eftir var hallinn á dekkinu. Ég skveraði mér í buxur, fór út og 

fann alla karlana í reyksalnum. Ég spurði hvað væri um að vera og þeir sögðu að 

netalestinn væri full af sjó. Við höfðum sett dælurnar á í vélarúminu en netalestin var 

með veiðarfærum, trollnetum, bobbingum o.fl. sem öll voru með merkimiðum á. Þetta 

var fyrir neðan rörið sem var að draga inn sjóinn svo þess vegna náði dælan varla 

neinu upp. Ég fór á bak við spilið til að fara yfir dekkið að hvalbaknum Sjórinn skall á 

dekkinu og í stað þess að koma yfir síðuna á dekkið og renna út um lensportið þá rann 

það út í hina síðuna. Svo sígið var skipið. Þetta var eins og vera í kafbáti. Að lokum 

komst ég yfir, gegnblautur og karlarnir voru allir þarna að ausa úr fötu. Sautján fet af 

sjó og netalestin er um það bil sautján ferfet og þeir voru að ausa með fötu. Eftir um 

átta tíma höfðu þeir lækkað sjóinn um tvo þumlunga! Það var allt og sumt. En allt 

þetta þrúgandi ástand var full mikið fyrir mig. Ég veit ekki hvort þetta gerði það en 

um sólarhring síðar dró úr veðrinu, við fórum til Aberdeen til að láta dæla sjónum úr 

skipinu og útgerðin sagði að fyrst okkur hafði borið af leið þá gætum við alveg eins 

landað fiskinum. Við gerðum það og uppskárum 25.000 sterlingspund sem var 

sölumet fyrir þetta skip. En þetta var ömurleg leið til að njóta þess því ég fór niður í 

vélarúm næsta morgun þegar við vorum að keyra aftur til Fleetwood til að fá uppgert 

þá virtist vélarúmið snúast hring eftir hring. Það var eins og ég væri búinn að vera. Ég 

hélt út í tvo daga, sagði engum frá því. Ég vissi að sjómannstíma mínum var svo gott 

sem lokið. Ég sneri aftur en var alltaf með vissa óttatilfinningu. Ég fór til læknis og 
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sannast að segja þá sendi hann mig seinna til geðlæknis í Blackpool sem sagði mér að 

þetta stafaði af ýmis konar andlegri þjökun sem ég hefði upplifað til sjós.  

Wilf Cartnell, vélstjóri, Fleetwood. 

 

Ég gleymi aldrei þeirri nótt þegar Gaul fórst því við létum berast undan í fárviðri – 12 

vindstiga fárviðri. Ég hafði verið á vakt með skipstjóranum og hann hafði staðið í þrjá 

sólarhringa og var valtur á fótunum. Ég man alltaf þessa tilteknu stund að ég leit út 

um brúargluggann og aldan gnæfði yfir skipið eins og – ja, íbúðarblokk. Hún hreif 

skipið og kastaði því – skipið var yfir þúsund tonn – hún hrifsaði það og slengdi því á 

hliðina. Það voru fjögur eða fimm skip á svæðinu öll að berjast við að ná landi í 

öryggi og til allrar ógæfu  náði Gaul því ekki en það gerðum við hins vegar. 

Tom Jacombe, háseti, Grimsby.       

 

Allir togarar voru í raun góð sjóskip a.m.k. 90% þeirra. Það var hægt að takast á við 

hvaða veður sem er. Þegar ísing varð veruleg þá vorum við í vanda. Segjum að þyrfti 

að halda skipi upp í vindinn til að gæta öryggis þá var það kuldinn allan tíman og sjór 

sem safnaðist á það og fraus. Auðvitað var það að safnast og safnast upp ef veðrið var 

of slæmt fyrir mannskapinn til að fara á dekkið og höggva ísinn þá vorum við í vanda. 

Þá fór þunginn efst að verða of mikill. Það kom fyrir tvö eða þrjú skip. Ég man að 

einn vetur ég held að það hafi verið Roderigo og Lorenzo, bæði skip frá Hull sem 

hvolfdi af ofísingu og þeir vissu að þeir voru að farast. Ég var í landi á þessum tíma 

en var að ræða við fólk. Þau gátu ekki nálgast land, veðrið var svo óskaplegt svo þeir 

vissu að þeir myndu drukkna. Smám saman jókst ísingin og þá drukknuðu þeir.  

 

Ég held að þrjú skip hafi farist þennan vetur. Þegar farið var norð-norð-austur til 

Noregs eða Bjarnareyjar og Spitzbergen þá áttu menn von á vondu veðri en ísingin 

var ekki eins slæm og við Ísland. Það var alltaf verst við Ísland en þar var alltaf góð 

veiði, sjáðu til. Við virtumst alltaf þéna meira þar.   

George Mussell, skipstjóri, Grimsby. 

 

Þegar Ross Cleveland fórst þá vorum við allir að fiska nálægt þeim. Það var fjöldi 

skipa þar og ég var á skipi sem hét Boston Explorer með skipstjóra sem hét Harry 

Dingle. Við tókum allir saman stefnuna í land og við vorum að hlusta á skipin og 

hvert þau væru að fara og það voru fjöldi skipa á leið til Ísafjarðar. Harry sagði að 
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eins og skyggnið væri þá verður fjandi slæmt þar inni með öll þessi skip. Við munum 

fara til Dýrafjarðar (Derrifjord!) Við komumst þangað inn en vorum með mikla ísingu 

og  lónuðum þar. Það var ekki hægt að lóna mikið þar eins og á Ísafirði en að minnsta 

kosti vorum við lausir við borgarís. Þó að það væri mikið frost þá hefði það verið 

verra ofan af jöklinum. Fáein fleiri skip komu inn á Dýrafjörð og það fór að þrengjast 

um þar. Ég og skipstjórinn vorum að tala saman og ég sagði: „Heyrðu, ef það á að 

sökkva þá skulum við fara að höfninni þá getum við að minnsta kosti stokkið í land.“ 

Hann féllst á það. Allir voru að vinna, klukkustundar vinna og klukkustundar frí og á 

frítímanum vorum við að höggva ís. Ég sá karla á dekkinu sem blæddi úr eyrunum á 

af kuldanum. Að lokum komumst við að hafnarbakkanum og allir reyndu að gera það 

sama. Þetta er nokkuð sem ég mun ekki gleyma til dauðadags. Skipstjórinn sagði: 

„Hvað ertu að gera?“ Ég sagði honum að ég ætlaði að hringja heim, hringja í konuna. 

Hann sagði mér að segja henni að láta allar konur áhafnarinnar vita. Ég hringdi í 

konuna mína og hún tók upp símann. Um leið og hún vissi að þetta var ég fór hún að 

gráta því hún hafði heyrt fréttirnar af  Ross Cleveland. Hún sagði: „Farðu ekki aftur 

um borð í þetta skip. Safnaðu allri áhöfninni saman og ég skal útvega peninga til að 

fljúga ykkur öllum heim. Ég vil ekki vita ykkur á þessu skipi.“  

Jim Quinn, stýrimaður, Fleetwood. 

 

Það var loftskeytamaður sem bjó á Combe Street. Ég hef oft hugsað um þetta með 

sektarkennd. Hann hét Denopolis og var loftskeytamaður. Það var flóð snemma 

morguns. Ég fór að sækja hann en hann neitaði að fara því hann hafði staðið í rifrildi 

við konuna. Satt að segja var þetta meiriháttar rifrildi. Ég er þarna að reyna að telja 

honum hughvarf en hef engan áhuga á deilunum. Ég er að reyna að fá hann á sjó því 

ég vissi að án loftskeytamanns kæmumst við ekki af stað um morguninn. Að lokum 

plataði ég hann og ég plataði konu hans að láta hann fara en þá var þetta túr sem 

skipið fórst í. Hann fórst og þegar ég fór með hafnarprestinum að tilkynna henni það 

þá flaug hún á mig með hnífi. Hún sagði að ég hefði drepið hann. Hún sagði að hann 

hefði ekki viljað fara á sjóinn. „Það varst þú sem taldir hann á það“, sagði hún. Þegar 

ég lít til baka þá var það rétt en ég var aðeins að vinna mitt starf, hugsaði ég: „Drap ég 

hann?“   

Gordon Gockerill, útgerðarmaður, Grimsby. 
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Við vorum á veiðum við Ísland. Það voru 10 eða 11 vindstig, stórastormur. Við 

lónuðum við ankeri. Sem sagt við héldum kyrru fyrir og ég hugsaði mér að fara að 

sofa. Ég var lagstur í fimm mínútur og telegrafið (vélsíminn) hringdi, vélarnar fóru 

aftur í gang. Fimm mínútur liðu og aftur heyrðist í telegrafinu. Mér flaug í hug að við 

hlytum að vera strandaðir. Ég fór úr kojunni og það var drengur andspænis mér 

nötrandi af hræðslu. Ég sagði: „Allt í lagi með þig. Heyrðu annars þú ert í sokkunum 

og stígvélunum mínum.“ Við fórum upp á bátadekk og litum upp. Eins langt og auga 

eygði var snjókoma og bylur. 

„Guð minn góður hvar erum við?“ Skipsljósin vörpuðu bjarma á fjall. Tveir eða þrír 

af okkur náðu í spanna og við hvolfdum björgunarbátunum, þeim sem átti að blása 

upp, settum þá við skipshliðina og þeir þöndust út að vissu marki en ekki hluti þeirra 

því þeir voru þaktir klaka. Við drógum þá þess vegna meðfram skipinu og ég stökk í 

einn af þeim, dró í spottann og hann þandist upp eins og vera bar. Þá tók ég til við 

hinn. Ég hafði verið niðri í vélarúmi og sá odda af kletti standa upp úr skipinu. 

Klettarnir voru undir björgunarbátnum svo ég fór strax aftur um borð í togarann. 

Björgunarbáturinn var að fyllast af vatni því það hlaut að vera aðfall. Skipstjórinn 

beljaði upp: „Hver gaf ykkur leyfi til að sjósetja þá?“ Ég svaraði: „Hver gaf okkur 

leyfi og hrópaði ég eins hátt og ég gat. Enginn, en þeir eru þarna ef við þurfum á þeim 

að halda.“ „Það þýðir ekkert að bíða of lengi, er það?“ Hvað um það, hann svarar: 

„Segðu vélstjóranum að ég ætli að hringja og taka aftur á bak.“ Ég fór niður til 

vélstjórans og hann sagði: „Þessar vélar hreyfast ekki, þær eru að stöðvast. Það mun 

aðeins rífa botninn úr skipinu.“ Klukkustund leið og það mátti sjá sjóinn hækka og 

lítið ljós í myrkrinu beindist að okkur. Það var björgunarbátur frá móðurskipinu 

Othello. Hann fór þrjár ferðir og kom okkur öllum yfir í sínum bát. Næsta dag sögðu 

þeir: „Við eigum að fara um borð í skipið og sjá hverju við getum bjargað frá Chad.“  

Þá sagði ég: „Æ, geturðu gert mér greiða Tom. In efri koju í skápnum er ílát með 

fölsku tönnunum mínum í. Geturðu komið með þær?“ Jæja, klukkutíma seinna kemur 

hann aftur með ílátið. Það eina sem ég endurheimti voru tennurnar mínar.    

Clive Finn, háseti, Hull.  
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Við vorum við Horn þegar Ross Cleveland fórst29 og ég segi það satt að ég grét þann 

dag því ég heyrði í togaranum og skipstjóranum. Hann var uppnefndur „Stab a 

Sausage“  Veðrið var hryllilegt, það var hörkufrost. Þegar veðurskilyrði voru slík þá 

báðum við og vonuðum að vindurinn annað hvort léti undan eða kæmi aftur þannig að 

hitastigið hækkaði. Veðrið var slæmt og vindur stífur en skipstjórar okkar vildu ekki 

fara og leggjast í var við land ef þeir kæmust hjá því. Með því að keyra fram og aftur 

voru menn að tapa tíma. Við komumst innar og innar í Skutulsfjörð og við heyrðum í 

honum. Hann var að tala í VHF og hljómaði undarlega, það gerðum við allir. Allir um 

borð í skipinu voru að höggva ís og hann segir aðeins. „Sendið ástarkveðjur okkar til 

allra heima“ og með þeim orðum fórst Ross Cleveland. Það komust þrír í 

björgunarbát, kyndari, hjálparkokkur og stýrimaðurinn Harry Eddom. Harry var sá 

eini sem var í góðum hlífðarfötum. Hinir lifðu ekki af því þeir voru í T-bolum og 

gallabuxum. Kuldinn gerði út af við þá. Togarinn Kingston Peridot hafði farið fyrir 

Horn og siglt í austur til staðar sem kallaður er Melrakkaslétta. Allt sem fannst af 

honum var olíubrák og St. Romanus var eftir því sem ég best veit á norðurleið, norð-

austur í Hvítahafið en þeir höfðu engan loftskeytamann. Það var skammarlegt. Hann 

var ekki með neinn loftskeytamann og enginn heyrði neitt frá honum. Ekki einu sinni 

lestarborð fannst hvað þá nokkuð annað, hann bara fórst með allri áhöfn. Þannig 

fórust þrjár áhafnir á innan við tíu dögum. 

Ray Smith, loftskeytamaður, Grimsby.    

 

Eitt skip sem ég var á rakst á rif við Vestur-Noreg. Það sökk á um það bil einum og 

hálfum tíma. Til allrar hamingju vorum við nálægt vita sem var rétt við lítið þorp. Við 

kveiktum í mottum til að vekja athygli. Skipið var á hliðinni þannig að við gátum 

aðeins losað einn björgunarbát. Við settum vélamennina, hjálparkokka, kokkinn og 

léttadrengina í björgunarbátinn. Við sáumst frá vitanum og í þessu litla þorpi voru 

nokkrir litlir fiskibátar. Þeir komu þegar í stað og náðu okkur af skipinu. Skipið 

tapaðist algjörlega. Það var sokkið. Þetta fældi mig ekki frá fiskveiðum. Enginn hafði 

farist. Ég var ungur og þetta skaut mér ekki skelk í bringu. Nú hefði þetta verið á 

annan veg en þegar maður er aðeins tuttugu og eins eða tveggja þá er ekki margt að 

hræðast. Við þurfum reynslu áranna til að koma auga á hætturnar.  

                                                 
29 Ross Cleveland sökk um tvær sjómílur norður af Arnarnesi í mynni Skutulsfjarðar í febrúar 1968. 
(Þýðandi) 
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Ken Robertson, háseti, Hull.  

 

Það var árið 1946 sem ég hóf sjómennsku og þegar Sargon sökk 1. desember 1948 var 

ég í öðrum túr á honum. Við reyndum þrisvar að komast út úr þokunni. Fiskiríið var 

mjög lélegt. Við vorum aðeins komnir með 300 kit30 (tæplega 13 tonn) sem var 

einstaklega lélegt. Við vorum út af Íslandi norðvestanverðu á leiðinni til 

Patreksfjarðar. Veðrið var ægilegt, það versta í þrjátíu ár þegar við strönduðum. Ég 

var þá á vakt með skipstjóranum. Klukkan var um korter í tíu um kvöld og hann 

sagði: „Viltu ná í drykk fyrir okkur Fred?“ Þegar ég var á leið niður stigann þá nötrar 

skipið eins og það væri að fara á hliðina. Þá vorum við að mæla dýpið. Við höfðum 

engan radar en við vissum að við værum einhvers staðar í fjörðunum svo við mældum 

dýpið. Þá var sagt: „Kallið alla út, farið og kallið alla út.“ Hvað um það, við kölluðum 

á alla og þegar ég kom niður þá var káetan að fyllast og ljósin slokknuðu. Káetan 

fylltist á örskammri stund og þá nötraði skipið aftur Þá rakst það á kletta. Það var 

hörkufrost og haglél svo við sáum ekkert. Okkur tókst að skjóta upp flugeldi, aðeins 

einum, hinn fór beint í sjóinn og meira höfðum við ekki. Engin leið að láta neinn vita 

hvar við vorum staddir. Þá reis sjór frá skut og yfir brúna, mikill sjógangur og við 

sjáum neista úr skorsteininum frá lúkarnum svo ég og nokkrir aðrir ákveðum að koma 

okkur fram í skipið. Við urðum að skríða yfir dekkið til þess og komumst fram í. Við 

vorum í þurrum hlífðarfötum og það bjargaði okkur. Ég tók poka af hlífðarfötum og 

reyndi að komast aftur með það en allt kom fyrir ekki. Það var of mikill sjógangur. Ég 

stóð efst í stiganum á hvalbaknum og fylgdist með sjónum hækka við skipshliðina. Þá 

var klukkan rúmlega tíu. Næsta morgun var klukkan ellefu, held ég, þegar var okkur 

bjargað. 

 

Ég sá Billy Beech þegar hann kom niður stigann og hljóp til að hjálpa honum. Ég hélt 

að hann hefði sagt við mig: „Annar vélstjóri er dáinn“, en raunverulega sagði hann: 

„Þeir eru allir dánir“. Ég vissi það ekki því einn þeirra stóð við brúargluggann. Hann 

stóð þar meðan verið var að bjarga okkur og það var engin leið að ná honum úr 

brúnni. Hvað um það, við förum í land og næsta dag fundu þeir lík hans á ströndinni. 

Hann hlýtur að hafa reynt að komast sjálfur í land. Þá fundu þeir skipstjórann niðri í 

kortaklefa. Hann fór þangað án þess að nokkur vissi og drukknaði. Hann fraus í hel. 
                                                 
30Eitt kit er 63,5 kg. Breska þyngdareiningin „stone“ er 6,35 kg. 
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Við vorum sautján alls og allir sem voru kyrrir í brúnni fórust. Við björguðumst því 

við vorum í þurrum hlífðarfötum svo sex af okkur komumst af. Hefðu þeir komið með 

okkur þá hefðu þeir flestir bjargast því þetta var spurning um þrettán klukkutíma þar 

til okkur var bjargað.  

 

Ég veit ekki mikið um björgunina. Okkur datt aldrei í hug að okkur yrði bjargað. Við 

sáum til þeirra og okkur var létt en ég fékk stein í höfuðið og vissi lítið eftir það. Ég 

man að þeir sögðu við mig: „Haltu fótunum uppi, haltu fótunum uppi.“ Þá herti frostið 

aftur. Þegar þeir náðu til okkar hafði lægt mikið, en þar á undan sást brúin alls ekki, 

svo mikill var sjógangurinn að hann gaf ekkert færi. Sex af okkur voru hífðir í land og 

þrír þeirra komust upp á bjargið fyrsta daginn. Ég man að þeir voru að þvo okkur úr 

spíra eða einhverju þess háttar þar sem við vorum kaldastir til að reyna að stöðva 

kalið. Þá festu þeir okkur í belti til að koma okkur upp á bjargið. Ég var aðeins 

kominn hálfa leið, held ég, var sá þriðji sem var farið með upp og þeir urðu að verjast 

stórgrýti sem var að skoppa niður. Einn Íslendinganna fékk stein á öxlina. Ég var fyrir 

aftan hann og fékk steininn í höfuðið sem sprengdi höfuðkúpuna. Eftir það man ég 

lítið. Ég var meðvitundarlaus mest allan tímann. Þeir settu okkur á hestbak. Enginn 

okkar var göngufær. Þá vorum við illa farnir af kuldanum. Ég var með kal á tánum. 

Þegar við komum á áfangastað þá settu þeir fæturna á mér í ís til að lækna þær. Þegar 

ég rankaði við mér var ég á sveitabæ. Þar var ég og stýrimaðurinn en ekki hinir fjórir. 

Ég held að það hafi verið snemma að morgni næsta dags. Ég var í rúmi þegar ég 

rankaði við mér og stýrimaðurinn í næsta rúmi. Ég gleymi aldrei að ég sá unga stúlku, 

dóttur bóndans, standandi yfir mér. Hún hjúkraði okkur vel. Síðan þegar við fórum að 

jafna okkur hjálpuðum við til á bænum. Við vorum þar í um það bil eina viku, held 

ég, aðeins við tveir og við sáum ekkert af hinum fjórum þessa viku. Við þurftum að 

fara og bera kennsl á líkin. Þeir lögðu þau á vörubíl. Fóru síðan með okkur til 

Reykjavíkur. Það var um þrem vikum áður en ég komst heim. Í fyrstu vildi ég hætta 

til sjós. Síðan að lokum fór ég á Arnold Bennett en þegar skipstjórinn komst að hver 

ég var þá sendi hann mig til baka. „Farðu í land.“ Þar með var sagan öll.   

Fred Collins, bátsmaður, Hull. 

 

Eitt af því dapurlegasta sem ég varð að gera í mínu starfi var að fara og tilkynna 

ekkjunum að skip hefði farist. Hafnarpresturinn og ég fórum venjulega saman. 

Auðvitað vorum við með afrit af skipshafnarskránni. Við vorum við talstöðina og í 
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sambandi þegar Leicester City strandaði með menn sem höfðu komist lífs af og aðra 

sem komið var að látnum. Við létum ekkjurnar fyrst vita að skipið hefði strandað. 

Síðan máttum við bíða eftir staðfestingu á hvort menn væru lífs eða liðnir. Það var 

ömurlegur tími. Einn af þeim var náungi kallaður Hunt og ég man að þau bjuggu við 

Orwell Street og að hann átti son. Þetta var þungbært mál. Hann var við tólf ára aldur 

og ég þekkti hann því hann hafði komið niður á höfn með pabba sínum. Ég varð að 

láta ömmu hans vita og segja að sonur þeirra hefði farist. Drengurinn var þá að leika 

sér úti fyrir. Ég sagði við hann: „Þú ættir að koma inn með mér. Ég hef slæmar 

fréttir.“ Ég fór með hann inn og skýrði ömmu hans og afa frá að okkur hafi rétt í þessu 

verið tilkynnt að sonur þeirra hefði fundist en hafi verið látinn. Auðvitað grétu þau og 

voru í uppnámi en strákurinn stökk upp og fór að hlæja. Þá fór hann út og fór að spila 

fótbolta á götunni eins og ekkert hefði gerst. Þegar ég fór út þá kallaði ég á hann og 

sagði: „Áttarðu þig á hvað hefur skeð?“ og hann svarar: „Já ég veit, pabbi er dáinn.“ 

Ég gæti hafa gripið hann og tekið kverkataki. Nokkrum dögum seinna eftir að við 

höfðum fengið líkin heim var athöfn við Bethel kirkjuna. Ég man eftir að horfa á hann 

þegar hann kom inn eins og þetta kæmi ekkert við hann. Þegar við fórum út þá kom 

hann ekki út úr kirkjunni. Hann hafði dottið niður og var lamaður. Læknarnir greindu 

að þetta væri áfall. Hann gerði sér ljóst hvað hafði skeð og í karlmennskutilburðum 

hans í stað þess að syrgja eða vera dapur þá reyndi hann að bægja því frá sér og síðan 

þessa fáu daga sem þetta hvíldi á honum þá urðu áhrifin af að fara út úr kirkjunni til 

þess að lama hann. Hann jafnaði sig. Sannast að segja þá endaði þetta á því að hann 

fór til sjós.   

Gordon Cockerill – útgerðarstjóri – Grimsby. 
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6. Kafli 
Af höfnum og fiskimiðum 
 
Stóru togarahafnirnar þrjár voru heimahafnir flestra skipa sem sóttu fjarlæg mið. 

Hull átti stærsta flotann, hundrað stór skip yfir 140 fet sem voru mestu veiðiskipin. 

Um 8500 manns, fimm af hundraði íbúa Hull vann við sjávarútveg en í Grimsby unnu 

11.750 við sjávarútveg eða sautján af hundraði íbúanna. Grimsby átti minni flota 

úthafsskipa, um helming af flota Hull, en bætti það upp með millistórum skipum sem 

einnig veiddu á fjarlægum miðum og bátaflota sem Hull átti ekki. Allt þetta gerði 

fiskmarkaðinn í Grimsby betri fyrir gæðafisk en Hull lagði áherslu á magn og vigt. 

Níutíu af hundraði stærri fiskiskipa Bretlands voru gerð út frá Humbersvæðinu en 

Fleetwood, litli bróðir keppinautanna á austurströndinni, gerði út tíu skip á úthafið á 

sjöunda áratugnum og að auki um fimmtíu minni fiskiskip sem veiddu við Færeyjar og 

Ísland. Þetta var meira en Aberdeen sem gerði út tvö stór skip en sextíu minni skip 

eða Lowestoft sem líka gerði út  stór skip og tvo tugi minni skipa.  

 

Stóru fiskibæirnir þrír deildu sameiginlegum einkennum eins og einangrum í nokkrum 

mæli eins og algengt er í jaðarbæjum. Þar er fólk stolt og hefur tilfinningu fyrir eigin 

verðleikum og þeim sameiginlega lífsmáta sem gerði bæi þeirra einstaka. Hver bær 

um sig átti sitt fiskimannasamfélag, hverfi þar sem sjómennirnir bjuggu á meðan 

útgerðarmenn, skipstjórar og kaupmenn héldu sig í ákveðinni fjarlægð og bjuggu 

lengra í burtu.  Alls staðar var sjómannslífið mikið á sama veg. Sömu eigendur. Sami 

karlaheimur niðri við höfn. Áþekkar krár og klúbbar og sömu freistingar til að létta 

pyngju „þriggja daga miljónera.“  

 

Tekjurnar komu að mestu af Íslandsmiðum en atvinnuvegurinn teygði sig á hvaða mið 

þar sem eitthvað var að hafa. Til Íslands var styst um 2000 mílur fram og til baka og 

venjulega voru veiðarnar bestar og stöðugastar þar en við Bjarnarey voru nyrstu 

miðin um 2700 mílur og 1700 mílur í Hvítahafið, hluti leiðarinnar meðfram norsku 

fjörðunum. Ströndin við Norður-Noreg var fjórða höfuðfiskislóðin og síðan Grænland 

en þar voru fjarlægustu og erfiðustu fiskimiðin sem reglubundið var sótt á. Sum skip 

héldu sig á sömu fiskimiðunum en flest sóttu á miðin til skiptis, venjulega eftir 

árstímum. Þau fóru á norsku ströndina í febrúar, í Hvítahafið seinni hluta ársins og 

til Íslands þann tíma sem eftir var. 
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Fleetwood var aðeins lítill bær. Fjölskylda konu minnar kom frá Grimsby. Faðir 

tengdaföður míns var sjómaður. Faðir minn man að hafa gengið þvert yfir landið frá 

Grimsby þegar kolaverkfallið stóð yfir. Móðir mín kom frá Aberdeen, öðrum fiskibæ. 

Einn af bræðrum hennar fórst á skipi frá Fleetwood og annar bróðir var skipstjóri, svo 

segja má að þetta sé ættgengt.   

Harold Dawe, vélstjóri, Fleetwood.  

 

Hérna í Fleetwood voru félögin Wyre Mariner, Sam Hewitt og fáein önnur. Þeir áttu 

aðeins fjögur skip. Síðan var hægt að komast að á flestum hinum skipunum – fara á 

Íslandsmið og kannski þéna 2.000 pund. En í Hull gátum við ef til vill þénað það 

tvöfalt. Það var nóg um störfin hér þá á sjötta áratugnum. Í þá daga þurfti ekki að fara 

niður á höfn. Maður settist bara inn á krá og einhver útgerðarmaður kom og bauð 

pláss. Þá var svarið: „Ég nenni því ekki“ því innkoman var vart meiri en venjuleg 

laun. 

Tom Bagnall, háseti, Fleetwood.  

 

Ég held að vandamál sjávarútvegsins í Fleetwood hafi verið að þeir sem ekki tengdust 

honum litu niður á sjómenn og fjölskyldur þeirra. Ég merkti að í byrjun voru ákveðnir 

íbúar sem litu á þá með nokkurri tortryggni og sjómenn og fjölskyldur þeirra höfðu 

sérstakt orðspor. Það var orðspor fyrir drykkju, forhertan lifnað, skuldasöfnun, 

óáreiðan-leika, gróft málfar, hvaðeina, vanrækslu á fjölskyldu, ja auðvitað vanræktu 

þeir fjölskylduna þegar þeir voru í burtu átján daga og aðeins þrjá daga heima. En það 

fer eftir því hvað við köllum vanrækslu. Sumar sjómannafjölskyldur, ef þær voru 

opinskáar, sögðu þér sjálfar að þær væru metnar lægstar allra lágstétta. Eitt vandamál 

sem ég uppgötvaði var að þeir sem voru í valdastöðum í sjávarútveginum, t.d. 

skipstjórar eða sumar fjölskyldur þeirra, litu niður á venjulegar sjómannafjölskyldur. 

Þegar ég kom í bæinn þá var uppi það fáránlega ástand að vegna þess að venjulegir 

sjómenn versluðu í búðum í bænum þá fóru konur skipstjóra til Blackpool og annað 

því þær vildu ekki láta bendla sig við sömu verslanir. Það var alltaf litið niður á 

Fleetwood. Hinn hluti Fylde strandarinnar var meira fyrir hærri stéttir því að 

Fleetwood var, og er enn, eini verkalýðsbærinn  á Fylde ströndinni. Þetta var líka 

endastöð svo jafnvel í dag koma menn ekki til Fleetwood nema nauðsyn krefji. Allt 

þetta er hluti af  vandamálum bæjarins og það var jafnvel meira vandamál en í Hull og 
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Grimsby í þeim skilningi. Fleetwood var einangruð vegna landfræðilegra einkenna og 

einnig af því að þetta var bær verkalýðsins. Hún var sömuleiðis einangruð vegna 

fiskveiðihefðarinnar. 

Fr McMahon – sjómannaprestur, Fleetwood.  

 

Það voru sjómannahverfi í Fleetwood. Ég bjó reyndar ekki þar niðri frá. Ég bjó alltaf 

utar í bænum nálægt járnbrautarlínunni. Þar ólst ég upp og þar voru húseignir í eigu 

sveitarfélagsins. Síðan lengra í burtu var Beach Road sem var venjulega kallaður 

„skipstjóravegur.“ Margir skipstjórar bjuggu á þeim slóðum. Þeir áttu eigin hús. Það 

var líka mitt markmið í lífinu að eiga mitt eigið hús. Það var það fyrsta sem við 

gerðum. Þegar ég biðlaði til konu minnar sagði ég: „Við giftum okkur ekki fyrr en við 

höfum eignast okkar eigið hús,“ og við það var staðið. Við vorum að ganga frá 

kaupunum þegar við giftum okkur. Þetta var markmið sem við náðum og eftir það var 

allt upp á við. Það var stórkostlegt.  

Jim Quinn, stýrimaður, Fleetwood. 

 

Ég held að það hafi verið tvenns konar fiskveiðar stundaðar frá Fleetwood, 

Íslandsveiðar og heimaveiðar. Þegar reynsluskóli sjómannsins hefst, hvort sem maður 

er bátsmaður eða stýrimaður, og fer á Íslandsmið þá er það ljóst að maður fer að 

þekkja öll íslensku miðin. Nái maður að verða skipstjóri þá þýðir það skipstjóri á 

Íslandsmiðum. Í mínu tilfelli þá stundaði ég heimamið og nálæg mið og fór að þekkja 

fiskislóðina þar, lýsingsmið o.fl. Um 1966 fóru eitt eða tvö skip að sækja lengra og 

fiska innan um Grimsby flotann. Ég var á einu þeirra. Við áttuðum okkur á að 

Grimsby sjómennirnir voru að þéna meira en við þegar þeir veiddu ýsu o.fl. fremur en 

að halda sig við lýsing eins og við í Fleetwood svo við fórum að slást í hóp þeirra og 

læra af þeim svo á endanum varð ég ekki veiðimaður á lýsingi en veiddi á slóðinni 

með Grimsby sjómönnunum. Við töluðum við þá á skipunum. Við keyrðum hver á 

annars leið, töluðum saman í talstöðinni. Við kynntum okkur hver fyrir öðrum og 

kynntumst þeim. Við kynntumst þeim með því að veiða á sömu miðum og heyrast í 

talstöðinni. Bestu skipstjórarnir voru á hælum hvers annars. Ýmsir Fleetwood 

skipstjórar unnu þannig. Lýsingur var vinsæll í Fleetwood og það var ekki fyrr en á 

miðjum sjöunda áratugnum að útgerðarmenn gerðu sér ljóst að blandaðar tegundir – 

þorskur og ýsa voru að skila hærra verði. Peningar voru það sem allt snerist um hjá 

útgerðinni. Þangað til var Fleetwood „lýsingshöfn.“ 
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Derek Reader, skipstjóri, Fleetwood.                                               

 

Hessle Road var stórkostlegur. Enginn átti neitt en þetta var dásamlegur staður að búa 

á. Það var enginn staður á jörðu sem jafnaðist á við hann. Þetta voru allt 

sjómannafjölskyldur endanna á milli á Hessel Road. Kannski í tvær og hálfa mílu frá 

Osborne Street til Dee Street voru eingöngu sjómannafjölskyldur, eða fjölskyldur sem 

tengdust veiðum. Það voru svo margar krár á leiðinni, að ef við hefðum fengið okkur 

glas í hverri þeirra þá hefðum við verið blindfullir þegar við náðum á hinn endann. 

Það var alltaf fjölmennt á kránum. Það var annað hvort krá eða klúbbur fyrir næstum 

hverja götu. Á þessum dögum var Hessle Road eins og býflugnabú frá því snemma á 

morgnana. Við vöknuðum þegar löndunarkarlarnir héldu sína leið í klossunum 

Löndunarkarlarnir fóru niður eftir um miðnættið til að opna lestarnar og gera allt klárt 

til að landa fiskinum. Maður gat heyrt í stálgöddunum á klossunum þegar þeir 

þrömmuðu niður veginn.  

Ken Robertson, háseti, Hull.  

 

Margir sjómenn bjuggu við East March sem var nær höfnininn við Hope Street og 

Albion Street og því svæði á bak við Freemann Street, aðalverslunarhverfið. Þeir 

bjuggu í húsum með tveimur herbergjum uppi og tveimur niðri, sex hlið við hlið með 

einni útisturtu á milli þessara sex og engum baðherbergjum. Skipstjórarnir bjuggu 

flestir við Orwell Street næst hafnarsvæðinu í gríðarstórum þriggja hæða húsum með 

verönd og útskotsgluggum. Eftir stríðið breyttust aðstæður skipstjóranna vegna stærri 

skipa sem voru að bætast í flotann og þá fluttu þeir í hverfi þeirra útvöldu við Queen 

Mary Avenue í einbýlishús. Þannig skildu skipstjórarnir sig að frá áhöfnunum. 

 

Við sáum áhafnirnar koma saman við Riby torgið í Linclon kránni, Red Lion kránni31 

og Cotties kránni sem voru þær þrjár krár sem fiskimennirnir sóttu og líka íslenskir og 

danskir sjómenn, þekktir sem skrælingjar. Riby torg var staðurinn þar sem sjómenn 

voru vanir að koma saman. Þeir lönduðu venjulega um miðnætti eða um sex að 

morgni og uppgjör fór fram kl. 10 en sjómennirnir komu saman áður en krárnar 

opnuðu kl. 10.30. Á milli 9 og 11 voru satt að segja þúsundir sjómanna samankomnir 

                                                 
31 Red Lion kráin var vinsæl meðal íslenskra sjómanna sem sigldu til Grimsby og gekk að sjálfsögðu 
undir nafninu „Rauða Ljónið.“  
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við Riby torgið. Síðan drögnuðust þeir að sækja peningana sína og uppgjörið og fóru 

aftur á kránnar við Freeman Street frá mánudegi til næsta mánudags! Öll hádegi voru 

eins og laugardagskvöld því sjómennirnir settust upp alla löndunardaga, oft 

mánudaga. Mest var landað á mánudögum. Svo aðalverslunargatan var dásamleg á að 

líta með alla sjómennina haldandi uppi  laugardagskvöldsstemmingu um hádegi. Þar 

gaf að líta íslenska sjómenn sem eyddu öllu sínu fé í Grimsby. Þeir komu upp 

Freeman Street með föt, húsgögn og píanó og fóru með þetta um borð í íslensku 

togarana. Þetta tóku allt með sér til Reykjavíkur.32 Þess vegna voru Freeman Street og 

höfnin óviðjafnanleg. 

 

Skólarnir í Grimsby lokuðu um hádegi á föstudögum. Það var ekki kennt á 

föstudagseftirmiðdögum – og því fengu krakkarnir frí um hádegi. Við tókum með 

okkur bita í skólann, fengum okkur samloku um 11.30 og skólanum lauk kl. 13. Við 

fórum þá heim og allar sjómannskonurnar fóru niður á höfn til að sækja laun 

eiginmannanna, því þær máttu taka út skammt sem þær gerðu hvern 

föstudagseftirmiðdag um kl. 14. Fyrstu greiðslum lauk um 14.30 en frá 14 til 16 mátti 

sjá þúsundir kvenna fara niður á höfn með skólakrakkana og þær tóku út peninga og 

fóru aftur heim. Þetta var þekkt sem fiskihafnahlaupið.  Það var sjón að sjá. 

Alec Bovill, lærlingur á dekki, Grimsby. 

 

Það voru rottur á gömlu skipunum. Það var ekki hjá því komist því fiskihöfnin var 

morandi í rottum. Ég geri ráð fyrir að það hafi verið eins í Grimsby. Ég sá þetta aldrei 

sjálfur en það er sagt að það hafi hjarðir af rottum einu sinni flutt sig frá 

fiskihöfnunum. Ég sá aldrei neitt af þessu en eldri mennirnir sáu það. Þegar þeir 

byggðu nýju St. Andrew´s bryggjuna í Hull þá komust þeir að því að gamla 

fiskimjölsverksmiðjan var morandi í rottum. Það var hugmyndin að rífa hana í einni 

lotu en heilbrigðiseftirlitið leyfði það ekki. Þeir urðu að nota gas á rotturnar í einum 

hluta og rífa hann niður þegar þær höfðu verið hreinsaðar burt og síðan taka annan 

hluta fyrir á sama hátt. Það var sagt að hefðu þeir rifið þetta allt niður í einu þá hefðu 

rotturnar flutt sig í einu lagi. Upprunalega sagan um rottuflutningana var frá 

fiskimjölsverksmiðjunni. Það voru tvær fiskihafnir og venjulega var brúin skilin eftir 

                                                 
32 Ekki alveg nákvæm frásögn því fæst íslensku skipanna sem sigldu til Grimsby áttu heimahöfn í 
Reykjavík. Á heimsiglingu var haldið beint til heimahafnar. 
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á milli þeirra og þannig komust rotturnar yfir. Menn töldu að þær hefðu komið frá 

fiskimjölsverksmiðjunni yfir brúna og inn í bæinn. 

Ken Robertson, háseti, Hull 

 

Ég tel ekki að bærinn hafi verið af sömu stærðargráðu og Hull. Mér taldist alltaf til að 

Hull og Grimsby væru stærri en Fleetwood. Ég heyrði fólk segja að Fleetwood væri 

stærsta fiskihöfnin en Hull virtist alltaf þéna meira en við. Við vorum frekar höfn fyrir 

gæðafisk, lýsing og þess háttar en Hull og Grimsby veiddu meira við Ísland. Þeir áttu 

ekki heimamið til að veiða á eins og við. En ég hefði haldið að þeir væru stærri en 

Fleetwood. Þegar ég fullorðnaðist fór ég til Grimsby og bjó þar um tíma. Sex af okkur 

ákváðu dag einn að fara til Hull og völdum síðan Grimsby. Það var erfitt líf þar. Það 

var allt eins. Það voru störf þar til reiðu en það var á lélegum skipum. En okkur var 

stefnt í sex vikur til Fleetwood svo þangað fórum við. Ég réði mig á endanum á lítinn 

bát. Meðalhlutur var eitthvað um það bil 1000 pund. Við báðum um pláss á stóru 

skipunum en fengum ekki. Það var mikið af körlum frá Fleetwood í Grimsby og sumir 

eru þar enn giftir. Þeir komust í þokkaleg pláss en ekki við. Við vorum í húsnæði í 

Cleethorpes33 sex saman í einu húsi. Ef maður var á einu skipi en þeir á öðru, þá áttu 

þeir til að koma inn, taka öll fötin okkar skyrtur og annað og nota þau. Við reyndum 

að halda hópinn til að koma í veg fyrir að fötin okkar væru notuð. Ég hafði gaman af 

því, þetta var aðhlátursefni. Mér fannst þeir vera góðir náungar. Ég hef verið til sjós 

með mörgum Jorkurum, mönnum frá Hull sem komu til Fleetwood en þeir voru, held 

ég, það sem kalla mætti úrhrak býst ég við. Mér féll vel við þá. Þeir voru eins og við 

en í Grimsby fann maður sig frekar velkominn þegar maður fór á kránnar. Jafnvel 

konurnar splæstu á okkur drykk ef þær voru þar. Það var enginn að segja að hann væri 

blankur eða atvinnulaus. Þetta var gott fólk og mér féll vel við það. 

Thomas Bagnall, háseti, Fleetwood. 

 

Hull hefur alltaf sérhæft sig í magnveiðum og búnaðurinn, veiðarfærin, veiðiaðferðir 

t.d þungi veiðarfæranna og hönnun var ólík okkar þar sem hún beindist öll að magni. 

Hull lagði sig alltaf eftir magninu, skipin voru stærri, ekki stærri en stærstu Grimsby 

skipin en þeir sóttu mikið til Bjarnareyjar og í Hvítahafið og fyrir utan Hellyer bræður 

þá held ég að þeir hafi ekki stundað Íslandsmið eins mikið og sumar Grimsby 
                                                 
33 Cleethorpes er bær áfastur við Grimsby 
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útgerðirnar. Þeir aðlöguðu búnaðinn, trollið, bobbingana og allt annað fyrir magnið. 

Viðhorf þeirra var ólíkt okkar. Ég minnist þess að hafa sagt þegar við tókum við níu 

eða tíu af Lord Line skipunum frá Hull að þau gætu ekki hafa verið ólíkari okkar 

skipum. Viðhorf skipstjóranna og fyrirkomulag um borð gæti ekki hafa verið 

frábrugðnara okkar þó við hefðum sótt skipin til Shanghai. Allt var eitthvað öðruvísi 

þó við værum aðeins tuttugu mílum framar við fljótið. Fleetwood til dæmis lagði sig 

meira eftir tegundum eins og íslenskum skarkola við vesturströnd Íslands og lýsingi 

sem veiðist við vesturströnd Englands. Þeir beittu smærri skipum í styttri túra. Eldri 

skipin okkar enduðu í Fleetwood. Eldri skipin frá Hull komu til Grimsby.  

John Butt, útgerðarmaður, Grimsby.  

 

Hull og Grimsby hafa lengi háð vinsamlega keppni. Báðir segjast vera stærsta 

fiskihöfn heims. Báðir hafa nokkuð til síns máls. Grimsby gerði út fleiri skip en stór 

hluti þeirra voru bátar, litla danska smíðin 70-80 feta og þeir áttu fleiri skip sem 

veiddu í Norðursjó og á grunnslóð. Ég myndi ætla að varla meira enn tíu af hundraði 

skipa þaðan hafi stundað úthafsveiðar. Með því á ég við fjarlæg mið – Bjarnarey, 

Spitzbergen og því um líkt. Grimsby var öðru fremur höfn gæðafisks – kola, ýsu og 

þess háttar. Hull aftur á móti lagði sig eftir magni, helst þorski og ýsu þegar mikið var 

af henni um hrygningartímann í febrúar og mars og tegundum sem við köllum 

„soldiers“ karfa og ufsa. Hull var magnhöfn fyrir þorsk, ýsu og ufsa. Þar sem Hull var 

stærst í fiskmagni þá var Grimsby stærst í gæðafiski. 

 

„Silfurþorskurinn“ hvatti til draslveiða. Eingöngu magn. Flestir vinningshafa ,,Silfur-

þorsksins” lönduðu miklu fiskmagni sem þeir hefðu ekki lagt sig eftir ef þeir hefðu 

ekki verið í hópnum sem var að keppa um hann. „Áskorunarskjöldurinn“ (e. the 

Challenge Shield) kom í stað silfurþorsksins og þá urðu viðmiðin önnur. Stigin unnust 

fyrir færri daga á sjó, fyrir magn, fyrir söluandvirði sem var miklu betri 

hugmyndafræði því það hvatti til gæða. Menn tóku það mjög alvarlega. Að vera 

meðal tuttugu efstu í keppninni um silfurþorskinn var fjöður í hattinn. Að vera meðal 

fimm efstu þegar leið að áramótum þýddi að þetta var keppni. Ég var heppinn. Síðasta 

ár mitt á sjó landaði ég 21. maí 1973 og þann dag seldum við fyrir 21.600 

sterlingspund. Árið á undan, síðasta heila ár mitt, (keppnin miðaðist alltaf við 

almanaksár) þá fór ég ekki á veiðar fyrr en í mars því skipið var í meiriháttar 

ketilhreinsun, þannig að ég var aðeins níu mánuði á veiðum það ár. Það voru aðeins 
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fimmtíu og sex skip á veiðum frá Hull það ár. Ég var sá fimmtugasti og sjötti sem hóf 

veiðar og náði að verða númer ellefu í afla. Ég var mjög stoltur af því. 

Jim Williams, skipstjóri, Hull.  

 

Ég held að margir sjómenn hafi farist eða slasast vegna þess að skipstjórinn var að 

reyna að vinna Silfurþorskinn. Þess vegna lögðu þeir það af. Þetta var aðeins í gangi 

fimm eða sex ár. Ég man ekki nákvæmlega hvaða ár. Ég var á einu skipi sem vann 

Silfurþorskinn – Sommerset Maugham. Billy Brown vann Silfurþorskinn. Í besta 

túrnum lönduðum við 4.200 kit. ( 267 tonn). Það var góður afli. Hann var afburða 

skipstjóri en hann keyrði mannskapinn áfram. Við vorum að slægja allan daginn á 

dekkinu. Síðan var farið heim og rýr var eftirtekjan. 4.000 kit seldust ekki, þeir vildu 

ekki kaupa það. Einu sinni lönduðum við hjá James Barrie og 3.200 kit (203 tonn) 

seldust á tvo og hálfan shilling (12,5 pens). Allt var dæmt í gúanó. En tonnin töldu til 

að vinna Silfurþorskinn. Skipstjóranum var sama. Hann fékk kaupið sitt en ekki við. 

Eigendurnir fengu sitt, því þetta fór í fiskimjöl, ekki satt og þeir áttu 

fiskimjölsverksmiðjuna. Þetta var allt tómt svindl en við gátum ekkert gert. Værum 

við í keppninni um Silfurþorskinn og unnum að því allt árið, þá hlutum við að hafa 

þénað peninga við fisklöndunina en það var hörkupúl. Að mestu leyti komu góðar 

tekjur úr magninu en það var harkan sex. Allt var vigtað. Aftur á móti þegar við við 

vorum ekki á skipi með „Silfurþorsk“ skipstjóra þá var smælkinu hent og aðeins góði 

fiskurinn hirtur. Þá gátum við gert góða sölu en þannig var það ekki hjá 

,,Silfurþorskkörlunum.“ Þeir hirtu allt og við gátum verið allan daginn að slægja, 

stundum til einskis. Þetta var aðeins silfurþorskur, fiskur úr silfri. Nú er hann á 

hafnarsafninu. Sigurvegarinn varðveitti hann í eitt ár og einhver vann á hverju ári. 

Þegar skip vann þá keypti skipstjórinn venjulega eitthvað fyrir áhöfnina. Kannski 

silfurösku-bakka eða eitthvað þvíumlíkt. Við fengum ölkrús, ég hef blóm í minni. 

Hún var ekki merkilegri en það.   

George Waudby, háseti, Hull. 

 

Ég var útgerðarstjóri í sjö ár og útgerðarmaður fram á árið 1964. Við þurftum að fara 

um borð og hitta skipstjórann og stýrimanninn til að spyrja hvort þá vantaði 

mannskap. Með öðrum orðum hvort það væri einhver um borð sem væri ekki 

nothæfur og þeir vildu skipta út. Væri einhver að koma og taka frí næsta túr þá vissum 

við næsta dag að við yrðum að finna staðgengil. Við vorum eins og ráðningarstofa. 
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Við vorum með skrifstofu og einhverjir stóðu fyrir utan og komu niður eftir á hverjum 

degi til að athuga hvort eitthvað pláss væri laust og þá völdum við besta manninn fyrir 

það skip eða skipstjóra. Ég bar ábyrgð á að sjá skipinu fyrir nægum vistum eftir því 

hvort  fara átti í Norðursjóinn, til Færeyja, Íslands eða Bjarnareyjar. Það varð að meta 

lengd veiðiferðar og sömuleiðis hversu margir menn voru um borð. 

Norðursjávarskipin voru venjulega með tíu manna áhöfn, Færeyjaskipin með fimmtán 

menn og úthafsskipin, eins og við kölluðum þau sem sóttu á Íslandsmið, Bjarnarey og 

Hvítahafið voru með frá tuttugu til tuttugu og átta manna áhöfn. Við þurftum að setja 

nægilega mikið af brauði um borð til að duga í tvo daga þangað til kokkurinn hafði 

bakað eigin brauð eins og venja var. En allt kjötið var flutt um borð – pylsur, lifur og 

þess háttar, kartöflur, grænmeti – nægilegt til að endast allan túrinn. Það bar við að 

þeir yrðu uppiskroppa með kost eða maturinn skemmdist og þeir urðu þá að fara í 

land á Íslandi, eða þar sem þeir voru, að sækja nýjar birgðir. Við pöntuðum venjulega 

frá Cosalt (The Great Coal, Salt and Tanning Company) og það var mitt hlutverk að 

sjá til þess að allt færi um borð. Það var allt yfirfarið tvívegis.  

Gordon Cockerill, útgerðarstjóri, Grimsby. 

 

Við vissum að fiskurinn fór á sömu slóðir til að hrygna, og héldum því þangað. Það 

var að mestu leyti það sem við fórum eftir. Í ársbyrjun kortlögðum við veiðar ársins. 

Segja má að frá miðjum janúar til fyrstu daga apríl værum við að veiða við 

Noregsströndina rétt norðan við heimsskautsbaug og alla leið upp til Nord Kap. Þar á 

eftir héldum við að Íslandi vestanverðu frá suð-vestur ströndinni og norður eftir að 

Horni og síðan til Bjarnareyjar og Barentshafs. Ef fréttist af fiskiríi annars staðar þá 

áttu útgerðarmenn til að segja okkur að fara þangað en venjulega ef farið var eftir því 

þá var fiskurinn horfinn þegar komið var á svæðið, þannig að þetta var tímasóun. Þá 

kom fyrir að útgerðarmenn sögðu: „Þú hefðir ekki átt að færa þig.“ Ég vann að mestu 

eftir dagatalinu við veiðar á úthafinu. Hrygningartíminn við suð-vesturströnd Íslands 

sem við kölluðum „Íslands-haf,“ í nánd við Vestmannaeyjar gaf af sér mikið af þorski 

og ýsu.  

Sid Morrell, skipstjóri, Hull. 

 

Íslandsvertíðin var á vorin. Fiskurinn flytur sig á leið sinni frá Bjarnarey. Hann heldur 

suður með strönd Noregs og tekur þaðan stefnuna til Íslands. Vertíðin við Noreg var 

febrúar og mars og síðan vitanlega Ísland, þá Bjarnarey og að lokum Barentshaf. 
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Bill Hardy, skipstjóri, Grimsby. 

 

Í fyrstu veiðiferð minni sem skipstjóri sóttum við í Hvítahafið. Það er undan 

Noregsströnd.34 Við gerðum glimrandi túr og litum aldrei um öxl. Þá veiddum við um 

allt en seinna einbeitti ég mér að Íslandsfiski sérstaklega, því það féll mér vel. Það var 

nær okkur. Þetta var á meðan ég var skipstjóri. Maður gat farið til Íslands og verið 

kominn á veiðar á innan við þremur sólarhringum en færi maður til Noregs eða austar 

þá vorum við á rússneskum miðum. Til Bjarnareyjar eða Spitzbergen var fimm eða 

sex sólarhringa stím. Langur tími, ekki satt? 

George Mussell, skipstjóri, Grimsby. 

 

Versta veðrið held ég hafi verið við Ísland. Jafnvel á sumrin gerði oft mikla storma. 

Ísingin var hræðileg, ég á við þegar við vorum að veiðum. Við gátum verið að veiða í 

góðu veðri og áður en við gátum dregið inn trollið hafði ísingin lagst yfir. Hvassviðrið 

spratt upp og því fylgdi frost. Við gátum ekkert aðhafst. Veðrið var það slæmt að við 

komumst kannski ekki að landi í skjól. Við urðum að standa það af okkur - það sem 

við köllum að halda sjó. Það skipti ekki máli hvert var haldið, veðrið náði okkur alls 

staðar. Ef ísingin bættist við vindstyrkinn eins og við Ísland þá var það verst af öllu.  

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Faðir minn sagði okkur af því þegar fiskveiðar okkar hófust. Íslendingar höfðu þá 

aðeins litla báta til strandveiða og þekktu alls ekkert til togveiða. Það voru skip frá 

Grimsby sem fyrst fóru til Íslands til að kanna miðin. Þeir fundu svo mikinn fisk að 

það var ónóg æti í hafinu til að fæða hann. Fiskurinn var því vannærður og ekki af 

miklum gæðum en auðvitað veiddu þeir þennan fisk og komu heim með hann. 

Magnið sem veitt var skilaði arði. Þeir voru áhugasamir að kynna sér fiskimiðin 

við Ísland því þetta voru auðug mið en sögulega séð voru þetta bresk mið því 

þeir könnuðu þau og nýttu þau fyrstir. Það var farið á Íslandsmið á skipum sem 

ekki höfðu nútíma siglingatæki. Þau höfðu ekkert, engan sextant, engan radar. Þessi 

tæki voru ekki til staðar jafnvel ekki á stríðsárunum. Þessir menn voru harðir af sér og 

gerðu sér ljóst að þeir höfðu uppgötvað frábær fiskimið. Við vesturströnd Íslands var 

                                                 
34 Hér gætir augljóslega nafnaruglings hjá skipstjóranum því Hvítahafið er innhaf úr Barentshafi við 
norðvesturströnd Rússlands austan Finnlands. Að því liggur rússneska borgin Arkangelsk.  
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hafsbotninn ósléttur. Sjómennirnir sögðu að þeir væru að fara á slóðir sem englar 

væru hræddir að stíga fæti á. 

Bill Hardie, skipstjóri, Grimsby. 

 

Oftast fórum við til Íslands og þá á ýmis mið þar. Við fórum norður, suður, austur og 

vestur, hvar sem mest var að hafa. En allaf var mest að hafa fyrir norðan þar sem 

veðurfar var slæmt – mjög slæmt. Þá þurfti að leita vars og það fljótt annars vorum 

við í vanda. Við vorum einu sinni lagstir við ankeri en þrír eða fjórir voru á keyrslu. 

Ísingin var að setjast á skipið og á reiðanum var þetta tíu sinnum þykkra og þá gerðum 

við auðvitað allt sem við gátum til að brjóta hana upp. Á þessum tíma var engin leið 

að bræða hana. Hún virtist safnast upp og það hvolfdi mörgum skipum. Ef við vorum 

við Ísland þá stefndum við á Noreg og þegar þangað var komið fórum við inn á 

firðina í var fyrir veðrinu. Veðrið þurfti að vera mjög slæmt til að við leituðum vars 

inni á fjörðum. En ég naut þess að vera á sjó. Ég þekkti ekkert betra. Ég gat ekki farið 

í land og gert það sem smiður var að gera. Ég var sáttur við þetta eins og það var.   

Jim Johnson, bátsmaður, Grimsby. 

 

Sjómenn frá Fleetwood sóttu meira á erfiðar fiskislóðir. Við fengum okkar skammt, 

sérstaklega á Íslandsmiðum. Nöfnin á miðunum segja sína sögu: Líkkistan, 

höfuðlínuskurðurinn, Hindenburg, hara-kiri banki – þessi nöfn skýra sig sjálf. Hara-

kiri merkir skyndilegur dauði. Höfuðlínuskurðurinn – höfuðlínan á trollinu – þegar 

netið rifnaði einhvers staðar þá vorum við heppnir ef það rifnaði við 

höfuðlínulegginn, þá þurfti aðeins að endurnýja vírlegg, en ef það rifnaði um miðjuna 

þá kostaði það miklar netabætingar. 

Jim Williams, skipstjóri, Hull.   

    

Veiðiferðirnar voru oftast erfiðar. Skilyrðin við Hornbjarg voru skelfileg. Við höfðum 

upplifað storm, frost, myrkur og ísingarvandamál. Flestir okkar voru frostbitnir á 

vörum, höndum og fótum. Við vorum búnir til heimsiglingar, vorum með 1600 kit af 

gæðafiski í lestinni. Svo þegar fréttin barst að við ættum að vera aðra tvo sólarhringa 

áður en við héldum heim vorum við virkilega ánægðir. Til að kóróna það allt þá 

breyttist veðrið til hins betra það birti og í ljós kom mikil ísbreiða sem hafði rekið af 

norðurslóðum. Skipstjóranum var létt og ákvað að toga nær ísnum eftir að hafa frétt af 

rígaþorski. Þetta var rétt eftir morgunmat á næst síðasta degi. Þegar við hífðum inn 
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trollið vorum við forviða – það var að bresta á samskeytum fullt af rígaþorski. En með 

þeim barst  yfirþyrmandi óþefur sem fyllti loftið svo mannskapurinn vafði trefla fyrir 

munn og nef. Ég hef aldrei upplifað neitt svo hryllilegt. Þá sáum við að netið var 

þakið af undarlegu vaxkenndu efni sem lak úr því þegar við hífðum það um borð sem 

umbreytti dekkinu í skautasvell. Skipstjórinn gaf fyrirmæli um að skola það í burtu 

sem við gerðum með tveimur slöngum og skóflum. En þetta voru ekki endalokin. 

Tvisvar aftur upplifðum við eitthvað álíka. Þá í annað skiptið var það í þvílíku magni 

að það tók okkur tvo tíma að skola því aftur í sjóinn. Þegar leið á kvöld ákvað 

skipstjórinn að toga í áttina frá ísnum. Ég man ennþá að hásetarnir fóru aftur á keis að 

anda að sér fersku lofti. Þeir þurftu meira að segja að þvo olíustakkana og klossana 

áður en þeir fóru í borðsalinn að fá sér tebolla. Skipun frá kokkinum! Svo virtist sem 

tveir stórir Hull togarar hefðu líka fengið upp þetta vaxkennda efni. En einn af 

skipstjórum þeirra áttaði sig á hvað það var og fyrirskipaði að setja það í tunnur. 

Okkur til undrunar lærðum við að þetta var ambra, framleiðsluefni úr kirtilfrumum 

búrhvelisins sem er notað til að framleiða dýr ilmvötn. Við höfðum satt að segja aldrei 

séð nein búrhveli – ég sá þau aldrei við Ísland allan tímann sem ég var þar við veiðar. 

Ein kenning var að það hefði einhvern veginn borist suður á við með ísbreiðunni. En 

við komumst að því að Hull togararnir tóku það með sér heim og seldu  það allt. 

Skipstjórinn ákvað að láta reka um stund. Við hreinsuðum upp dekkið og ísuðum 

fiskinn niður í lest. Það var á meðan við vorum að slægja í stíunum að annar 

furðuatburður gerðist í þessum ógleymanlega túr. Um það bil fimm hundruð yard 

(yard = þrjú fet) á stjórnborða fór sjórinn að freyða og skjóta upp bólum. Við 

stoppuðum og störðum steini lostnir þegar gríðarstór stjórnturn birtist hægt, merktur 

með hamri og sigð rússnesks kafbáts. Fyrst héldum við að við hefðum þvælst inn á 

æfingasvæði sjóhers. Sjórinn flæddi af þessu risaflykki eins og gríðarstór foss niður á 

grænt slímugt dekk sem gerði okkur hugsi hversu lengi hann hefði verið neðansjávar. 

Þegar rússneski skipstjórinn birtist uppi á dekki þá hafði hann einfalda beiðni sem 

auðvelt var að verða við. Allt sem hann vildi var ferskur fiskur í kvöldmatinn fyrir 

áhöfnina! Við urðum við þessu með því að senda tvær körfur af völdum fiski sem 

hann sendi til baka með átta flöskum af úrvals vodka sem átti að skipta með 

áhöfninni. Ég man enn bragðið af því – það var eins og eldvatn. Þegar viðskiptunum 

var lokið þá fór hann á kaf og skildi eftir sig slóð af loftbólum. Það sem eftir lifði 

dagsins leið án þess að nokkuð sérstakt bæri við. 

Michael Sparkes, bátsmaður, Grimsby. 
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Við tókum aldrei peninga með okkur til sjós en það var hægt á fá fyrirframgreiðslu frá 

umboðsmanni. En við vildum ekki steypa okkur í of miklar skuldir. Það þurfti að 

endurgreiða þetta. Við vorum á Akureyri. Það var meiriháttar viðgerð – fimm til sex 

dagar að minnsta kosti. Umboðsmaðurinn kom um borð og sagði skipstjóranum að 

hann gæti skipulagt ferðir til að skemmta áhöfninni. Þá skipstjórinn segir: „Það er 

fínt.“ Þá  skipuleggur hann ferðir um nágrennið og lætur skipstjórann hafa reikning 

fyrir þetta sem kom út á um 23 pund á mann, sem var mikill peningur. Þá komumst 

við að því að umboðsmaðurinn átti rútufyrirtækið sem fór í ferðirnar með okkur. Hann 

lét togarann líka skipta um legurými daglega sem útheimti dráttarbát af því vélin var í 

lamasessi. Þá komumst við að því að hann átti dráttarbátinn. Þá þurfti að birgja okkur 

upp á ný með kosti því við vorum orðnir uppiskroppa. Hver annar en 

umboðsmaðurinn átti verslunina! Þá kemur hann til Dave og segir: „Mundi 

mannskapurinn þinn vilja fara í bíó eða í sund?“ Þá komumst við að því að hann átti 

kvikmyndahúsið og sundhöllina!!! Það kostaði heil ósköp. Við vorum þar í átta eða 

níu daga og það safnaðist upp reikningur fyrir meira en 5.000 pundum. Venjulega 

veiddi skipið fyrir um 6.000 pund í túr. Dave var ein taugahrúga. Hann hélt að hann 

yrði látinn taka pokann sinn út af þessu en hann vissi ekki fyrr en hann sótti þessa 

reikninga að þetta væri íslenskur umboðsmaður. Hann var í djúpum skít. 

Útgerðarmennirnir réðu alltaf umboðsmann og öll þessi fyrirtæki voru umboðsmenn 

fyrir höfnina og þeir komu niður á höfn. Oft fengum við þá til að sjá um 

radarviðgerðir eða þess háttar, eitthvað bilaði eða kannski skipstjórinn vildi komast í 

land. Venjulega ef radarinn var bilaður fórum við í land yfir nótt.  

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 

 

Grænland varð fyrir valinu þegar við gátum hvergi annars staðar veitt. Það var 

hryllilegur staður til að veiða. Sjávarföllin eru svo sterk og borgarísinn flyst til hraðar 

en skipið. Botninn er mjög erfiður svo það er mikið slit á trollinu – þetta er ekki góður 

staður til að stunda veiðar.   

Bill Hardie, skipstjóri, Grimsby. 

 

Ég fór á Grænland með náunga sem hét Andy Jensen. Við fórum á Prince Philip sem 

var 139 feta langur. Pabbi sagði við mig: „Þú ert ekki á leið til Grænlands á þessum, 

er það nokkuð?“ En ég fór með Andy sem hafði engan beyg af ís eða nokkrum hlut. 
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En ég hafði aldrei verið við Grænland og þegar við nálgumst Hvarf segir hann við 

mig: „Haltu þig bara í hálfrar mílu fjarlægð frá borgarísnum.“ Það er ekki hægt að 

ímynda sér hve stórir þeir eru fyrr en maður sér þá. Eins og íbúðarblokk. Við 

sveigðum fyrir þá um það bil hálfa mílu, fylgdumst með radarnum og í þetta skipti 

hafði ég verið um hálfa mílu frá honum þegar við hefðum átt að vera heila mílu og við 

rákumst á hann. Það var gríðarlegt högg og ískrandi hljóð. Hjartað í mér og öllum 

titraði en Andy rölti út og sagði: „Hafðu ekki áhyggjur af þessu.“ Við höfðum rétt 

skrapað ísinn undir yfirborðinu. Í þessum túr fórum við inn á höfn sem var kölluð 

Julianna! (Juliannehåb) eða ég held að hún hafi heitið það. Ég hélt að við ætluðum 

aldrei að komast inn þennan fjörð. Hann var þakinn af ís, en skipstjórinn fór upp á 

brúna. Ég var þá á vakt og við stýrið. Hann fer upp og segir: ,,Það sem þarf að gera er 

að stefna að stærstu borgarísjökunum sem halda þeim minni í burtu og það er alltaf 

smuga þar.“   

Ray Jones, háseti, Grimsby. 

 

Við Grænland lagðist fiskurinn við botninn og þegar hlýtt loft barst með 

Golfstraumnum þá fylgdi hann því ekki. Þetta var hlýr sjór svo fiskurinn svalt. Það 

var horaður sveltandi fiskur sem við vorum að veiða og fórum með þessa hortitti heim 

– afleitt. Við vorum með 3.200 kit í skipinu, næstum allt dæmt ónýtt, horaður þorskur 

eins og rakblöð, allt of horaður. Það sást í gegnum þá. Útgerðarstjórinn var vanur að 

segja. „Komið þeim inn fyrir borðstokkinn, þetta verður allt í lagi“ en í þetta skipti 

fékk ég tvo og hálfan shilling fyrir túrinn.35 sem var 3.200 kit.36 Michael Burton var 

útgerðarstjóri.  Hann var hjá James Barrie. 

Georges Waudby, háseti, Hull. 

 

Ég hef verið á Grænlandi, hef verið í Godshaven37 það var höfuðstaðurinn. Það er 

mjög frumstæður staður. Það var alkunn staðreynd að í Godshaven á Grænlandi var 

maður umkringdur af ungum stelpum um leið og búið var að binda. Stelpurnar vildu 

verða óléttar því það var ólöglegt fyrir þær að búa á Grænlandi ef þær urðu óléttar. 

Það var venjan að senda þær til Noregs sem var annar vonlaus staður. Það var alþekkt 

að strax og búið var að festar landfestar á Grænlandi þá komu allar stelpur bæjarins. 
                                                 
35 Tveir og hálfur shillingur var 12,5 pens eða 0,125 sterlingspund. 
36 3.200 kit eru 203 tonn.  
37 Hér er átt við Godthåb höfuðstaðinn sem nú heitir Nuuk.  
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Það var eina útgönguleið þeirra frá lífinu þar. Þar var nánast ekkert. Það voru fáeinar 

kolabryggjur, fáeinar litlar búðir, mikið af snjó. Það var allt. Það voru engin 

kvikmyndahús né dansleikjahús, það var ekki hægt af fá bjórglas á krá, það var ekkert 

að hafa. Þess vegna vildu þær verða óléttar einfaldlega til að vera sendar til Noregs. 

Það var þeirra lífsmáti. Ég vona að ég hafi ekki gert neina ólétta. Ég minnist þess ekki 

en vissi það ekki heldur því ég sigldi á brott.   

 

Ég gleymi aldrei þegar við vorum að nálgast Godshaven. Það heyrðist óskaplegt skark 

og högg. Ég á við eitthvað sem er ærandi. Skriðjökullinn var á leið niður fjallið. Um 

leið og hann náði tilteknum stað, brotnaði hann af og myndaði ísborgir. Í samanburði 

við hávaðann á fótboltaleik þá held ég að þessi hávaði sé hundrað sinnum meiri. 

„Hvað er þetta?“ Þá áttaði ég mig á hvað þetta var. Ef ég hefði aðeins haft hugsun á 

að hafa myndavél með mér til að taka myndir af slíkum fyrirbærum! – en á þessum 

tíma höfðum við ekki efni á myndavél. Ég átti aldrei neina.   

Tom Jacombe, háseti, Grimsby.  

 

 Þegar ég var stýrimaður fór ég á togara sem hét Churchill. Það var nýr togari og 

skipstjórinn hét Norman Rogers. Hann var kallaður óstöðvandi Norman. Hann var 

harður náungi. Við vorum að veiða við norsku ströndina í námd við stað sem var 

kallaður Berlevag við ströndina nálægt Tannafjord38. Það var alveg nyrst. Vindurinn 

blés af landi. Það var feikihvasst. Þá vorum við að veiðum mílu undan landi – við og 

einn frá Hull. Við vorum að ljúka túr - vorum með mikið af fiski. Sem sagt við vorum 

að veiðum og varðskip kemur og þeir sjá okkur. Jæja, við hífum inn trollið og stefnum 

beint út í veðrið, en Hull togarinn var tekinn. Þeir fara með hann til staðar sem heitir 

Vardö í Norður-Noregi og fóru með hann fyrir sjórétt. Við erum á heimleið með um 

2.400 kitt (152 tonn) og þá segir skipstjórinn: „Við skulum fara inn í Tromsö – því 

ósvífnari sem við erum því betur lítum við út.“ Við fórum því inn í Tromsö og vorum 

teknir fastir þegar við komum inn. Ég hugsaði: „Þetta er laglegt eða hitt þó heldur.“ 

Ég hafði ekki verið kvæntur lengi og hugsaði að engin leið væri að vita hve langan 

tíma þetta tæki. Jæja, við lágum fram með hafnargarðinum. Það var allt í gangi í 

skipinu og það voru vopnaðir verðir með léttar vélbyssur og yfirmaður með 

skammbyssu. Þessi yfirmaður og einn af sjómönnunum fóru í hádegisverð og annar til 
                                                 
38 Norsku nöfn þessara staða eru Berlevåg og Tanefjorden. 



 121 

stóð á bryggjunni með byssu. Þá sagði skipstjórinn: „Strax og ég gef þér merki út um 

gluggann þá leysir þú landfestar og við erum farnir.“ Jæja, ég fékk merkið og hugsaði: 

„Jæja, hvað verður um Mick ef hann fer að skjóta þegar ég sleppi landfestinni?“ Hvað 

um það, við gáfum í, fullt aftur á bak og tókum öll tengi og slöngur um leið og við 

lögðum frá og skipið rúllaði af stað. Við vorum með tvo tollverði um borð. Þeir 

sögðust koma með okkur til Bretlands. Af stað lögðum við með vélina í botni og 

okkur miðaði vel. Ég fór upp í brú og stýrði. Þá sagði skipstjórinn: „Jæja, enginn getur 

núna elt okkur uppi.“ Næst skeður það að gömul Catalínu flugvél flýgur yfir okkur. 

Ég hugsaði með mér að þá væri þetta búið. Þá sigldum við til Yesben eða eitthvað inn 

fjörðinn og varðskip kemur stormandi upp að okkur og kallar: „Stöðvið skipið.“ 

Skipstjórinn svarar: „Ég ætla ekki að stöðva skipið mitt.“ Við héldum því áfram og 

því næst kemur varðskipið fast upp að okkur. Skipstjórinn segir: „Það er efst í mér að 

snúa hratt í stjór og sökkva honum í leiðinni.“ Ég svara. „Ég veit ekki hvort það er 

ráðlegt skipstjóri.“ Hann svarar: „Þegar ég fer á taugum, þá verður þú á hnjánum 

biðjandi bænir.“ Já, hugsaði ég. Næst skeður það að þeir fara að skjóta með 

glóðarkúlum39 rauðum og af ýmsum litum sem fara fyrir framan mig meðfram 

brúarglugganum. Andskotinn, hugsa ég en á endanum stöðvar skipstjórinn skipið. Við 

létum ankerið falla. Þeir leyfðu honum ekki að hitta breska ræðismanninn í Tromsö og 

settu vopnaða lögreglu um borð og auk þess vopnaða sjómenn með léttar vélbyssur. 

Ég man ekki lengur hvaða sekt við fengum – líklega 5.000 pund sem var mikill 

peningur í þá daga og við lönduðum 2.350 kit (149 tonn). Við seldum fyrir 4.000 

pund sem skilaði engu fyrir túrinn. Skipstjórinn var rekinn.   

Mick George, skipstjóri, Grimsby.  

 

Þegar við vorum í Hvítahafinu komum við alltaf við í Lodigen40 til að sækja lóðs því 

mannskapurinn var vanur að senda bréf heim. Blái vindlingapappírinn var af 

einhverjum ástæðum mjög dýr í Noregi. Ekki rauður heldur blár. Sjómennirnir tóku 

með sér öskjur af bláum og seldu þær. Fengu gott verð fyrir þær. Við náðum í lóðsinn 

í Lodigen og þeir fóru með okkur í gegnum firðina í tuttugu og fjóra til þrjátíu og sex 

tíma og þá lét mannskapurinn þá fá bréf sem þeir voru að senda heim og fyrir 

burðargjaldinu létum við hann hafa pakka af vindlingablöðum. Þegar við komum til 

                                                 
39 Glóðarkúla er byssukúla með efni sem brennur og skilur eftir sig slóð þegar hleypt er af. 
40  Staðarnafnið Lodigen fyrirfinnst ekki. Líklega er hér átt við Lofoten sem er norðarlega í Noregi. 
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baka frá veiðum og náðum í lóðs í Honningsvåg þá var pósturinn okkar þar ef konan 

hafði svarað. Það voru enn eftir fjórir til fimm dagar áður en við náðum heim – en við 

fengum bréf sem var gott. Ég vildi óska að ég hefði geymt einhver af mínum bréfum. 

Les Bowden, háseti, Grimsby.  

 

Rússar voru slakir hvað varðar fiskveiðilögsögu og þess háttar mál í gamla daga þegar 

við höfðum þriggja og fjögurra mílna lögsögu. Við veiddum skipulega innan þessara 

marka, tvær eða þrjár mílur í stað fjögurra eða fimm og þeir skiptu sér aldrei af því. 

Ég var aldrei tekinn fastur en einn af okkar togurum var tekinn og þá var 

útgerðarmaðurinn um borð. Sektin var um 250 pund, ekkert til að tala um. Ég var hjá 

útgerðarfélaginu Marr þegar Swanella var tekin föst. Skipstjórinn var vel þekktur, Leo 

Rennet. Einn ungi eigandinn var um borð sér til skemmtunar. Rússarnir tóku hann 

höndum og sögðu að hann hafi verið að stinga út radarturna og stunda njósnir. Þeir 

fóru með hann til Murmansk og hann virtist eiga ömurlega daga. Þeir voru með 

vopnaða verði um allt skipið. Þeir komu um borð, fóru með hann í land í yfirheyrslur 

þangað til um fjögur næsta morgun. Hann kom til baka til skips rétt til að fá sér blund 

og þeir komu til baka og tóku hann aftur. Þetta stóð yfir í fjóra eða fimm daga, þá fóru 

þeir með hann í dómsal og sektuðu hann um 250 pund og sögðu að hann gæti farið. 

Skipstjórinn keyrði út frá Murmansk sem er flotastöð og sem betur fer leit hann út um 

gluggann og sá unga reiðarann standa á brúarvængnum að taka myndir af rússneska 

flotanum. Heimskulegt. Skipstjórinn tók í hnakkadrambið á honum, sparkaði honum 

niður stigann og sagði honum að koma ekki upp í brú fyrr en við kæmum heim.    

Sid Morell, skipstjóri, Hull. 

 

Árið 1957 var ég bátsmaður á togara sem var gerður út frá Hull. Skipið var Kingston 

Almandine sem Kingston Deep Sea Trawling Company gerði út. Skipstjóri var Cyril 

Burt og Gordon Shepperd var stýrimaður. Í þessari veiðiferð vorum við líka með 

farþega um borð sem stundum var kallaður skemmtiferðamaðurinn. Þegar við létum 

úr höfn var það aðeins skipstjórinn sem vissi hver þessi svokallaði farþegi var. Á 

leiðinni komust ég og farþeginn að því að við áttum sitt af hverju sameiginlegt og 

tókst því kunningsskapur með okkur. Við áttum langar og áhugaverðar samræður í 

brúnni meðan ég var á vakt. Það var í þessum samræðum sem hann afhjúpaði hver 

hann í raun var og ástæðuna fyrir að hann var á skipinu. Hann sagðist hafa ákveðið að 

segja mér það því ég myndi hvort eð er geta mér þess til. Hann var ungur lautinant í 
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breska sjóhernum og hét Andrew Marks. Hann tilheyrði deild úr konunglega 

sjóhernum sem hann kallaði upplýsingadeild. Hann sagði mér að upplýsingadeildin 

hefði fengið tilkynningu um að Rússar væru um það bil að reynslusigla nýrri gerð 

orustuskipa. Þar sem Kingston Almandine var á leið á svæði þar sem búist var við að 

reynslusiglingin færi fram þá hafði sjóherinn sett lautinantinn um borð til þess að 

hann gæti meðal annars myndað rússnesku herskipin ef tilefni gæfist til. Marks 

lautinant var með stóran seglpoka sem var þungur í botninn. Í pokanum var það sem 

virtist vera mjög dýr myndavél og sjónauki ásamt þrífæti. Þetta virtist vera samstæða, 

rissblað og tvær eða þrjár möppur sem í voru útlínur af rússneskum herskipum. 

 

Við komum að lokum til Kildin sem er á rússnesku ströndinni og eyjunni sem 

rússnesku herskipin sigldu jafnan út frá. Á öðrum eða þriðja degi birtust þrjú herskip. 

Eitt þeirra dró á eftir sér stóra skotskífu. Lautinantinn tók margar myndir af 

herskipunum. Hann sagði mér líka að hann hefði skráð hversu nákvæmar byssur 

þeirra væru en skýrði aldrei hvernig það væri gert. Hann notaði sjónaukann mikið en 

frá honum lá þráður sem hann stakk í eyrað og ég held að hann hafi talað inn í 

hljóðnema. Þessir svokölluðu „sjónaukar“ voru daufir og hann sagði mér að þeir væru 

í raun tæki sem væri notað til að skrá tíðni rússnesku radaranna sem væru í landi. 

Marks lautinant sagði mér að kæmu Rússarnir um borð til okkar þá myndi þessum 

þunga seglpoka verða fleygt fyrir borð strax og yrði hann yfirheyrður í þaula af 

Rússum sem kæmu um borð myndi hann segja þeim að hann væri háskólanemi sem 

væri að safna efni í lokaritgerð. Ég minnist þess að hafa gantast við hann um að hann 

fengi metalíu fyrir allar upplýsingarnar sem hann hefði safnað saman. Hann svaraði 

eitthvað á þann veg að hann vissi það ekki en yfirmenn hans yrðu örugglega ánægðir.  

 

Á þessu stigi held ég að það sé óhætt að segja að þessi leyniaðgerð var á vitorði 

skipstjóranna í Hull (ég fór sem skipstjóri frá Hull í mörg ár). Ég hitti Brooks sjóliðs-

foringja oft og hann spurði okkur alltaf spurninga ef við vorum að veiða við strönd 

Rússlands t.d. hvort við hefðum séð einhver herskip, hversu mörg og hvað þau virtust 

vera að gera o.s.frv. Síðan spurði hann: ,,Ertu að fara á veiðar við Rússlandsstrendur í 

næsta túr? Ef svo er, viltu taka með þér myndavél til að mynda rússnesk herskip eða 

hvað annað sem þú teldir áhugavert fyrir okkur?“ Með ,,okkur“ átti hann við 

upplýsingadeild sjóhersins.  
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Brookes sjóliðsforingi leyndi ekkert þeirri staðreynd að hann vann fyrir 

upplýsingadeild breska sjóhersins, að minnsta kosti ekki við mig. Útgerðarmenn í 

Hull vissu fullvel um þá leynilegu starfsemi sem fór fram um borð í skipum þeirra. Ég 

sá Brookes sjóliðsforingja á skrifstofu okkar hjá Hellyer Bros sem seinna varð British 

United Trawlers í þrjú eða fjögur skipti.   

Neville Beavers, skipstjóri, Hull. 

  

Frómt frá sagt myndi ég kalla það sem við gerðum upplýsingasöfnun. Fólk hefur 

ólíkar hugmyndir um það, en þegar öllu er á botninn hvolft þá vorum við að vinna 

fyrir ríkis-stjórnina. Einstaka sinnum hafa skip verið beðin að flytja sig í burtu og 

þegar nokkrar byssur eru til staðar til að fylgja tilmælunum eftir þá spyrðu ekki 

spurninga. Við vissum í flestu hvar við höfðum Rússana. Jafnvel í fiskveiðum vissum 

við alltaf hvað Rússarnir ætluðu að gera því þeir fóru eftir bókinni. Rússarnir voru 

þeir einu sem nokkurn tímann notuðu flaggmerki til að gefa til kynna að þeir væru að 

hífa eða kasta. Allt þetta. Þeir fylgdu bókinni. Aðalskýringin var að þeir þekktu ekkert 

annað. Skyndilega eftir stríðið voru þeir með þúsundir skipa og það tekur meira en 

smá stund að þjálfa skipstjóra eða stýrimann. Þeir urðu þess vegna að vinna eftir 

bókinni. Þeir trufluðu okkur aldrei. Þeir létu meira segja vera að tala við okkur. Þeir 

bara komu og sópuðu upp því sem var að hafa. En það bar við að rússnesk herskip 

báðu skipin okkar að flytja sig í burtu. Ég geri ráð fyrir að þeir hafi vitað hvað var um 

að vera eins og við. Við vissum hvað var um að vera hjá þeim. Ég var á skipi sem hét 

Galliard. Það hafði orð á sér fyrir að vera njósnaskip. Ég var þá stýrimaður á því og 

get sagt að Brookes sjóliðsforingi var fínn náungi. Hann var með litla skrifstofu á 

höfninni. Í þessum túr sagði skipstjórinn við okkur alla: „Það verður allt í góðu 

þennan túr. Við tökum nokkra menn úr sjóhernum með okkur og við erum með 

örugga tryggingu fyrir lágmarks dagkaupi. Við munum uppskera 10.000 pund hvort 

sem við veiðum fisk eða ekki.“ Við vorum með tvo loftskeytamenn. Allt sem þeir 

gerðu var hlusta með tækjakosti sínum og þeir voru með segulbönd. Þeir skyldu 

rússnesku og sátu við að hlusta. Brookes sjóliðsforingi kom með okkur og annar 

náungi sem ég var ekki viss um hvaða stöðu hafði en hann hafði unnið í sendiráðum í 

mörgum löndum. Hann var heiðursmaður. Ég hafði unun af að hlusta á hann tala um 

sumt úr sínum reynsluheimi. Hann dvaldi í brúnni með einhvers konar loftnet og 

hlustaði meðan loftskeytamennirnir hlustuðu á öðrum bylgjum. Þeir unnu sex tíma og 

höfðu frí í sex þann tíma sem þeir voru um borð. Brookie var á hinni vaktinni. Þetta 
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var allt skráð og þeir grandskoðuðu þessar upplýsingar eftir því hvað þeir töldu vera í 

þeim þegar heim var komið. Eftir það skildu þeir kannski segulband eftir hjá 

loftskeytamanni. Ef hann heyrði rússnesku talaða þá setti hann það í gang. Þeir gætu 

þess vegna hafa verið að ræða um afla eða hvað sem er, ekki vissum við það. En 

stundum gátu einstakar upplýsingar verið gagnlegar. Sumir af okkur fengu gefins 

litlar myndavélar með aðdráttarlinsu frá Mod fyrir milligöngu Brookes sjóliðsforingja. 

Hann var titlaður yfirmaður í sjóhernum og hann vann fyrir Mod. Sæjum við rússnesk 

skip, herskip, flugvélar, kafbáta eða eitthvað álíka þá tókum við myndir og létum hann 

hafa filmuna þegar við komum heim. Ef einhver filma var eftir þá notuðum við það til 

að taka fjölskyldumyndir og þess háttar. Þeir framkölluðu þær og sendu okkur 

fjölskyldumyndirnar til baka. Ég hafði myndavélina með mér í tvö til þrjú ár eða 

lengur. Þeir borguðu okkur ekki. Þeir ábyrgðust aðeins 10.000 punda veiðiferð þegar 

þeir komu allir með okkur en sluppu við að borga því við gerðum betur. Við hefðum 

getað látið eins og við værum að fiska án þess að gera neitt og þeir hefðu látið það 

gott heita en eins og þetta æxlaðist þá hittum við á mikið af kola og seldum fyrir 4.000 

pundum meira en þau 10.000 sem þeir ábyrgðust. Ef aftur á móti við hefðum ekki 

veitt neitt þá vissum við að þeir hefðu ábyrgst 10.000 pund. 

Jim Williams, skipstjóri, Hull.  

 

 Ég var aldrei með neinn úr sjóhernum á mínum skipum. Ég þjónaði í konunglega 

sjóhernum meðan ég gegndi herþjónustu og einn af yfirmönnunum lautinant Edwards 

sem var með mér á síðasta skipinu sem ég var á í sjóhernum, HMS Thesius, kom dag 

einn til Hull þegar hann var að vinna fyrir leyniþjónustu sjóhersins. Venjulega komu 

þeir til okkar á skrifstofuna og spurðu hvort við hefðum nokkuð séð hvað rússnesku 

skipin væru að aðhafast. Við vorum vanir að sjá rússnesku skipin fremur reglulega á 

ákveðnum árstímum þegar við vorum að veiða við rússnesku ströndina og við finnsku 

ströndina. En ég hef ekki tekið neinn úr leyniþjónustunni með mér. Ég veit af vinum 

mínum sem hafa gert það. Einn vinur minn fékk myndavél frá flotamálaráðuneytinu 

og ég held að hann eigi hana enn og taki myndir á hana. Við gerðum það venjulega 

með okkar eigin myndavélum, en ég veit ekki hvort það skilaði nokkru. Við sendum 

filmurnar áleiðis til þeirra. Rússarnir voru yfirleitt ágætir við okkur. Það var aðeins 

þegar þeir voru að stunda flotaæfingar frá Murmask og þess háttar að þeir voru harðir 

í horn að taka. Þá komu þeir að okkur og ráku okkur í burtu því þeir vildu hafa svæðið 
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fyrir sínar æfingar. Burtséð frá því þá fannst mér þeir vera sanngjarnir í samskiptum. 

Þeir hegðuðu sér óaðfinnanlega. 

Sid Morrell, skipstjóri, Hull.  

 

Þegar ég tók við sem framkvæmdastjóri hjá Consols þá hafði enginn samband við mig 
hvorki foringi í sjóhernum né neinn annar þaðan til þess að ræða við skipstjóra. Þegar 
ég var skipstjóri þá kom einn maður frá sjóhernum oft á skrifstofuna, samt aðeins ef 
við höfðum verið í Hvítahafinu því við sóttum Hvítahafið meira eða minna á veturna 
en mest af úthaldinu vorum við á Íslandsmiðum. Hann var vanur að spyrja: „Hafið þið 
séð nokkur rússnesk herskip?“ Við sáum reyndar fjölda þeirra fara hjá. Hann rétti 
okkur þá bók og það voru útlínur í henni og hann spurði þá: „Mynduð þið þekkja þetta 
eða hitt?“ Við sögðum þá: „Ég gæti trúað að það væri þessi tegund.“ Það væri aðeins 
hægt að tala um tegund, ekki skip. Það var einhvers konar gagnasöfnun í gangi en 
ekki í Grimsby í neinum mæli. Alls ekki, því ég þekki og þekkti alla helstu 
skipstjórana í Grimsby og jafnvel núna ræði ég við þá og hef spurt þá, og þeir svara 
neitandi. Þeir höfðu sömu reynslu af þessu og ég. Það er allt sem segja þarf.   
Don Lister, skipstjóri og útgerðarstjóri, Grimsby. 
 
Breska leyniþjónustan var með einn yfirmann sem gætti hafnarinnar hér. Ég veit ekki 
hvort hann sá um Grimsby einnig. Leyniþjónusta sjóhersins var augljóslega áhugasöm 
að fá allar mögulegar upplýsingar um siglingar rússneskra skipa sérstaklega sjóhersins 
og tilteknir togaraskipstjórar voru fúsir að vinna með þeim. Það skal haft í huga að 
margir af þessum skipstjórum höfðu verið í herþjónustu og höfðu til dæmis komið að 
slæðingu tundurdufla. Við sendum ennþá ungu bátsmennina og stýrimennina á 
aganámskeið sjóhersins í Corsham því við töldum að herinn veitti mikilvæga þjálfun í 
aga og stjórnun. Sambandið var auðvitað náið og við veittum þær upplýsingar sem við 
gátum um siglingar rússneska flotans og það má segja að þeir hafi verið 
gagnasafnarar. Þeir gætu hafa verið í heræfingum, flotaæfingum en Rússarnir voru 
fremur óbilgjarnir og leiknir í að reka fólk í burtu. Því var það besta sem við gátum 
gert að safna upplýsingum um þær tegundir skipa sem Rússarnir voru með í gangi. 
Stundum höfðum við lið frá sjóhernum um borð sem reyndi að bera kennsl á ákveðin 
rússnesk skip og sérkenni þeirra. En það var ekkert líkt ,,hulunni og rýtingnum“ í 
seinna stríðinu þar sem njósnarar fóru um frönsku ströndina og öfugt. Þetta var í raun 
æfing í söfnun upplýsinga.   
Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull. 
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7. Kafli  
Aumingja fótgönguliðið. 
Fiskveiðar voru heimur karlmannsins og einokun ófaglærðu stéttanna. Aðrar atvinnu-

greinar þjálfuðu starfsmennina, efldu fagkunnáttu þeirra, kröfðust jafnvel meiri 

verkkunnáttu eða bættu við betur menntuðu ungu fólki, jafnvel nýútskrifuðu. Margar 

skýrslur um fiskveiðar lögðu til að ráðið yrði fólk með víðtækari reynslu og þjálfun 

yrði bætt. Samt sem áður héldu fiskveiðarnar áfram að vera forhert, arfgeng 

atvinnugrein, síðasta vígi landsföðurhyggjunnar og goðsagnakennt „við og þeir“ 

samband. Þeir sem unnu verkin nutu lakari lögverndar eða skjóls verkalýðsfélaga 

(brandari hjá sjómönnum) heldur en í nokkurri annarri atvinnugrein eða sjómenn 

nokkurrar annarar þjóðar. Í Frakklandi, Þýskalandi og Íslandi voru sjómenn yfirleitt 

verndaðir af lögunum. Breskir sjómenn vildu ekkert af þessu vita. Þeirra metnaður 

var að halda sig að verki, auka tekjurnar og komast fyrr heim.   

 

Þegar til sjós var komið höfðu vinnustéttirnar völdin. Ekki með völdum hins vinnandi 

manns því fiskveiðar voru reknar nánast eftir fyrirkomulagi lénsskipulags og eigendur 

gjörnýttu allt, bæði vélarafl og vinnuafl en hvert einasta skip rak sig eins og samsafn 

af fljótandi samyrkjubúi vinnustétta. Hver einasta áhöfn, sem stýrt var af einum úr 

þeirra hópi, var liðsheild sem var ábyrg fyrir velgengni þeirra eða niðurlægingu. 

Hver einasta áhöfn fagnaði sigri saman eða tók sameiginlegri niðurlægingu. 

Félagsskapurinn, dálætið á sjómannslífinu, sameiginleg löngun í peninga og 

einstaklingsbundin andúð á útvegsmönnunum batt þá saman í liðsheild.  

 

Hæfileikarnir spruttu upp úr þeirra röðum. Margir lögðu glaðbeittir í samkeppnina 

og baráttuna um toppinn. Þar kepptu þeir af atorku innbyrðis. Aðrir sættu sig við að 

vera á sinni hillu og voru ánægðir að njóta félagsskapar liðsins. Samt deildu þeir 

hinum sameiginlegu og erfiðu lífskjörum. Hlunnindi og réttindi voru í lágmarki. Allt 

beindist að hinni endanlegu uppskeru – reiðufénu fyrir veiðiferðina. 

 

Fyrir utanaðkomandi virtust laun sjómannsins vera mjög há. Samt var það svo að 

greiðslur fyrir veiðiferðir voru mjög sveiflukenndar. Háar fjárhæðir urðu mun minni 

þegar þær voru yfirfærðar í tímakaup á þriggja vikna samanþjappaðri vinnu með 

löngum vinnudegi, allt að átján stundir á sólarhring. Árið 1968 reiknaði Samband 
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breskra togarareigenda (The British Trawlers Federation) að hásetahlutur á 

úthafstogurum frá Hull væri þrjátíu og tvö pund, tveir shillingar og sex pens á viku, 

tala sem væri lægri í Grimsby og Fleetwood, en hærri á frystiskipum. Allir fengu 

tuttugu pund á viku sem trygg lágmarkslaun. 

 

Þetta var ekki mikið en þó meira en flestir með svipaðan bakgrunn gátu vonast eftir 

að vinna sér inn og það var greitt í einu lagi við hverja heimferð. Síðan var alltaf 

hvatinn og vonin að auka tekjurnar. Skipstjórarnir voru miklu betur settir. Fengu að 

meðaltali 130 pund á viku á skipum yfir 140 fet frá Grimsby og á milli 20 til 80 

pundum meira á Hull skipum. Miklar fjárhæðir fóru um hendur þeirra. Einn 

skipstjóri, Wally Bowden frá Grimsby hefur haldið skrá um tekjur sínar sem sýnir að 

frá maí 1957 til maí 1970 fór hann 192 veiðiferðir og aflaði 342.089 kit af fiski 

(21.722 tonn) sem seldist á 1.754.451 pund.41 eða 9.137 pund að meðaltali í veiðiferð. 

Ekki mikið af því féll í hlut sjómannanna.  

 

Ég hef þekkt karla sem komu og lönduðu á fimmtudegi og skipin héldu brott á 

laugardegi og í stað þess að afla hárra launa sögðu þeir: „Æ, ég ætla að fara á 

fótboltaleikinn á laugardaginn.“ Þeir afmunstruðu sig af skipinu og fóru niður eftir í 

næstu viku og réðu sig á annað skip. En góðu skipin sem öfluðu vel voru með fasta 

áhöfn sem ekki var mikil hreyfing á. Ég á við að þegar vel aflaðist eins og í þetta 

skipti þá höfðu menn einhverja shillinga að sækja. Sumir héldu sig alltaf við sama 

fyrirtækið. Við gerðum það ef til vill meðan við vorum hásetar en þegar kom að því 

að fá stýrimannsstöðu, og maður var hjá einhverju fyrirtæki og þá gat komið upp 

tækifæri hjá öðru fyrirtæki. Ef til vill réði maður sig þar en fannst síðan ekki eðlileg 

tækifæri koma. Þá var kannski vænlegra að færa sig eitthvað annað þar til eitthvað 

betra bauðst. Þótt maður væri hjá ýmsum fyrirtækjum þá var þetta allt sama vinnan. 

Launakerfið var það sama alls staðar. Togaraeigendur kepptu ekki innbyrðis með 

yfirborgunum. 

John Gilby, skipstjóri, Grimsby. 

 

                                                 
41Aflinn er um 113 tonn að meðaltali í veiðiferð. Á gengi ISK/GBP í maí 2009 1 GBP= 200 IKR. þá er 
aflaverðmætið um 350. miljónir eða um 1.820. þúsund í veiðiferð. Aflaverðmætið er því að meðaltali 
aðeins 16 kr. pr. kg, en á þessum árum var verðlag á fiski á Íslandi mun lægra. Nú, árið 2010, mætti 
ætla að verð á blönduðum fiskafla á Íslandi væri frá 200-250 kr. pr. kg.   
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Á sum skip vildu menn ekki fara því þau fiskuðu ekkert. Það var aðeins tímasóun. 

Mörg þeirra lágu í höfn vikum saman að bíða eftir áhöfn. Við mönnuðum meira segja 

skip einu sinni. Það hafði legið í höfn í um mánuð og reynt að finna áhöfn. Þeir voru 

með skipstjóra og stýrimann og í gríni settum við saman áhöfn. Við fundum fyrsta og 

annan vélstjóra, fjóra háseta og bátsmann. Við þekktumst allir svo við fórum, 

munstruðum okkur og héldum til hafs. Þegar túrnum lauk höfðum við ekki fiskað 

mikið en við vildum sjá hvað við gætum gert. En málið var að það virtist ekki vera 

hægt að þéna mikið, ekki einu sinni neitt nærri meðallagi. Það var engin leið að 

komast í skiprúmin sem voru að gera það gott nema ef einhver dæi og jafnvel þá 

þurfti að vera í góðum samböndum því í níu af hverjum tíu skiptum sendi skipstjórinn 

eða stýrimaðurinn einhvern niður eftir til að ráða. Möguleikarnir voru nánast engir. Ég 

þekkti marga sem voru í góðum skiprúmum en þeir voru nánast alltaf á sjó. Þeir 

mynduðu klíku. Jafnvel þó ég hefði komist í þær hefði ég líklega ekki verið kyrr. Það 

hefði verið snúið að vera í félagsskap með þeim. Það þurfti að skríða fyrir þeim. Það 

var málið.   

Thomas Bagnall, háseti, Fleetwood. 

 

Við vorum á keyrslu og þá heyrði ég læti frá brúnni ofan við klefann minn. Ég fór því 

upp stigann í brúna þar sem bátsmaðurinn Frank kallaður Frank Trott, var og lét eins 

og hann væri geggjaður. Hann hafði fengið sér vel neðan í því, það sá ég.  Hann var 

að rústa vaktinni. Ég sagði: „Frank komdu niður í klefann minn, ég ætla að ræða við 

þig.“ Hann svaraði: „Ég skal glíma við þig á dekkinu apakötturinn þinn.“ Ég svaraði: 

„Já seinna en komdu niður og við skulum spjalla saman.“ Jæja, hann kemur inn. Hann 

var sterkur náungi, var einu sinni í hnefaleikum en ég var þá um þrítugt. Ég lokaði 

klefadyrunum og þá stökk hann á mig. Ég greip hann, hóf hann á loft og lagði hann á 

gólfið og stökk á hann. Satt að segja hefði ég verið með mexikanahatt í hendinni þá 

hefði þetta verið eins og að brjóta hest á bak aftur hvernig við þeyttumst um klefann. 

Ég var andstuttur þegar ég reyndi að halda honum niðri. Hann var berserkur. Jæja, 

hugsaði ég, nú verð ég að hafa betur annars gerir hann út af við mig. Ég gekk alltaf í 

stórum og sterkum klossum því ég hafði ökklabrotnað tvisvar og því var þetta 

styrking. Ég stökk upp í loft, gat ekki hugsað neitt betra og lenti á brjóstkassa hans og 

sprengdi í honum rif. Því næst reisti ég hann upp sko, setti hann á stól gaf honum 

bjórglas, sko og sagði: „Jæja Frank, hvað er að?“ Hann sat aðeins kjökrandi. Það var 

konan hans. Hún var stungin af með öðrum fjandans skálki, skilurðu. Við upplifum 
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mikið af slíku. Alls konar atburði af því taginu. Ég var kominn í hlutverk Marjorie 

Proops þegar ég var að tala við þá. Allt er í góðu lagi, þetta og hitt. Þá kemur þessi 

andskoti fyrir mig, sko. Hvern hef ég þá til að tala við? Það var allt í góðu lagi með þá 

heima, vandamálin byrjuðu þegar þeir voru komnir út á sjó. Hugur þeirra lék þá grátt. 

Þeir fóru að uppmála allt það versta eins og einhverjir fjandans tugthúslimir. Þeir 

hanga og berja á rimlana, ekki satt? Sjóarinn getur ekki gert nokkurn skapaðan hlut. 

Við erum fjóra eða fimm sólarhringa á stími. Það er tíminn sem þeir hafa ekkert að 

gera. Þegar veiðarfærin eru komin fyrir borð þá hafa þeir alltaf nóg fyrir stafni.  

John Medows, skipstjóri, Grimsby. 

 

Allir sjómenn eru hjátrúarfullir. Ég er hjátrúarfullur á margan hátt. Það var ýmislegt 

eins og til dæmis það ganga ekki í tilteknum sokkapörum af því þeim fylgdi óheppni. 

Það versta var að blístra. Þá var sagt að við værum að blístra upp storm. Annað var að 

rýta. Það mátti ekki minnast á svín – það boðaði ógæfu. Alls ekki tala um þessa 

skratta með hringuðu rófurnar.   

Fred Quinn, bátsmaður, Fleetwood. 

 

Móðir mín var mjög hjátrúarfull. Hún þvoði aldrei nein föt á fyrsta degi sem siglt var. 

Það var kallað að þvo þig í burtu. Konan mín var þannig þenkjandi þegar við gengum 

í hjónaband. En ég var aldrei hjátrúarfullur. Ekkert varðandi blístur eða því um líkt. 

Margir félagar okkar voru hjátrúarfullir. Væri maður ungur hjálparkokkur eða 

lærlingur á dekki þá var selbiti í eyrað svarið við blístri. Þeir sögðu þá: „Heyrðu, 

hættu að flauta frá þér vitið, viltu fá stóra storm?“   

Ray Jones, háseti, Grimsby. 

 

Við þvoðum aldrei þvott áður en þeir sigldu, þú skilur. Guð minn góður. Einu sinni 

hugsaði ég: „Jæja hann er farinn, hann hefur farið á fyrra flóðinu og ég fer í réttinn á 

morgun, svo ég klára að þvo.“ Þegar hann kom í land var það fyrsta sem hann sagði: 

„Þvoðir þú þvott?“ Ég svaraði: „Nei, af hverju spyrðu?“ Hann svaraði: „Ja, einhver 

gerði það, skipstjórinn spurði okkur alla.“ Hann sagði: „Þetta er einn af okkar verstu 

túrum, við höfum varla fiskað upp á hund.“ Ég svaraði: „Nei ekki ég.“ Þetta var 

endirinn á þvottinum. Stiginn var ekki skrúbbaður því það mátti ekki gera daginn sem 

þeir fóru. Ekkert grænt var keypt – við keyptum grænan Ford Consul einu sinni og 

hann var endalaust til vandræða. Ég keypti mér græn föt en losaði mig við þau. 
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Josephine Gibney, sjómannsekkja, Grimsby.  

 

Ég var á  togaranum Hull City og við vorum með kokk þar. Ég var þar í fimm ár og 

held að hann hafi verið þar allan þann tíma. Hann var frábær, en sumir kokkar voru 

heldur slæmir. Starf þeirra var erfitt því hráefnið í matinn var ekki beint gott þegar ég 

var að byrja á sjötta áratugnum, en það lagaðist þegar frá leið – mjög góð 

einkaleyfisframleiðsla, sósur, sultur og þvíumlíkt. Fyrstu árin var ódýrt drasl á 

markaðnum. Það var alltaf skortur á fitu á fimmta- og í byrjun sjötta áratugsins til að 

steikja fisk sem var venjulegi maturinn. Kokkurinn reyndi að spara fituna og blandaði 

saman kindafitu og svínafitu þegar hann steikti á kvöldin. Kokkarnir fengu oft góð 

viðurnefni. Einn var kallaður „mjólkurdósi“ því í lok túrs fór hann alltaf upp í brú og 

sagði við skipstjórann: „Getur þú útvegað dósamjólk einhvers staðar? Ég er að verða 

búinn með mjólkina.“ Þetta var alltaf lokastefið hjá honum. Síðan var það „egg og 

beikon Smithie.“ Þegar látið var úr höfn kláraðist allt beikonið. Sumir kokkar spöruðu 

það til sunnudaga svo auðvitað rugluðumst við ekki á dögum. Allir dagar voru eins. 

En við vissum að á sunnudögum væri beikon og egg í morgunmat og á kvöldin alveg 

sama á hvaða skipi maður var – það var alltaf kalt svínakjöt í kvöldmat, súrsaðar 

gúrkur, franskar og síðan niðursoðnir ávextir. Þetta var eina kvöldið sem við fengum 

niðursoðna ávexti. Stundum, ef siglt var af stað á laugardegi og það var túr í lengra 

lagi, þá vorum við fjóra sunnudaga á sjó. Þá fengum við ekki niðursoðna ávexti 

síðasta sunnudaginn. Það var ekki nóg til að duga lengur en þrjár vikur. Svo var annar 

kokkur kallaður „Tiddley-oggy-Ted“ af því að hann bjó til sérsteiktar kjötkökur sem 

þeir kölluðu alltaf „Tiddley-oggy-pies.“ Þegar þeir hittust á kránni þá notuðu þeir 

viðurnefnið á hvern annan. Ég minnist þess að fara eitt sinn í Hvítahafið. Við komum 

við í Tromsö til að fá logsuðuverk unnið og þá var annar Grimsby togari þar í höfn. 

Við lögðumst upp að hliðinni á honum til að viðgerðarmennirnir kæmust um borð að 

vinna þetta verk og þá birtist kokkurinn og sagði: „Ég er Tiddley-oggy-Ted.“  

John Gilby, skipstjóri, Grimsby. 

 

Þegar ég fyrst fór til sjós var maturinn hreint ekki góður. Það var hlutverk eigendanna 

að koma matnum um borð. En þegar frá leið fór hann batnandi. Þegar ég hætti þá held 

ég að fæðið, sérstaklega hjá Consols, hafi verið það besta í flotanum. En þetta valt allt 

á kokkunum sem við vorum með. Það voru sumir kokkar á togurunum alveg frábærir. 

Ég var með fáeinum kokkum eins og Gordon Hamsley og Lenny Keighley. Þeir voru 
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báðir frábærir, eða eigum við að segja dásamlegir. Við fengum alltaf  þrírétta 

kvöldverð, súpu, aðalrétt og eftirrétt. Síðan voru þeir með sína sérrétti. Sjómenn voru 

vanir laukbúðingi. Við sjáum hann ekki í landi. Þetta var fitukenndur búðingur en 

blandaður með lauk. Þeir voru frábærir. Hver og einn hafði sína sérrétti eins og ýmsar 

fisktegundir sem þeir elduðu. Lúðusúpa var hreint afbragð. Hún sést ekki nú til dags 

því við höfum ekki efni á að nota lúðu. Taktu eftir, við vorum líka með slæma kokka. 

Værum við með slæman kokk breyttist allt á skipinu. Því ég hef alltaf sagt að góður 

kokkur skipti öllu máli. Ef allir voru ánægðir á máltíðum þá voru allir sælir með sig. 

Við vorum með suma virkilega góða kokka, frábæra satt að segja. Þeir voru vanir að 

baka sitt eigið brauð sem við kölluðum brauðsnúða, heit smábrauð á ég við. Já við 

fengum yfirleitt heita brauðsnúða um eftirmiðdaga. 

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

Við suðum venjulega lifrina á Ross Revenge. Sá sem var kallaður bræðslumaður fékk 

aukahlut. Við skutum lifrinni frá dekkinu og þaðan fór hún aftur á í bræðlsupottana. 

Við vorum með stóran gufusjóðara sem lifrin var sett í. Við hleyptum gufunni á nógu 

lengi til að hún settist og lýsið var skilið frá. Þá var opnað fyrir krana því lýsið var 

ofan á og sorinn við botninn. Hann var síaður frá og lýsið látið renna í stóran tank. 

Við fengum aukagreiðslu fyrir þetta – lýsispeninga. Enginn okkar fékk nokkurn 

tímann kvef því við geymdum krukku í bræðsluhúsinu, settum hreint lýsi í hana og 

tókum tvær matskeiðar af því á hverjum degi. Við fengum aldrei kvef og hendurnar á 

okkur voru aldrei stirðar. Frábært.   Colin Donald, vélstjóri, Grimsby. 

 

Ég gaf áhöfninni venjulega einn sjúss á dag og lét stýrimanninn hafa flösku því ég 

drakk ekki romm sjálfur. Ég gaf þeim aldrei hálfflösku. Ég lét stýrimanninn hafa það 

og hann gaf körlunum sjúss. Ef við höfðum staðið í bætingum, af því pokinn rifnaði 

og það var kuldi og frost, þá bað stýrimaðurinn um að við létum flöskuna ganga. 

Sjáðu til, það var þannig með marga þeirra að gæfir þú þeim flösku eða hálfflösku, þá 

gátu þeir skipt henni  út fyrir sælgæti eða eitthvað þess háttar og hinir sem skiptu við 

þá og voru fyrir rommið voru orðnir fullir áður en maður gat snúið sér við. Þá mættu 

þeir ekki til vinnu. Það var fyrsti sólarhringurinn sem var vandamálið. Þegar við létum 

úr höfn á hafið þá komu þeir sem höfðu lent í deilum við sína heittelskuðu og voru 

daprir í hjarta. Þeir voru lingerðir, satt að segja, en þeir höfðu enga öxl að halla sér á. 

Þeir urðu að bera sig karlmannlega svo þeir hölluðu sér að flöskunni. Það var eðlilegt 
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en fyrsti sólarhringurinn var erfiðastur fyrir skipstjórann að glíma við áhöfnina. Ég 

var með einn um borð sem var með tengdamömmuna búandi hjá sér. Hann var að 

höggva niður rafmagnsrofana með öxi. Hamingjan sanna, ég losaði mig við hann 

fljótt. Ég kom honum á annað skip sem var á heimleið. 

Jack Tripp, skipstjóri, Hull. 

 

Ég get sagt að allir voru vanir að taka sjúss en við gátum ekki drukkið nein ósköp. Við 

vorum þrjár vikur á sjó og það voru tuttugu karlar á skipinu. Hjá Northern félaginu 

máttum við aðeins taka með okkur tólf rommflöskur og sex wiskyflöskur. Það var 

aðeins átján flöskur af sterku. Því til viðbótar vorum við með tuttugu og fjóra kassa af 

bjór. Það var kassi á mann. En þetta var þriggja vikna túr svo það var ekki mikið. Það 

var virkilega notalegt að fá sjúss þegar við vorum að slægja og okkur var kalt. Það 

hressti okkur í fáeinar mínútur þangað til það gufaði upp og okkur kólnaði aftur. 

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

Það voru nokkrir furðufuglar með okkur. Það er undrunarefni samt hve margir þeirra 

eru dauðir núna eins til dæmis „eineygði Zoop.“ Hann var með glerauga og hann átti 

til að fara í borðsalinn, leggja augað á borðið til stara á kvöldmatinn. Stundum urðum 

við að standa upp frá matnum til að taka trollið inn og lét hann augað fylgjast með 

teinu sínu! Hann er enn á lífi og við skemmtum okkur saman yfir atviki með bróður 

hans sem er dáinn. Við vorum hásetar á Vivariu. Við vorum að hífa og það var híft 

svo hratt að mikið snerist upp á togvírana. Jæja, togvírinn var orðinn gaddaður og 

festist á stakknum hans svo að gleraugað fór fyrir borð og hann tapaði því. Hann átti 

ekki annað til vara.  

 

Við þurftum á vélaviðgerð að halda og þurftum því að fara inn í Kirkwall til fá það 

unnið sem átta að taka tvo til þrjá daga. Áhöfnin var blönk svo þeir stálu kjöti og 

seldu það til að fá bjórpeninga. Í fyrsta skipti sem við vorum þar þá sótti einn félagi 

okkar kjötið og batt það á sig svo það sæist ekki. Hann gekk kæruleysislega með þetta 

kjöt sem hann festi við bandspotta og dró það upp þegar hann var kominn úr augsýn 

frá skipinu. Við skildum hvað var um að vera. Allt kjötið var horfið. Ég var í brúnni 

að spjalla við Penny og hásetar fara fram hjá sem höfðu stolist með þetta og þá segir 

hann: „Líttu á þessa andskota.“ Hann flautar skipsflautunni. „Ég sá til ykkar.“ 

Auðvitað létu þeir kjötið detta á höfnina svo þeir væru ekki að staðnir að kjötstuldi. 
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Okkur var sama þótt þeir stælu kjötinu. Það sem fór í taugarnar á okkur var að fá ekki 

að vera með. 

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 

 

Það var einu sinni þegar við vorum í mokfiskeríi að ég þurfti að bregða mér á 

klósettið en geymdi það eins lengi og ég gat. Að lokum sagði ég við sjálfan mig: 

„Jæja, nú verð ég að fara.“ Ég var að rölta eftir dekkinu, karlarnir voru allir að slægja 

þá stingur skipstjórinn hausnum út um gluggann og segir: „Hvar hefur þú verið?“ Ég 

svaraði: „Ég fer og hlýði kalli nátturnnar. Þegar þú ferð þá spyr enginn þig hvar þú 

hafir verið. Dragðu bara hausinn inn aftur.“ Áfram ég lét dæluna ganga. Auðvitað var 

ég rekinn fyrir það. 

Clive Finn, háseti, Hull.  

 

Ég man eftir fyrsta uppgjörinu mínu 1947. Ég var á einni af stóru gömlu korvettunum 

sem Marr útgerðin átti. Við vorum að koma heim fyrir jól og áramót. Ég var bara 

lærlingur. Við höfðum verið í Hvítahafinu og höfðum fyllt skipið. Við lönduðum og 

ég þénaði tuttugu og tvö pund. Ég hafði aldrei þénað neitt þessu líkt áður. Ég hrifsaði 

þetta úr höndum gjaldkerans, kvittaði undir en skildi uppgjörsnótuna eftir og hljóp 

heim. Ég bjó aðeins í tíu mínútna fjarlægð. Ég stökk inn í húsið þar sem pabbi og 

mamma sátu. Ég hrópaði upp: „Sjáðu allt þetta sem ég þénaði mamma“ og ég fleygði 

því upp í loft. Hún týndi það upp og lét mig hafa tvö pund til baka og sagði: „Hana, 

nú geturðu farið út og eytt þessu.“ Hún geymdi það sem eftir var fyrir mig svo ég 

eyddi því ekki strax. Eftir því sem árin liðu bötnuðu launin dálítið en ekki mikið. Þetta 

var hungurlús í raun og veru. Það var  eftir að við fórum að fá aflahlut á áttunda 

áratugnum að við fórum að sjá eitthvað sem munaði um. Á sjötta og sjöunda 

áratugnum þá var þetta fjandakornið ekkert. Þegar búið var að greiða skatta og það 

sem konan þurfti að fá þá var ekki mikið eftir til að njóta lífsins með en við nutum 

þess samt vel. 

Peter Wright Wilson, bátsmaður, Fleetwood. 

 

Við vorum allir vanir að smygla kollu af whisky, slatta af sígarettum og þess háttar í 

land. Það tilheyrði og var skemmtilegt. Við reyndum að fela tollinn á ólíklegum stað. 

Þegar ég lít til baka finnst mér það hlægilegt. Við vorum að smygla fáeinum 

hundruðum sígaretta í land – við áttum rétt á tollfrjálsum skammti, mig minnir að það 
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hafi verið hundrað sígarettur og hálfflaska af sterku, eitthvað í þá veru eða opin 

whiskyflaska. Tollararnir komu reglulega um borð en nú getur maður komið í land 

með tonn af kókaíni og enginn veit af því, ekki satt? En þá voru tollararnir 

athafnasamir í togurunum. Við settum tollljósið upp í mastur og þegar við komum að 

landi og lögðumst að kantinum þá voru þeir þar að bíða eftir okkur.   

Stephen Drever, vélstjóri, Grimsby.  

 

Gamli Henry var umrenningur sem hélt sig við höfnina. Hann límdi sig við 

sjómennina. Hann stöðvaði alla á leið sinni. Hann var af gamla skólanum. Það var 

smá klefi við Humber Street og þar var alltaf einhver lögregla á vakt sem stöðvaði 

alla. „Á hvaða leið ert þú?“ Ef þetta var á kvöldlagi þá sagði ég: „Ég er á leið til móts 

við Everton,“ eða hvaða skip það var sem var á leið inn, og þá sagði hann: „Hvern 

þekkir þú þar?“ „Manninn minn.“ „Hvað gerir hann?“ En þá fór ég að kynnast þeim 

og þeir sögðu: „Gleymdu ekki sígarettupakka á bakaleiðinni.“ Þá fór ég að gefa þeim 

pakka þegar við komum til baka.  

Flo Balls, skipstjórafrú, Grimsby.    

 

Við gáfum alltaf tollurunum eitthvað af sígarettum, yfirtollaranum, vaktmanninum og 

aðstoðarmönnunum. Það var venjan. Einn nýr segir við mig. „Hvað ertu með 

kapteinn?“ Ég svara, „ja, ég er með karton.“ Hann svarar: „Þú mátt ekki vera með 

heilt karton.“ Ég svara: „Jæja, ég var að láta þig hafa eitt.“ Hann svarar: „En þú mátt 

ekki fara með tvö hundruð í land.“ Ég svara: „Allt í lagi.“ Þessir karlar voru allir í 

káetunni. „Látið okkur fá þetta allt, þitt karton og allt.“ Ég svara: „Ef ég má ekki fara 

með neitt, þá má það enginn. Setjum þetta allt aftur í tollgeymsluna.“ Eftir næsta túr 

höfðu hinir tollararnir komið vitinu fyrir hann. Þetta var ekki smygl, þetta snerist 

aðeins um að gefa öllum eitthvað að reykja.    

John Meadows, skipstjóri, Grimsby. 

 

Skipstjórar og stýrimenn fengu gjarnan kalkúna frá útgerðarfélaginu í jólagjöf. Sko, 

Bill var aflaskipstjóri hjá Consolidated. Okkur var gefin kalkúni á jólum og ég var 

ekki að grínast þegar ég sagði um leið og þeir komu með hann: „Frá hverjum er 

hann?“ Hann svarar að þetta sé jólagjöfin okkar frá fyrirtækinu. Ég svaraði: „Ég hélt 

að hann hefði komið gangandi úr fjandans Belsen útrýmingarbúðunum.“ Ég varð fyrir 

þvílíkum vonbrigðum að ég segi við hann: „Þú getur farið með hann til baka.“ Hann 
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svaraði: „Ég legg ekki í það.“ Ég hringdi í Jack Mawer útgerðarstjóra þar og spurði 

hvaðan þeir fengju þessa kalkúna. Þeir voru svo smánarlegir að önnur kona skipstjóra, 

Nellie Thrower, fór heim til Jack Mawer á jóladagsmorgun. Hún rakst oft þar inn. 

Hann var þá með sinn kalkúna í ofninum og það var Jórvíkur kalkúni af stærstu gerð.  

Flo Balls, skipstjórafrú, Grimsby.   

   

Okkur var leyft að taka með okkur þrjár ýsur eða tvær ýsur og tvo kola. Við fórum 

niður eftir að ná í það en seinna þegar ísskápar komu í togarana þá tókum við alltaf 

eitthvað með okkur heim. Það sem var vinsælt að taka með þegar við vorum að veiða 

austan við Vestmannaeyjar var leturhumar. Við komum með þá heim, suðum þá í salti 

og pækluðum í ediki.   

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 

 

Við vorum vanir að bölva löndunarkörlunum. Þeir áttu auðvelt með eitt. Þegar við 

tókum með okkur tvær ýsur og tvo kola þá tóku þeir drjúgt af fiski með sér heim. Það 

var geymt undir hvalbaknum eða í lestinni. Það var auðvelt. Freistingin var alltaf til 

staðar og auðvelt fyrir þá að klára málið. Þeir fóru létt með að hnupla fiski og gerðu 

það hiklaust.  

Ray Jones, háseti, Grimsby. 

 

Við vorum á sjó tvo eða þrjá mánuði og þá hugsaði ég. „Æ, ég er orðinn þreyttur, þú 

veist hvað ég á við stjóri.“ Það er best að taka sér frí. Þetta er fimmtán daga túr. Eftir 

fjóra eða fimm daga vorum við orðnir hundleiðir. Það er best að fara niður á höfn og 

finna skiprúm, fara niður á kontór og hlusta á þá segja. „Hvað viltu?“ „Skaffaðu mér 

pláss.“ „Ja, þitt skip er á sjó, það er ekki laust pláss hér en Consols42 vantar háseta og 

þeir sigla í fyrramálið. Viltu fara með þeim?“ Já, þá var að rölta yfir til Consols fara 

með þeim tvo, þrjá túra og síðan til baka til B.U.T.43 Sama var uppi á teningnum 

tveimur mánuðum síðar, sleppa túr, Bostons44 vantaði háseta, ráðlagt að rölta þangað. 

Þeir snúa upp á sig og segja: „Þú átt að mæta í rétt fyrir að stökkva úr skiprúmi. Það 

þýðir tuttugu og átta daga brottrekstur.“ Þeir sögðu að maður yrði að vinna hjá sama 

félaginu í tvö ár til að eiga rétt á greiðslu í uppsagnarfresti. En allir sjómenn gerðu 
                                                 
42 Consols er stytting úr nafni útgerðarfélagsins Consolidated Fisheries Ltd. sem merkir sameinaður. 
43 B.U.T. er British United Trawlers - Sameinaða breska togarafélagið. 
44 Bostons var útgerðarfélagið Boston Deep Sea í Grimsby og Hull. 
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þetta að undanteknum örfáum sem héldu sig við sama skipið árum saman, en við 

urðum að undirgangast reglu Sambands breskra útvegsmanna (British Fishing 

Federation). Stykkjum við af skipi þá vorum við kallaður í sýndarréttarhöld og allir 

yfirmenn þess fyrirtækis voru í réttarsalnum og þeir gerðu okkur brottræka í tuttugu 

og átta daga.   

John Burton, sjómaður, Grimsby. 

 

Það bar við að við værum með menn sem mættu ekki til skips. Annað hvort höfðu 

þeir staðið í rifrildi við konuna, kærustuna eða þeir höfðu dottið í það og við fundum 

þá ekki. Þá var engin leið að láta skipið sigla hálfmannað svo við urðum að fresta 

brottför í sólarhring. Á þessum tíma fór málið undantekningalaust fyrir rétt og þeir 

voru sektaðir um tvö pund. Sjáðu til, tvö pund var þá heilmikill peningur. Þeir höfðu 

undirritað samning við útgerðina sem kvað á um að þeir mættu til skips þegar kallað 

var og birtust þeir ekki og framvísuðu ekki læknisvottorði þá áttum við greiða leið að 

lögsækja þá.  

Gordon Cockerill, útgerðarstjóri, Grimsby. 

 

Ef maður hegðaði sér illa þá þýddi það tímabundið atvinnubann. Ég hafði verið 

óþægur en þá vildu þeir fá mig á skip sem aldrei gerði neitt af viti. Það var tímasóun 

að fara á þessi skip því þau voru rekin af einu félagi en einhver annar átti þau svo að 

þau voru alltaf mönnuð síðust. Værum við hásetar á einu af þessum skipum og þá 

vantaði menn á sín skip þá fluttu þeir okkur á milli. Við gátum þá verið fastir í höfn í 

hálfan mánuð. Jæja, um klukkan tvö eftir miðnætti barði útgerðarstjórinn upp hjá mér 

og vildi fá mig til að fara sem annar vélstjóri á eitt af þessum hallærisskipum. Ég 

sagði honum að koma sér í burtu á þessum tíma sólarhrings en féllst á að fara niður 

eftir síðar að ræða við þá. Þeir sögðust myndu fresta brottför í sólarhring. Ég fór niður 

eftir að hitta þá en þegar þeir sögðu mér hvaða skip þetta var sagðist ég ekki fara. Ég 

held að það hafi verið í höfn í hálfan mánuð að reyna að skrapa saman áhöfn. Maður 

hafði ekki efni á að ráða sig á slíkt skip. 

 

Snemma næsta morgun um kl. 3 eftir sumbl allt kvöldið með þremur skipstjórum í 

klúbbi neðarlega við veginn fór ég skögrandi heim. Við höfðum verið að drekka 

lymskudrykk, eplasafa í koníaki en þorði ég ekki að beygja mig því ég var fullur upp í 

kok. Ef ég hreyfði mig vitlaust myndi ég æla. Ég komst heim og þá var skyndilega 
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barið svo harkalega að dyrum að það var nærri búið að mölva þær niður. 

Útgerðarstjórinn var þar. Ég byrjaði að segja að ég vildi ekki fara en þá sagði 

heilsufarið til sín og ég ældi á hann. Útgerðarstjórinn sagði: „Nei, ég bjóst ekki við að 

þú vildir fara. Stjórinn vill ræða við þig í fyrramálið.“ 

Chris Fisher, vélstjóri, Fleetwood. 

 

Við höfðum með okkur siðareglur um að láta önnur fyrirtæki vita ef t.d. Bill Bloggs 

hafði ekki komið til skips og hann var settur á biðlista. Við sammæltust um að ráða 

hann ekki nema við værum í vandræðum. Með öðrum orðum ef Jim Smith hafði ekki 

látið sjá sig þann dag og Bloggs var á Humberkránni þá greip ég hann og skutlaði 

honum um borð og þá myndi hann kannski fá klofstígvél og sokka frá einum og fá 

lánaðan sjóstakk frá öðrum. Oft fóru þeir án þess að hafa neitt með sér. Við fórum 

með þá í Dobbies, Colebridges eða Vincents verslanirnar og fengum það brýnasta 

fyrir þá – tannkrem, vettlinga til að slægja eða eitthvað þvíumlíkt og settum það á 

reikninginn og sögðum: „Þarna hefur þú þetta,“ og hinir karlarnir lögðu þeim eitthvað 

til. Við fórum síðan og létum konurnar vita. Við létum þær síðan hafa úttektarkort og 

það bar við að maðurinn sagði: „Ég skal fara ef þú lætur konuna fá tvö pund 

fyrirfram.“ Hann fór því skuldugur á sjóinn en við sögðum við hann: „Þú færð ekkert 

en við skulum láta konuna þína fá greiðsluna.“ Konan hafði þá einhverja aura til að 

kaupa í matinn fyrir krakkana eða það sem hún helst vildi.  

Gordon Cockerill, útgerðarstjóri, Grimsby.    

 

Við fórum í verkfall á sjöunda áratugnum. Ég man að börnin, áhafnir og eiginkonur 

gengu upp og niður Dock Street. Skipstjórar og stýrimenn fóru ekki í verkfall. Okkur 

var sagt að halda okkur til hlés og hvorki hvetja né letja verkfallsaðgerðir. Ég held að 

þeir hafi krafist viðbótar sex pensa á pund og viðbótar fimm shillinga á viku á föst 

laun. Þegar maður hugsar um starf þeirra þá var það hungurlús, krækiber í helvíti sem 

þeir voru að fara fram á en þrátt fyrir það urðu þeir að berjast fyrir því. Það var hvatt 

til þessa af Sambandi flutningaverkamanna. Satt að segja ef einhver hefði veitt þeim 

rétta leiðsögn, eins og aðrir atvinnuvegir höfðu, þá hefðu þeir barist fyrir 

sómasamlegum vinnu-samningi.    

Derek Reader, skipstjóri, Fleetwood.  
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Ég man eftir Ernie Hall og náunganum sem stofnaði verkalýðsfélag sjómanna. Við 

hittumst á gististaðnum við Riby torgið. Þá var félagið sameinað Sambandi flutninga-

verkamanna. Síðan þegar ég varð vélstjóri gekk ég í félag vélstjóra og kyndara. Þá var 

Alf Sandford formaður félagsins. Við vorum alltaf í sambandi og hann spurði mig þá: 

„Hvað eigum við að gera þegar búið er að koma okkur í Sambandið?“ Ég svaraði: 

„Hvað eigum við að gera við þig Alf?“ Hann fékk nokkurs konar loforð fyrir því að 

yrðu félögin sameinuð þá myndi hann hafa umsjón með fiskveiðum eða því sem sneri 

að vélstjórum. John Ibbot lét greiða atkvæði um það. Við töpuðum því. Við vorum 

aðeins lítið félag. Samtals höfðum við aðeins í mesta lagi 150-200 félaga. Félagi 

vélstjóra vegnaði í raun aldrei vel á eigin spýtur. Satt að segja áttum við aldrei nógu 

öfluga forystu. Félögin gerðu aldrei mikið, það var svo erfitt að koma skipulagi á. Það 

skipti ekki máli hvað gekk á. Ef við boðuðum verkfall þá gátu liðið þrjár vikur þangað 

til þátttakan var alger vegna þess að skipin voru á sjó. Þau náðu ef til vill fram 

einhverjum hækkunum fyrir okkur.  Graham Howard, vélstjóri, Grimsby.  

 

Samtök yfirmanna á togurum fóru í verkfall á sjötta áratugnum þegar mikið af 

íslenskum fiski var landað í Bretlandi. Við höfum farið tvisvar eða þrisvar í verkfall 

en yfirleitt hefur það verið Samband flutningaverkamanna sem hefur skipulagt þau. 

Þetta var þegar íslenski fiskurinn kom hingað. Í Hull fórum við aftur á sjó eftir tvær 

eða þrjár vikur en í Grimsby stoppuðu þeir lengi – sex eða sjö vikur. Við það súrnaði 

samband okkar lengi. Síðasta verkfallið sem við fórum í var mjög almennt í Hull. Það 

var aðeins í Hull, ekki í Grimsby. Eftir um það bil þrjá daga var farið að senda skip á 

sjó. Ég held að verkfallið hafi snúist um þorskalýsispeninga. Við fórum á sjó en við 

þurftum að fara leynt því það voru uppi kröfuspjöld á bryggjunni. Ég hélt í áttina að 

Ferriby þar sem leigubílarnir voru. Við fórum allir upp í rútu utan borgarinnar um kl. 

tvö um morguninn, þaðan var hringt í aðallögregluvarðstöðina og síðan komum við til 

Hull eftir krókaleiðum. Þar var nýja brúin (hún er þar ekki lengur) því lögreglan sagði 

að þeir væru ekki þar með kröfuspjöldin heldur lengra í burtu þar sem undirgöngin 

enduðu. Sum verkfallsskipin voru í höfn í fimm eða sex vikur. Satt að segja man ég 

ekki af hverju við vorum ekki sammála verkfallinu. Stella flotinn, Charlesons, um það 

bil fjögur eða fimm af fínum nýjum skipum voru í höfn allt verkfallið en það var 

einkum af því að aðalvélstjórar þeirra vildu ekki fara á sjó í verkfalli. Ég er ekki klár á 

hvað það var sem þeir voru að krefjast en ég held að það hafi snúist um lýsi. Þegar við 

slægðum þá hirtum við lifrina og suðum hana um borð og eigendurnir seldu þetta 
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síðan til lýsisframleiðenda en þetta varð að vera góð afurð. Það var aðallega áhöfnin á 

dekkinu sem fékk eitthvað fyrir það, ekki vélarliðið en þeir vildu fá fulla hlutdeild í 

því fyrir að leggja til gufuna í suðuna. Fyrsta verkfallið út af íslenska fiskinum var 

snemma á sjöunda áratugnum. Þá risu aftur miklar deilur því Íslendingarnir komu 

hingað lönduðu fiski og mettuðu markaðinn svo að lá við að það væri tímaeyðsla að 

halda til veiða. Þeir urðu svo svekktir yfir því að það var blásið til verkfalls. 

Útgerðarmennirnir börðu það niður. Mannskapurinn hélt að verkfallið væri í allra 

þágu, eigendanna og þeirra sjálfa en eftir um það bil þrjá daga létu eigendurnir hvern 

sem var með skipstjórnarréttindi fara með skipið ef skipstjórarnir neituðu að fara.  

Sid Morrell, skipstjóri, Hull.   

 

Ég man eftir einu hásetaverkfalli í Hull en ekkert verkfall stóð mjög lengi. Einu sinni 

stóð yfir verkfall skipstjóra og stýrimanna og það var einmitt þá sem ég fékk 

skipstjóraréttindin. Ég þorði þá ekki að segja Tom Boyd að ég væri með réttindi ef 

hann skyldi vilja setja undir mig skip. Það var 1961. Hull var ekki herská höfn og það 

eru sjómenn hvar sem er ekki heldur. Þeir vildu ekki efna til illinda. Þeir voru ef til 

vill hávaðasamir en lengra náði það ekki. Maður breytir hvort eð er ekki miklu því 

eins og ég hef sagt þá liðu þrjár vikur þar til síðasta skipið kom heim. Þess vegna voru 

sumir eftir þriggja vikna stopp samt á fyrsta degi verkfalls. 

Jim Williams, skipstjóri, Hull. 

 

Einu sinni fórum við í verkfall. Við vorum í verkfalli nokkuð lengi og reyndum að 

þvinga fram kauphækkun. Við höfðum farið til verkalýðsfélagsins að kvarta og 

ræddum málin en ekkert kom út úr því. Við höfðum ákveðið fyrir löngu að fara í 

verkfall ef nauðsyn krefði. Við vorum meðal lægst launaðu fiskihafna af þessum 

þremur stóru en vildum nálgast toppinn. Ég held að þetta hafi verið 1974. 

Verkalýðsfélögin skipulögðu verkfallið. Það sem var að það var að okkur fannst við 

vera arðrændir og vorum staðráðnir í að ná fram kauphækkun. Við héldum fáeina 

fundi og síðan skipuðum við verkfallsráð. Ég var í þessu ráði. Verkfallið hélt áfram 

um tíma. Allir á stóru skipunum sem veiddu við Ísland fóru í verkfall en ekki karlarnir 

á minni skipunum. Þetta varðaði þá ekki því þeir voru allir á hlutaskiptum. 

Skipstjórarnir áttu ekki í vanda. Þeir voru ekki í verkfalli en voru að uppskera tífalt 

það sem karlarnir á dekkinu fengu. Við vorum um það bil átta vikur í verkfalli. Ég 

vildi ekki fara aftur á sjóinn. Við vorum þrír í sama húsinu í verkfalli. Við fengum 
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fimm pund á viku frá verkalýðsfélaginu. Konan mín vann á Fleetwood Arms kránni 

sem barþjónn. Hún hafði aðra vinnu á sama tíma. Hún var í tveimur störfum eingöngu 

til að halda mér og strákunum okkar tveimur uppi á meðan við vorum í verkfalli. Þetta 

var heilmikil byrði á henni en ég heyrði hana aldrei kvarta. Hafnar-verkamenn í 

Liverpool studdu við bakið á okkur. Þeir gáfu hundrað pund í verkfallssjóðinn. 

Sömuleiðis námumenn, þeir sendu hundrað pund okkur til aðstoðar. Þeir vissu allir 

um þau vinnuskilyrði sem við bjuggum við og vildu sýna stuðning sinn. Við vorum að 

krefjast verulegrar hækkunar. Ég man ekki hversu mikið það var en að lokum féllumst 

við á mun minna en við höfðum krafist.   

Chris Fisher, vélstjóri, Fleetwood. 

 

Billjardstofan var eins og ráðningastofa. Ef maður ætlaði að vera eitthvað á sama 

skipinu þá sá útgerðarstjórinn um að munstra en væri maður ekki á skipi lá leiðin á 

billjardstofuna. Allaf í júnímánuði greiddi stofan út orlofspeninga og þangað fórum 

við að sækja þá. Þetta voru góðir tímar í Fleetwood. Verslanir og bjórkrár voru fullar 

af fólki. Eiginkonurnar komu niður að höfn og sögðu: „Komdu maður, hvar ertu?“ 

þegar þær voru að leita að eiginmönnunum. Þær vissu hvar þær fyndu okkur því við 

fórum allir á sömu krárnar og klúbbana. Þetta var skoplegur tími. Hæsta þénustan þá 

var frá 45 til 50 pund. Það þótti gott í þá daga.       

Peter Wright Wilson, bátsmaður, Fleetwood.  

 

Ef við fórum á sjó og öfluðum lítið þá var ekki von á miklum peningum og útgerðar-

mennirnir þurftu ekki að borga okkur. Þegar við vorum á veiðum að afla fjár þá 

vorum við líka að afla þeim fjár. Það komu þeir tímar að skipin fóru á miðin og 

skipstjórar og stýrimenn skulduðu útgerðinni peninga. Það henti mig tvisvar. Ég var á 

skipi hjá Bostons45 nýlegum skuttogara sem aðeins hafði farið fjórar veiðiferðir en 

lent í heilmiklum byrjunarerfiðleikum. Við fórum til Færeyja og þá höfðum við brotið 

sveifarás og urðum að fara í land til að fá gert við hann. Við misstum úr tvo 

sólarhringa, fórum út og vorum tvo til þrjá daga á veiðum og þá fór annar sveifarás. 

Þá komu upp vandamál á dekkinu. Að lokum fórum við heim eftir tuttugu og einn dag 

og lönduðum aðeins um 300 kit. Við hefðum átt að fiska 800-900 kit. Salan skildi því 

eftir skuldir. Ég fór á skrifstofuna og skuldaði þá þrjátíu pund eftir uppgjörið. Í næsta 
                                                 
45 Boston Deep Sea var stórt útgerðarfélag í Hull og Grimsby. 
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túr lentum við í sömu vandamálum og ég held að við höfum þá gert upp með þrjátíu 

punda skuld. Ég vildi ekki fara aftur og sagði að þetta væri nóg. Það kostaði mig 

sextíu pund og engin laun fyrir alla þessa vinnu fyrir utan launin sem konan mín vann 

fyrir. Ég fór þá sem bátsmaður á einum hinna skipanna og til allrar lukku gerðum við 

góðan túr en þegar ég kom á skrifstofuna þá drógu þeir frá sextíu pundin sem ég 

skuldaði þeim. Lyktirnar urðu því að ég fór út með fjögur pund. Í hvaða annarri 

atvinnugrein vinnur maður í þrjár vikur og kemur heim og þá er sagt að þú hafir ekki 

skilað nógu inn og fáir þess vegna ekkert greitt?  

John Gilby, skipstjóri, Grimsby. 

 

Sem fyrsti vélstjóri var ég vel settur með laun þegar allt kemur til alls. Við 

vélstjórarnir fengum ekki mikinn aflahlut. Ég fékk tíu pund fyrir hver þúsund sem 

skipið náði að afla fyrir en fastakaupið var fremur hátt. Ég fékk níutíu pund á viku en 

háseti aðeins tuttugu. Þetta var því góð þénusta. Hjá skipstjóra var þetta allt annað. 

Hann var aðeins á aflahlut. Venjan var að eftir að útgerðarkostnaður hafði verið 

dreginn frá fékk stýrimaður þrjú prósent en skipstjóri fimm prósent. Að auki fékk 

skipstjórinn aflabónus ef skipið aflaði svo og svo mikið á dag. Hann gat því unnið 

fyrir mjög háum launum. Ég man eftir fyrirsögnum í Evening Telegraph þar sem 

skipstjóri var launahærri en forsætisráðherrann. Hann fékk hundrað pund á viku. Þetta 

var í kringum 1950. Miklir peningar. Hvað mig varðar þá segi ég ekki að ég hafi alltaf 

þénað vel. Ég fór lægst niður í fjóra shillinga og sex pens en ég gerði aldrei upp í 

skuld. Stundum fengu menn á tilfinninguna að sjómenn færu á sjóinn og kæmu heim 

auralausir. Svo vitlausir eru þeir ekki. Þetta var gott líferni. Það er ekki haldið í 

þriggja vikna veiðiferð til einskis. Svo miklir einfeldningar erum við ekki. Ég veit að 

við sjómennirnir vorum tregir en ekki svo tregir.  

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 

 

Það var annar háttur á kaupgreiðslum í Hull en í Grimsby. Við fengum hlut úr brúttó 

andvirði aflans. Ef við gerum ráð fyrir að skipið seldi fyrir 10.000 pund þá fékk 

skipstjórinn 5,2% af því og stýrimaðurinn 3,75%. Í Hull skiptu þeir úr því sem þeir 

kölluðu nettó söluverði skipsins. Eftir að kostnaður hafði verið dreginn frá eins og 

olía, ís og vatn, þá fengu þeir 10% af því sem eftir var. Ef farið var til Grænlands, sem 

var sex til sjö daga sigling, þá varð sjóferðin löng ef við komumst ekki þangað sem 

við ætluðum vegna þess að ís var yfir miðunum. Væri markaðurinn lélegur og aflinn 
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lítill veiddum við rétt fyrir kostnaði. Þess vegna var skipstjórinn launalaus. Hann fékk 

greiðslur sendar til konunnar en það þurfti hann að endurgreiða. Hann var því 

skuldugur. Jafnvel aflahæsti skipstjóri gat komist í skuldir. Það var algengara í Hull 

en í Grimsby. Við nutum betra kerfis í Grimsby. Áður en ég hóf sjómennsku, voru 

þeir á nettói en brúttóið var best.46 Ég á við að lenti maður í áföllum eða bilunum þá 

stóð að minnsta kosti eitthvað eftir.  

John Gilby, skipstjóri, Grimsby. 

 

Það minnsta sem ég nokkru sinni þénaði voru sjö shillingar og sex pens. Í annað skipti 

var það þrjú pund, tólf shillingar og sex pens. Móðir mín sagði við konu mína. „Þú 

ættir ekki að láta hans orð duga. Ég myndi athuga málið. Þú ættir ekki að trúa honum 

Val.“  

Ray Jones, háseti, Grimsby. 

 

Ég held að við höfum selt fyrir nærri 7.000 pund í besta túrnum 1962 sem var mikill 

peningur í þá daga. Ég man ekki hvað ég önglaði upp. Jæja, konan teygði sig fyrir 

aftan mig og tók við uppgjörsnótunni. En þetta færði okkur að minnsta kosti góða 

jólahátíð. Krakkarnir fengu það sem þau langaði í. Ég átti þrjá krakka sem voru að 

stækka og þau langaði í föt, leikföng og hvaðeina. Ég gerði aldrei betri túr. Ég gæti 

hafa þénað meira en þessi túr var bestur af því að þetta var á hárréttum tíma. Við 

höfðum verið í slipp á undan og það tekur tíma að venjast við þegar maður hefur verið 

í tveggja vikna fríi – það þarf að leysa fötin út úr panti og þess háttar. Þetta var 

lífsmáti sjómanna og fjölskylda þeirra. Það var lifað frá hendi til munns. Þegar lítið 

var um aura þá gáfu konurnar okkur fáeina klukkutíma til að komast á sjóinn áður en 

þær skutust heim, tóku fötin okkar og settu þau inn hjá veðmangara. Þær fengu um 

pund fyrir þau, en það þurftu þó að vera góð föt til að fá það mikið. Þetta var alltaf að 

koma upp og það voru ekki aðeins sjómennirnir. Þetta kom fyrir framkvæmdastjóra, 

stýrimenn og skipstjóra.  

Chris Fisher, vélstjóri, Fleetwood. 

 

                                                 
46 Hér er átt við að Hull útgerðir drógu útgjöld frá aflaandvirði og skiptu á hærri prósentu en í Grimsby 
var skipt úr brúttó aflaandvirði og lægri skiptaprósentu.  
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Ég held að skipstjórar og stýrimenn á Grimsby skipunum hafi uppskorið fimm prósent 

af brúttóaflaandvirði – skipstjórarnir og stýrimennirnir voru á eitthvað um þrjú til 

fjögur. Í Hull höfðu skipstjórar tíu prósent af nettó andvirði og stýrimenn um sjö 

prósent. Veiðiferð sem skilaði 10.000 pundum gat verið með 3000 eða 4000 pund í 

útgjöld. Þá fékk skipstjórinn tíu prósent af því sem eftir var. Í Grimsby fékk 

skipstjórinn fimm prósent af brúttóafla hvað svo sem fiskurinn seldist á. Það var ekki 

gott að segja hvor uppskar meira því það valt á mismunandi veiðiferðum. Þetta var 

aldrei eins. Þetta var bara meira og minna viðtekið. Við ræddum það ekki mikið. 

Skipstjórinn sérstaklega fékk að einu leyti aukalaunakvata og það átti við báðar 

hafnirnar, þetta var kallaður túrbónus. Hann var svolítið mismunandi. Í Hull var 

túrbónusinn heldur hærri en í Grimsby – ég er ekki viss um tölurnar. Ég held að í 

túrum hærri en 10.000 pund, sem var gífurlega mikill peningur þá, hafi laun 

skipstjórans tvöfaldast. Væri þetta frábær sala þá gátu þeir kannski fengið viðbótar 

150 pund ofan á önnur laun. Stjórnunarhvati geri ég ráð fyrir að þetta væri kallað í 

landi.   

Jim Williams, skipstjóri, Hull. 

 

Eina tiltekna ferð man ég vel. Við veiddum 150 tonn af fiski á tveimur og hálfum 

degi. Ég held að salan hafi verið 11.000 pund snemma á sjöunda áratugnum. Það var 

fjandi mikill peningur á þessum tíma. En besti túrinn hvað sölu varðar var þegar við 

seldum á 50.000 pund. Auðvitað væri það ekki mikið núna. Sennilega yrðu þeir reknir 

í dag ef þeir seldu aðeins á 50.000 pund. Það eru svo fá skip eftir. Eigendurnir voru 

sífellt að segja okkur að við værum best launuðu menn í Englandi.   

Sid Morell, skipstjóri, Hull. 

 

Ég var einungis skipstjóri hjá tveimur félögum. Ég var hjá Tosh Robinsons í yfir 

tuttugu ár. Það var margt sem gekk á sem vissum ekki af. Ég man eftir einu tilfelli 

þegar við lönduðum farmi af kola og það voru um fimmtíu kit óseld. Í þá daga tóku 

togaraeigendur smá upphæð af hverju kitti af fiski sem var landað, kannski aðeins tíu 

shillinga af hverju boxi.47 Þetta var sett í sjóð. Þá gerðu togaraeigendur samkomulag 

um lágmarksverð þannig að kit af kola væri með lágmarksverð t.d. fimmtán pund. 

Næði salan ekki fimmtán pundum á markaði þá fór það í fiskimjöl og þá fengum við 
                                                 
47 Í hverju fiskboxi sem selt var á markaði var eitt kit af fiski eða 63,5 kg. 
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þrjú pund fyrir en ekki fimmtán. En sjóðurinn sem togaraeigendur settu upp bætti 

þeim mismuninn upp að fimmtán pundum. Áhöfnin fékk ekkert af því, við fengum 

aðeins hlut úr þremur pundum. Jæja, í þetta skipti vorum við með fimmtíu kit af kola 

óseld – lágmarksverðið var, held ég, fimmtán pund. Ég átti kunningja sem var stór 

fiskkaupmaður. Við vorum skólabræður úr Elliston Street School ég og Tommy 

Rudland – hann kom heim og spurði mig: „Hvað varstu að þéna í dag?“ „Þú varst með 

fimmtíu kit óseld, ekki satt?“ „Jaá“, sagði ég. Þá sagði hann: „Ég vildi kaupa þessi 

fimmtíu kit. Ég bauð þeim þrettán pund og þeir höfnuðu.“ „Þrettán pund“, hváði ég. 

„Jaá“, sagði hann. Jæja, ég var dálítið önugur yfir þessu því við höfðum fengið skipt 

úr þremur pundum sem var fiskimjölsverð. Ég rauk því niður á höfn næsta morgun og 

fór niður á skrifstofu Tosh, reifst og skammaðist og sagði: „Ég vil fá að vita af hverju 

þið eruð að ræna mig.“ Það voru þeir að gera, satt að segja. Þá hummuðu þeir og 

afsökuðu sig þarna á skrifstofunni og ég átti að fara og hitta ritarann. Það sem kom út 

úr því var að ég fékk að vita um þennan sjóð. Þeir voru ekki að tapa peningum. Það 

voru bara sjómennirnir sem voru að tapa. Það voru svona hlutir sem við vorum að 

berjast gegn.  

Peter Newby, skipstjóri, Grimsby. 

 

Besti túrinn minn gerði um það bil 6.000 pund og eftir skatta og kostnað held ég að 

þénustan hafi verið um 1.900 pund. Það var mesta þénusta mín á ferlinum. Á seinni 

árum fengum við aldrei bónusa okkar því það fór allt í skatta. Við vorum skattpíndir. 

Eins og t.d. síðasta árið sem ég var á skipinu þénaði ég 40.000 pund en það skilaði 

mér aðeins 13.000 eða 14.000 pundum. Mismunurinn var skattur. Ég var í 

eftirlaunasjóði hjá Legal & General. Ég borgaði svo mikið árlega á seinni árum og 

það gerði mér kleift að fá hluta af sköttunum endurgreidda. Ef við hefðum verið 

upplýstir um ýmislegt þá hefðum við getað sparað okkur heljarmikil útgjöld en við 

höfðum ekki vitneskjuna. Togaraeigendurnir vildu heldur ekki að við vissum of 

mikið. Þeir vildu alltaf hafa okkur undir hælnum.  

John Meadows, skipstjóri, Grimsby. 

 

Við unnum fyrir öllu okkar fé utan landssteinanna en strax og við komum til baka 

greiddum við fulla skatta. Fyrir hvað greiddum við alla okkar skatta – 

sjúkrabílaþjónustu, slökkviliðið, lögregluna? Þegar við fórum á sjóinn og veiktumst 

þá gátum við ekki hringt á lækni. Við urðum að ná sambandi við skipstjórann og í níu 
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tilfellum af tíu þá gaf hann okkur tvær kvalastillandi pillur og flösku af flensumixtúru. 

Það skipti ekki máli hvað gekk að okkur. Þetta var lyfið okkar. Brytist út eldur var 

ekki hægt að hringja á slökkviliðið. Við vorum okkar eigin slökkviliðsmenn. Þegar 

bardagi braust út, deilur yfir fiskveiðunum þá vorum við okkar eigin lögreglumenn. 

Við fengum aldrei skattaeftirgjafir vegna þessa heldur komum heim og greiddum fulla 

skatta. En við nutum þess ekki. Það var ranglátt.  

Clive Finn, háseti, Hull. 

 

Togaraeigendur áttu auðvitað verslanirnar. Eðlilega vildu þeir ekki missa af því sem 

var gróðavænlegt. Það má ekki gleymast að við vorum vanir að kaupa allt, þar á 

meðal eigin rúmfleti. Það var stráfleti fyrstu árin. Skipstjórar og stýrimenn voru alltaf 

skuldugir við togaraeigendur þegar þeir sigldu því þeir leigðu skipið að vissu marki 

og gerðu síðan upp að lokinni veiðiferð. Ef túrinn misheppnaðist þá voru þeir 

örugglega skuldugir. En sjómennskan var samt góður lífsmáti. Ég naut hennar og það 

gerðu flestir.  

Jack Tripp, skipstjóri, Hull. 

 

Lægstu laun sem ég nokkurn tímann tók við voru þrjú pens og síðan sjö shillingar og 

sex pens. Ég hafði strílað mig upp með bindi og flibba, tandurhreinn og síðan fær 

maður þrjár hálfkrónur48 Þetta var alltaf venjan, við vorum uppstrílaður. Við vorum 

kóngar í einn dag, sérstaklega í Grimsby eða Hull. Við lásum í blöðunum hvar þessir 

sjómenn höfðu þénað þessa peninga, þeir voru efnaðir. Ég veit ekki hvaðan þeir fengu 

þetta allt. Ég sagði það samt alltaf. Kóngur í einn dag. Þegar við komum í land þá 

vorum við flottir eins og nýslegnir túkallar. Þénuðum tíu shillinga eða eitthvað álíka. 

Við duttum í það en þá var hægt að fara á hvaða krá sem var og verða fullur fyrir 

næstum engan pening. Það var aldrei hægt að spara neitt til að losna. Því hélt maður 

áfram því það var ekkert annað að gera. Ég reyndi mig við fáein störf í landi en þegar  

einu sinni er byrjað á sjónum er erfitt að festa sig við eitthvað í landi. Málið var að þá 

voru engin efni til að skemmta sér með félögunum og það þurfti að venjast vinnunni. 

Ég á við að ég byrjaði í vinnu við að grafa, ekkert annað. Ég var verkamaður og 

                                                 
48 Hálfkrónur e. half crowns – breskur silfurpeningur fyrir myntbreytingu – jafngilti tveimur og hálfum 
shilling, sem í dag væri 12,5 pens eða 12,5% af sterlingspundi.  
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dagurinn virtist álíka langur og vika. Tíminn virtist dragnast áfram og ég hugsaði með 

mér: „Ég held þetta ekki út lengi“ og fór því aftur á sjóinn.  

Thomas Bagnall, háseti, Fleetwood. 
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8. Kafli 
Sjómanninn dreymir heim 
 
Yfirgefið heimilið allir sem hingað komið. Þetta var ekki yfirskrift á fiskihöfninni en 

hefði átt að vera það. Þegar veiðiferðir stóðu tvær til þrjár vikur, landlegan fjörutíu 

og átta til sextíu klukkustundir þá gaf tíminn heima lítið svigrúm til hvíldar eða tóm til 

að sinna fjölskyldu og því fóru sjómennirnir mögulega aftur á sjóinn eins þreyttir og 

þegar þeir komu. Sumir voru jafnvel skráðir til vinnu fleiri daga úr árinu en 

almanakið sagði til um og fimm til tíu af hundraði voru yfir 350 daga ársins skráðir á 

skipið sitt og á sjó. Flestir breskir verkamenn eyddu meiri tíma heima, jafnvel þótt 

þeir væru sofandi, heldur en í vinnu. Hjá sjómönnum var dvöl heima sjaldgæf og með 

hléum. Margir unnu jafnvel um jól til að drýgja launin. 

 

Sumir voru kvenhatarar, einfarar eða mannleg reköld. Margir ungir menn voru 

ókvæntir. Samt áttu flestir, sem héldu sig við sjómennsku, heimili, eiginkonur og allt 

sem þurfti til að lifa eðlilegu lífi, nema það að vera heima á hverju kvöldi. Sjómenn 

þurftu ekki að eltast við venjur vinnustéttanna að forða sér frá eiginkonum í skjól á 

kránum. Þeir stoppuðu ekki nógu lengi til þess. Hafið var sá staður sem þeir gátu 

flúið til  

 

Afleiðingin var því að þetta var atvinnuvegur karla á sjó en konan hafði völdin í 

landi. Allt valt á viðleitni konunnar að láta enda ná saman, að reka heimilið og ala 

börnin upp. Eiginkonurnar komu fjölskyldunni upp, feður spilltu börnunum í 

„heimsóknum“ sínum. Frídagar voru sjaldgæfir. Venjulega var þeim komið fyrir 

þegar hlé var á sjósókn eða skipið í höfn til viðhalds og skoðunar. Hetjur hafsins voru 

eins og ókunnir gestir á eigin heimili. Erfiðar vinnulotur voru undanfari harðsoðins 

heimilislífs á stuttri viðdvöl sem gerði landlegurnar þrúgandi – flótta frá 

raunveruleikanum en ekki inntak hans.   

 

Ég fór alltaf til móts við John niðri á höfn að loknum túr nema þegar þeir komu að 

næturlagi þá ég komst ekki frá börnunum. Þegar von var á þeim í land þá klæddi ég 

börnin upp en stundum missti skipið af flóðinu og þeir komust ekki í land fyrr en eftir 

tólf tíma og þá urðu börnin mjög leið. Við áttum heima í Cleethorpes þegar allt var í 

blóma. Þar var sjónauki sem þurfti að setja mynt í til að koma í gang. Debbie vildi fá 
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að kíkja svo ég setti sex pens í og kíkti líka. Ég sá dráttarbát og fólk að fara af skipi í 

hann svo ég sagði við krakkana: „Við skulum koma, þarna er pabbi ykkar á leið í 

land.“ Við fórum upp á bílastöð, náðum í leigubíl og sögðum: „Við viljum fara 

þangað sem dráttarbátarnir koma í land“ og hann fór með okkur þangað. Þegar John 

kom í land úr dráttarbátnum var hann yfir sig hissa að sjá mig þar. Þessir tveir, þrír 

landlegudagar voru eins og brúðkaupsferð í hvert skipti. Við reyndum að troða eins 

miklu og mögulegt var inn í dagskrá þessa stutta tíma en þá þurfti líka alltaf að þvo og 

þurrka fötin og gera þau tilbúin fyrir hann að fara aftur á sjóinn. Það tók heilan dag. 

Fyrst var hann aðeins með ein vinnuföt því hann hafði ekki efni á tvennum. Seinna 

eignaðist hann tvenn. Hann kom aldrei inn á heimilið í sjófatnaðinum. Hann fór þá að 

bakdyrunum og setti þau á gólfið tilbúin í þvottavélina því það var svo stæk fiskilykt 

af þeim. Til skemmtunar fórum við á Gaiety, Winter Gardens eða Café Dansant og 

enduðum á diskóteki. Freeman Street var alltaf morandi af fólki og við gátum alltaf 

verið viss um að rekast á einhvern sem við þekktum þar. Allir sjómennirnir fóru 

þangað. Gangan hófst á öðrum endanum, bjórkolla tæmd við Riby torgið og menn 

orðnir drukknir áður en þeir náðu hinum enda götunnar. Margir forðuðust að minnast 

á vinnuna þegar þeir voru heima því það dró þá niður. En á sumum krám var sagt að 

það yrði að „slægja sig í átt að barnum“ því þar var bara talað um fisk. En það var 

ekki mikið um þetta. Margir ræddu ekki um fiskveiðar þegar þeir voru í landi. Þetta 

var bara starf.  

Beryl Picket, kona skipstjóra í Grimsby. 
 
Bestu stundir sjómennskunnar voru þegar við komum heim. Við vorum millar, má 

segja, í sólarhring. Ég er að hugsa um það sem mamma sagði við mig: „Þú átt heima í 

leigubíl.“ Jæja, við höfðum aldrei mikinn tíma. Tíminn flaug frá okkur og við vorum 

ekki í landi tvær eða þrjár vikur. Einu skiptin sem það skeði var ef maður sleppti 

skipsplássi eða skipið var í klössun. Þá var venjan að yfirhalning á skipinu tæki um 

þrjár vikur einu sinni á ári. Þegar við komum heim af sjónum eftir þrjár vikur var farið 

aftur eftir þrjátíu og sex klukkutíma. Það var því enginn tími, við gátum rétt komið 

með sjóferðapokann, látið þvo fötin og síðan aftur á sjóinn.  

Bill Ellerington, háseti, Hull. 

 

Þegar við fórum á sjóinn var sagt: „Ég sé þig seinna.“ Þegar við komum frá borði 

fórum við oftast í Subway klúbbinn í klukkutíma eða svo og þá fórum við eitthvað 
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annað. Kannski í Andrew´s klúbbinn, hann er enn á sínum stað klúbburinn sá. Þá tók 

við klukkutími í Rayner´s sem var næsta krá – þangað var venjulega farið meðan 

beðið var eftir uppgjöri – því það náðist ekki fyrir hádegi. Svo frekar en að bíða ef 

uppgjörinu seinkaði þá fórum við á Rayner´s, næstu krána, skilurðu og öll áhöfnin 

hittist þar. Þá fékk lestarstjórinn sína peninga. Hann splæsti þá bjór á aðstoðarmann í 

lest og karlana sem brutu upp ísinn.  

George Waudby, háseti, Hull. 

 

Á sumrin höfðum við kannski verið í þriggja vikna túr og komum á fljótið segjum um 

tíu að morgni. Það var háflóð og þá áttu þeir til með að segja: „Dokið við, það er of 

hlýtt til að leggjast að.“ Næsta flóð var tíu að kvöldi og því lágum við allan daginn á 

fljótinu. Æ, það var átakanlegt. Við sáum öll ljósin í landi og höfðum verið í burtu 

þrjár vikur, ungir menn fullir af lífsþrá og þarna lágum við! Þetta gerðist reglulega. 

Við héldum partý í landi. Í þá daga vorum við með dráttarbáta og sendum þá helming 

mannskapsins í land. Hinn helmingurinn varð að bíða. Það var hræðilegt. Eftir tvo 

daga vorum við farnir aftur. Þetta var fáránlegt ef við hugsum til ungs fólks með unga 

krakka. Hugsum til krakkanna okkar – allt valt á því hvenær við komum í land – en á 

löndunardaginn voru þau í skólanum um morguninn – við vorum niðri á höfn og 

kæmum líklega ekki heim fyrr en um fimm um kvöldið. Það sem ég á við er að við 

viljum eyða deginum með konunni, ekki satt? Þótt sætum ekki að sumbli þá fórum við 

að versla og þessháttar. Krakkarnir voru sofnaðir um kvöldið svo ég sá þau varla. 

Stundum erum við aðeins með þeim örfáa klukkutíma og þá erum við farnir aftur á 

sjóinn. Ég trúi því varla sjálfur að ég tæki þátt í þessu! Ég tók þátt í því sjálfviljugur, 

hlýt að vera geggjaður. 

George Mussel, skipstjóri, Grimsby.  

 

Mér er illa við að vera innilokaður. Við bjuggum úti í sveit við North Thoresby í fáein 

ár, síðan í Ludborough. Það voru góð ár. Góð, hamingjurík og gott jafnvægi þau árin. 

Það átti við um konuna, börnin og mig sjálfan. Fínt tímabil. Ég kom í land og fór þá 

ekki út úr húsi fyrsta daginn. Síðan næsta morgun um tíuleytið fékk ég símtal frá 

stýrimanninum sem sagði að allt hefði verið í lagi með aflann eða eitthvað í þá veru. 

Um ellefuleytið fór ég niður á skrifstofu að hitta stjórann. Um klukkan tvö hafði ég 

lokið málum á skrifstofunni – pantaði aftur tollvarninginn í næsta túr – alls konar 

þannig mál og ég fór annað hvort á Louth eða Humber Royal rétt til að tylla mér niður 
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og slappa af. Segjum að það væri Humber Royal. Þaðan gat að líta golfvöllinn og ég 

fékk mér tvær bjórkollur og fann hvernig mér öllum þunga var af mér létt og þá 

pantaði ég borð fyrir kvöldið. Við snæddum góða máltíð og næsta dag var ég með 

fjölskyldunni og drakk því ekki of mikið fyrir brottförina. Það var eins og þetta væri 

lífsmunstur mitt. Fyrsta daginn var ég heima. Sá næsti var löndunardagur sem ég átti 

fyrir mig og naut lífsins en daginn fyrir brottför var ég heima. Það var því aðeins einn 

góður dagur. 

John Meadows, skipstjóri, Grimsby. 

 

Ég fæddist við King Edward Street þar sem venja var að setja blómapott í gluggann. 

Það þýddi að eiginmaðurinn var farinn eða að hann var kominn aftur – skipið var ekki 

farið. Þetta var tákn. Mörg börn voru með frændur hjá sér þegar eiginmenn voru á 

sjónum. Þetta var karlaheimur. Ég þvoði fötin hans og pakkaði niður fyrir hann. En 

rómantíkin var líka til staðar. Öll okkar hjónabandsár gleymdi hann aldrei að senda 

mér blóm á afmælisdaginn eða brúðkaupsdag okkar – hann gleymdi þessu aldrei. Það 

var skrýtið ef ég hitti hann ekki þegar hann kom. Ef það var á fyrra flóði þá sagði ég: 

„Halló, var þetta góður túr?“ „ekki sem verstur“ var svarið. Ég kyssti hann þá létt á 

kinnina og við fengum okkur tebolla og röbbuðum saman. Þá sagði hann kannski: 

„Hvernig gengur lífið?“ Þetta sýnir hve lítið þeir litu í kringum sig heima. Ég hafði 

keypt litasjónvarp og sagði við hann þegar við vorum að horfa á það. „Jæja, ætlar þú 

ekki að segja neitt?“ Hann lét mér eftir hvert einasta penný frá þeim degi sem giftum 

okkur. Bókstaflega hvert einasta penný. Hann lét mig fá uppgjörsnótur sínar, 

tollvarningur hans var á þeim og blómasendingar til mín og þess háttar. Ég lét hann 

hafa vasapeninga. Sumir sjómenn voru eyðsluseggir. Þeir voru daglangt að eyða í 

leigubíla og konurnar fóru með þeim á fyllerí. Margir þeirra voru drykkjurútar. Þeir 

voru þó ekkert verri en námamennirnir. Við fórum allt saman. Við fórum í 

gönguferðir á ströndina með hundinn og í dagsferð með Russell. Við fórum í dagsferð 

á kappreiðar til Market Rasen og Catterick því mér finnst gaman að eins punds 

veðmálum. Þegar hann kom í land þá þráði hann að fara út í sveit og þar sem ég drakk 

ekki þá fórum við um allt. Hann fékk sér bara bjór og sat í bílnum og virti landið fyrir 

sér, skoðaði kastala og kornakra og þess háttar. Honum líkaði vel að ferðast um.   

Josephine Gibney, sjómannsekkja, Cleethorpes. 
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Ef við vorum við veiðar í Norðursjónum var alvanalegt að koma í land að kvöldi, 

segjum klukkan sex eða sjö. Þá var landað næsta dag. Með öðrum orðum, fiskurinn 

var losaður úr skipinu og það vistað upp og síðan var siglt næsta dag. Það var því 

hægt að segja að þeir væru að fá þrjátíu og sex tíma í landi. Þegar þeir höfðu ekkert 

drukkið í tíu daga er systemið ekki það sama og þegar þeir innbyrtu nokkrar 

bjórkollur á hverju kvöldi. Þess vegna svínvirkuðu fyrstu bjórkollurnar49 sem þeir 

innbyrtu og áhrifin komu skjótt. Ég held að hér á árum áður, fyrst eftir stríðið, hafi 

sumir sjómennirnir ekki munað neitt af því sem skeði eftir að þeir komu í land. Þeir 

voru fullir svo að segja allan tímann. Það var ekki spurning um að koma sér upp 

heimili á þessum tíma. Þetta gekk út á að lifa lífinu hvern dag og drekka. Sjómaður 

vildi alltaf fara skuldugur á sjóinn. Hann landaði og gerði upp með kaupinu og fékk 

kannski þrjátíu pund í vasann sem var mikill peningur á þessum tíma og næsta dag fór 

hann til gjaldkerans og fékk tvö pund fyrirfram. Þetta var alltaf fyrirboði. Aldrei átti 

að fara á sjó án þess að skulda pening.  

Gordon Cockerill, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

Ég held að allir sjómenn í bænum hafi komið á Humber krána einhvern tímann þegar 

þeir voru í landi. Þeir litu við þegar þeir voru að fara eða koma í land. Auðvitað 

lyktuðu þeir af fiski. Þeir höfðu þvegið sér en maður gat alltaf fundið fisklyktina. Við 

vöndumst henni og tókum því varla eftir henni. Sjómenn voru vel klæddir þegar þeir 

voru í landi en þegar þeir voru á leið á sjóinn þá voru þeir í peysu og buxum tilbúnir í 

brottför. Þegar þeir voru í landi vildu þeir vera í jakkafötum með fellingum aftan á. 

Þau voru saumuð hjá Goldstones klæðskerunum. Það var auðvelt að þekkja sjómenn í 

landi á fötunum, jökkunum með fellingunum og víðum skálmum á buxunum. Þeir 

komu inn allir uppstrílaðir, fengu sér einn eða tvo drykki og héldu síðan á hinar 

krárnar til að gá hver væri þar, luku síðan kvöldinu hjá okkur og fóru heim. Þeir 

ræddu ekki starfið, örugglega ekki við konurnar. Þeir sögðu Eric frá vinnunni en 

ræddu aldrei um það við mig eða barstúlkurnar. Við spurðum þá hvort þeir hefðu gert 

góðan túr og þeir svöruðu aðeins „já“ en  ræddu það nánar við Eric. Það var af því að 

hann hafði verið til sjós. 

Eric og Joy Reynolds, kráareigendur, Grimsby. 

 
                                                 
49 Með bjórkollu er hér átt við það sem Bretar kalla „pint“ sem er 568 millilítrar.  
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Líklega var maður aðeins tvo daga í landi. Þeir liðu full fljótt, ekki satt? Helming þess 

tíma var maður fullur – og vissi ekkert í sinn haus. Því til viðbótar var það staðreynd 

að við vorum allir ölkærir. Kenningin um drukkna sjómanninn var samt tómt kjaftæði 

í raun því maðurinn í landi drakk álíka mikið og raunverulega meira en við. Við 

drukkum okkar skammt á stuttum tíma og vorum þrjár vikur á sjó án þess að smakka 

dropa. Við komum inn drukkum tvær eða þrjár bjórkollur og það sveif fyrr á okkur. 

Þetta var ekki bara drykkja. Ég á við að við höfðum fjölskyldur að sjá fyrir.  

George Mussell, skipstjóri, Grimsby. 

 

Við opnuðum klukkan 10.30 á morgnana og lokuðum 14.30 eftir hádegi. Clee Park 

kráin lokaði ekki fyrr en kl. 15 og því gátu þeir þotið frá Humber og fengið sér eina 

snarlega bjórkollu á Clee Park. Þegar við vorum með Prince of Wales krána þá gátum 

við afgreitt frá barnum en allir erlendir sjómenn þurftu að yfirgefa staðinn klukkan 

tuttugu mínútur í tíu því lögreglan vildi hreinsa út af kránum á Freeman Street ekki 

seinna en korter í tíu. Við höfðum opið á kvöldin frá 18 til 22. Á hverju kvöldi 

klukkan 21.40 gengu tveir efirlitsmenn ásamt tveimur löggum niður Freeman Street 

og hreinsuðu krárnar af erlendum sjómönnum til að fullvissa sig um að þeir færu 

niður á höfn og um borð um skip sín. Maður gat ennþá afgreitt á sínum bar en allir 

fylliraftarnir urðu að yfirgefa staðinn. Löggan gekk þannig úr skugga um að kvöldið 

yrði rólegt og þeir höfðu þá meira vald til að koma skikk á málin. Þá voru þeir með 

leðurhanska og gáfu þeim einn utan undir með þeim og sögðu: „Komdu þér nú af 

stað“ og þá fóru þeir yfirleitt. Það var í raun aldrei nein alvöru vandræði í þá daga, 

ekki eins og við þekkjum í dag. 

Eric og Joy Reynolds, kráareigendur, Grimsby 

 

Fyrir allmörgum árum þegar við vorum allir niðri á höfn þá voru þúsundir, 

bókstaflega þúsundir fólks þar. Setjum svo að við værum allir að leita að skipsplássi, 

hundruðum saman og ekkert að hafa þá fóru allir upp eftir og fyrsti áfangastaðurinn 

þá var Humber kráin. Þeir opnuðu um hálf ellefu á þessum tíma og því var fullt af 

körlum þar úti fyrir frá klukkan tíu að bíða eftir opnunartímanum. Eric kvaldi okkur. 

Hann opnaði tveim mínútum of seint eða þar um bil. Auðvitað gátu verið þrjú eða 

fjögur hundruð karlar hímandi fyrir utan. Um leið og hann opnaði dyrnar varð 

æðisgengin troðningur. Venjulega var allur bjórinn hans þambaður upp og sömuleiðis 

sterku drykkirnir. Hann tók vel inn á þetta. Í Grimsby var drukkið feikimikið af 
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rommi. Það er ekki lengur. Við drukkum romm á sjónum. Ég veit ekki hvort það var 

ástæðan. Allir sjómenn eða fiskimenn drukku romm. Við fengum okkur því bjórkollu 

og rommsjúss með. Bjórkolla og rommsjúss, það var málið. Það var annað hvort 

Humber kráin á Humber Street eða Riby torgið – það var Lord Raglan - krá með því 

nafni. Hún var venjulega full. Þetta var á horninu þar sem Orwell Street endaði. Þegar 

ég var háseti, þá virtust skipstjórarnir hafa sínar eigin krár. Þeir voru á Oberon og 

Royal hótelinu, þar var íburðurinn. Þeir voru ekki mikið innan um okkur. En þeir sem 

voru nýlegar orðnir skipstjórar blönduðu geði við okkur. Ég fór mikið með áhöfninni 

á Humber krána því þeir voru í raun vinir mínir. 

George Mussel, skipstjóri, Grimsby 

 

Margir muna sjómenn sem hóp af fyllibyttum. Í Grimsby var litið niður á okkur. En 

værum við aðeins þrjá daga í landi þá drukkum við til að þurrka út það sem við 

höfðum verið uppeknir við í þrjár vikur. Þegar ég var á þrítugsaldri þá drakk ég 

hraustlega og gerði það þá aðeins til að þurrka út úr huganum það sem ég hafði verið 

að gera í þrjár vikur. Það er hryllilegt til þess að hugsa hvernig sjómenn voru 

meðhöndlaðir og litið niður á þá í þessum bæ þegar þeir hafa gert hann að því sem 

hann er í dag.   

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Prince of Wales kráin stóð við Freeman Street. Kráin var fjórskipt með bar og fínum 

krók. Það voru aðallega Danir og sjómenn frá Grimsby sem stunduðu hana. Stundum 

komu fáeinir Íslendingar þangað en þá byrjuðu vandræðin því Danir og Íslendingar 

fóru að rífast því Danir urðu að greiða aukaskatt til að halda Íslandi uppi vegna þess 

að það var einu sinni dönsk nýlenda!!! Hvað um það, enn er landið danskt en nú hefur 

Ísland fengið sjálfstæði. Sem sagt, Danir urðu að greiða aukaskatt og það var orsök 

vandræða þeirra á milli. Við sendum Íslendingana venjulega upp eftir á „Rauða 

Ljónið“50 Við vorum aldrei með mikið af Íslendingum. Dönum kom vel saman við 

Grimsby sjómenn því það var líka mikið af Dönum búsettir í Grimsby. Það var gott 

samfélag. Þeir kölluðu sig danska Dani og Grimsby Dani. Í hverfinu sem við bjuggum 

í voru alls ekki mikil vandamál. En Eric hefur alltaf verið strangur vert og gaf aðeins 

                                                 
50 Rauða Ljónið (The Red Lion) var krá á Freeman Street í Grimsby sem íslenskir sjómenn sóttu mikið. 
Hún hefur nú verið rifin. 
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eina viðvörun og síðan urðu þeir að fara út. Það voru tveir aðrir kráarrekendur við 

hinn enda götunnar – Jock MacRobert sem átti Lincoln Arms Hotel og stóri George 

Langham sem átti Rauða Ljónið. Þeir upplifðu öll vandamálin. Stóri Jock stóð við 

dyrnar og sagði, úúút þegar þeir komu.  

 

Síðan voru konur næturinnar. Þær lögðu frekast lag sitt við útlenda sjómenn. Þær voru 

karakterar. Ein var vön að koma inn og þá sagði Eric við hana: „Þú ert drukkin“ og 

hún svaraði: „Nei, það eru konuskórnir mínir, það eru háu hælarnir.“ Við höfðum 

gaman af þeim en þær voru alltaf með á nótunum þegar hann sagði við þær: „Pakkaðu 

saman.“ Það var annað hvort það eða komdu þér út. Ein var Woodbine Betty. Hún var 

vel við aldur þá en heilmikill karakter. Í fyrstu var þetta mér framandi. Ég hafði ekki 

þekkt til kvenna næturinnar. Þær trufluðu okkur ekki mikið. Þær komu bara inn og 

hurfu síðan inn í húsin sem þær höfðu aðsetur í en þetta truflaði okkur ekki. Þetta var 

ekki stefnumótsstaður fyrir þær. Lögin kveða á um að ekki megi veita alþekkri hóru 

þjónustu en það þýðir að þjóna þeim reglubundið eins og að leyfa þeim að vera alla 

nóttina eða þess háttar. En það er ekki hægt að segja við einhvern: „Þú ert hóra og 

mátt ekki koma inn“ því þá yrðum við að standa  fyrir máli okkar í réttinum. Það 

verður að fara í kringum slíka hluti.    

Eric og Joy Reynolds, kráareigendur í Grimsby. 

 

Ímyndin um fulla fiskimanninn er ekki sú sem hún virðist. Það voru alltaf einhverjir 

sem voru eins og drykkjusjúklingar en meirihluti sjómanna voru fjölskyldumenn eins 

og annað fólk. Landlegan var aðeins þrír dagar og því fóru menn út saman. Það voru 

leigubílar úti um allt. Mannskapurinn hélt hópinn því það skildi enginn annar hvað 

sjómenn voru að tala um. Skipstjórar hittust alltaf saman. Þeir hittust á Royal hótelinu. 

Þetta gamla Royal sem var við í grennd við höfnina. Menn af mínum klassa hittust 

venjulega í Freemasons Arms sem nú er Rainbow við Freeman Street. Á kvöldin 

fórum við alltaf á Black Swan>Mucky Duck.51 Þegar við áttum nógan pening fórum 

við á Harvest Moon, þar dansaði fólk rokk. Stundum fórum við út með skipstjóranum 

og þá borgaði hann drykki á línuna fyrir konurnar. Kampavín þegar við gerðum góðan 

túr. Johnny Linford, sem fórst í bílslysi, var fínn náungi. Hann bauð konunum alltaf 

                                                 
51 Kráin hét „Black Swan.“ Svarti svanurinn en var uppnefnd „Mucy Duck“ – Skítuga öndin. 
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kampavín. Við fórum út til Caistor – og á Red Lion þar. Það var löng leið í 

skemmtiferð með rútu á þessum tíma. Eingöngu sveitavegir.   

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 

 

Það myndaðist eins konar skilveggur í vali á drykkjufélögum. Allir skipstjórarnir og 

stýrimennirnir fóru á Conservative Club eða Bowling Club, vélaliðið og hásetarnir 

fóru frekar á Working Men´s Club, Gasworkers Club eða British Legion Club. Ég 

kaus helst Working Men´s Club af því ég hafði alltaf stundað hann og fjölskylda mín 

fór alltaf þangað og þar hitti ég föður minn, sem var sestur í helgan stein, og við 

fengum okkur glas saman. Eftir fáeina drykki létum við okkur hverfa. Ef til vill fór ég 

með konuna í búðir eða eitthvað þess háttar. Stundum fór ég á Marine hótelið með 

félögunum að spila snóker. Eftir það eða um þrjúleytið tókum við leigubíl á 

Conservative Club því það var eini staðurinn sem var opinn á þessum tíma og 

skipstjórarnir og stýrimennirnir voru farnir yfir á Bowling Club. Það var krafist 

aðgöngumiða að Bowling Club. Til að gerast meðlimur þar varð að kaupa hlut og því 

voru það aðeins skipstjórarnir og stýrimennirnir sem höfðu ráð á því. Konurnar fengu 

ekki aðgang að klúbbnum. Þær urðu að sitja úti í garðinum.   

Wilf Cartmell, vélstjóri, Fleetwood. 

 

Við áttum mikið af góðum stöðum. British Legion, Gasworkers Club, Workers Club, 

West End Club. Þetta voru stóru klúbbarnir fjórir sem skráðir félagar stunduðu. Við 

drukkum frekar á krám eins og Dead ´uns, Kings Arms og Prince Arthur og það voru 

nokkrar krár á Dock Street eins og Blue Flamingo og Wyre Social. Þar var salur með 

stórri kabýsu í miðjunni með röri sem lá upp úr þakinu. Það var fyrrverandi sjómaður 

sem rak hana. Hann var oft laminn hraustlega. Á þessum árum vöndu Íslendingar 

komur sínar hingað. Þeir voru með stóra flókahatta. Það voru oft mikil slagsmál. Þetta 

var fíflaháttur frekar en neitt annað. Við fórum allir niður á höfn til að athuga hvaða 

störf væru auglýst á töflunni þegar félagar okkar voru landa fiski, svo við vorum þá á 

kránni. Þegar við komum þangað var allt fljótandi í bjór. 

Thomas Bagnall, háseti, Fleetwood. 

 

Sjómannslífið var ekki sérlega gott. Ég gerði mér ljóst að pabbi kom og fór en hann 

átti erfitt líf. Ég vildi alltaf vera til staðar þegar hann kom heim. Ég vildi alltaf vera 

með honum. Við vorum stór fjölskylda, vorum í stóru húsi og mamma kynti upp í 



 157 

arninum um miðja nótt eða hvenær sem hann kom. Það var lagt á borð og hún hafði 

heitt toddý tilbúið fyrir hann en líka heitan bakstur til að leggja á kýlin undan 

sjósaltinu sem voru uppeftir handleggjunum á honum og um hálsinn við hálsmálið á 

sjóstakknum. Þau suðu líka skurðhníf. Ef ástandið var slæmt þá skáru eiginkonurnar 

kýlin af þeim. Ég sá allt þetta.    

Dolly Hardy, M.B.E.52, eiginkona skipstjóra, Grimsby.  

 

Ég á tvær stelpur. Ég hef farið á mis við það í lífinu að sjá þær vaxa upp. Það var stolt 

mitt þegar ég gekk inn um þessar dyr. Á þessum dögum vorum við með lítinn 

bakpoka með allri tollvörunni og þá var sælgætið og þess háttar efst. Litlu stelpurnar 

mínar hlupu þá fram í þessa forstofu gripu í mig og kysstu mig og þá gripu þær 

pokann og opnuðu hann. Oftast var Quality Street konfekt í honum og þá ljómuðu 

litlu andlit þeirra. Það var þetta sem hélt mér við efnið. Ég náði aldrei að fylgjast með 

stelpunum mínum stálpast því þegar ég hætti til sjós voru þær á þrítugsaldri. Þær voru 

þá að gifta sig. Til allrar hamingju á ég fjögur indæl barnabörn og ég ætla mér að 

fylgjast með þeim vaxa úr grasi. Ég áttaði mig ekki á því þá en að missa af sínum 

eigin börnum vaxa upp er eitthvað sem veldur söknuði síðar.  

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Það var staður á höfninni sem framleiddi föt fyrir háseta. Þau voru öll smart. Við 

kaupin var greidd umsamin upphæð eftir hvern túr fyrir þau. Ég gerði það aldrei en 

margir karlarnir höfðu þann hátt á. Ég þekki tvo bræður sem eru nokkurn veginn jafn 

stórir. Annar þeirra fór og pantaði matrósaföt. Hann var þá kornungur og var rétt byrja 

sjómennsku sem lærlingur á dekki. Hann átti yngri bróður sem var enn í skóla og sá 

vildi fá þessi föt lánuð fyrir skólaball. Bræðurnir tveir voru svo líkir að það var erfitt 

að þekkja þá í sundur. Yngri bróðirinn fór til klæðskeranna og náði fötunum út. Þegar 

eldri bróðirinn kom í land varð hann æfur – en þetta jafnaði sig allt því þeir voru 

samrýmdir bræður. Ég veit þetta því þetta voru synir mínir. 

Chris Fisher, vélstjóri, Fleetwood. 

 

                                                 
52 M.B.E. Member of the Order of the British Empire. Heiðursorða sem gegnir viðlíka hlutverki og 
Riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu. Ýmsir þekktir breskir borgarar hafa verið sæmdir þessri orðu 
m.a. Bítlarnir á sjöunda áratugnum sem var umdeilt og varð til þess að margar gamlar stríðshetjur 
skiluðu sínum orðum. 
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Við vorum kannski með fjörutíu til fimmtíu pund í vasanum og sögðum við sjálfa 

okkur  að við skyldum fara og skvetta úr klaufunum því í landi hafði launamaður 

kannski aðeins tíu pund. Við fórum þá niður á höfn borguðum fyrir ljós og 

gasreikning, eitthvað inn á veðskuld og restina áttum við sjálfir. Þá keyptum við föt á 

konuna og ný föt á okkur sjálfa. Ég á við að það var hægt að fá ný föt fyrir átta til tíu 

pund. Okkar föt voru alltaf með fellingum og víðum skálmum að neðan. Sjóherinn 

fylgdi hefðinni með víðar skálmar að neðan og við vorum alltaf með fellingar að 

aftan. Allir vissu að við vorum sjómenn. Við vorum alltaf með hálfmánajakkahorn. 

Það var órækt merki þess að þú værir sjómaður. Þetta var hefð sem við ólumst upp 

við. Ég gat komið heim og skipt um föt tvisvar á dag og ég átti föt fyrir hvern dag 

vikunnar. Þetta var bara hefð sjómannsins sem var alltaf flottur í tauinu. Þegar ég 

byrjaði til sjós þá var hefðin að vera í síðum regnfrakka með hvítum trefli úr silki. 

Þetta var aðalsmerki í þá daga. Eftir því sem efnahagurinn batnaði, og við höfðum úr 

meiru að moða, þá sóttumst við eftir betri hlutum til að eyða okkar peningum í. 

Enginn átti bíl þá, það hafði enginn efni á því. Menn höfðu ekki efni á að fara í frí. 

Við gátum ekki sagt við konuna: „Ég tek frí í næsta túr og við eyðum frídögum á 

Spáni.“ Við höfðum einfaldlega ekki ráð á því. En við komumst alltaf af.  

Tom Jacombe, háseti, Grimsby.  

 

Við vorum í olíustökkum. Mamma þvoði okkar stakka í gamla vaskinum. Við áttum 

enga þvottavél þá. Hún vildi ekki þvo daginn sem við fórum á sjó, hélt sig við þá 

hjátrú. Hún þvoði ekki af neinum okkar þegar við vorum að fara. Síðan voru það háu 

sokkarnir. Við vorum alltaf með þrjú eða fjögur pör af háum sokkum. Við áttum alltaf 

tvo ganga af sjófatnaði þannig að það voru alltaf föt tilbúin til skiptanna, eða yfirleitt. 

Síðan þurftum við sjálfir að útvega okkur sjóstakk niðri á höfn eða hjá Beadles eða 

Tidplady´s. Pabbi keypti mikið af efni hjá Beadles og lét sauma á sig föt. Stundum 

fóru þeir þrír eða fjórir saman. Þeir þekktu einhvern sem saumaði föt á þá og þeir 

keyptu stóran stranga af efni og létu gera þrenn eða fern föt úr því, alfatnað á hvern 

þeirra. Þetta voru hefðbundin föt en þeir gengu líka í síðum, þunnum frakka mjög 

léttum en úr sama efni og buxurnar og jakkinn. Ohh, þeir voru flottir. Þetta var það 

sem þeir kölluðu tvískipt föt því það var yfirfrakki með til að vera í þegar veðrið var 

vont. Margir voru í fötum í gömlum stíl með vasaúri sem hékk í keðju. Það voru þeir 

eldri.   

Roly Webb, stýrimaður, Grimsby. 



 159 

 

Þegar ég byrjaði til sjós var besti tíminn til að komast á gott skip um jólaleytið þegar 

menn vildu vera í fríi. Þess vegna var það rétti tíminn til að stökkva um borð. Ég held 

að fyrstu tíu árin af þeim sextán sem ég var til sjós hafi ég verið níu ár úti á sjó um 

jólin af þeirri einföldu ástæðu að ég var að leita að góðu skipsplássi og missti því af 

öllum þessum jólum með krökkunum mínum.   

John Pickett, skipstjóri, Grimsby. 

 

Ég fann tíma til að búa til sex börn. Þú finnur alltaf tíma til þess! Ég missti af 

uppvexti þeirra. Það er bara síðan ég hætti að vinna fyrir sjö árum að ég hef náð betra 

sambandi við þau. En á þeim fjörutíu árum sem ég var frá á sjónum þá hafði ég ekki 

mikið samneyti við krakkana mína. Í raun sá ég þau aldrei vaxa úr grasi. Ég var heima 

þegar eitt þeirra, Karen, fæddist. Ég var á sjó þegar hin fæddust. En ég nýt ávaxtanna 

núna, sérstaklega barnabarnanna. Þau fá mér nóg að gera og forða mér frá árekstrum 

við konuna.   

Peter Wright Wilson, bátsmaður, Grimsby. 

 

Ég reyndi alltaf að fá frí tvo túra á ári en í raun ef maður er sjómaður þá elur maður 

ekki börnin sín upp. Eiginkonan sér um það. Nú eru strákarnir mínir orðnir fullorðnir. 

Ég lagði aldrei hendur á krakkana mína. Aldrei. Þegar ég kom heim og þau höfðu gert 

eitthvað af sér þá lét ég duga að veita þeim tiltal. Ég lét þau setjast niður og undir eins 

og ég fór að tala til þeirra þá fóru þau að gráta. Ég þurfti ekki að slá þau. Kona 

sjómannsins elur börnin upp. Við höfum alltaf farið í frí, ég og Audrey en við vorum 

heppin. Mamma Audreyjar eða mamma mín og pabbi tóku alltaf krakkana fyrir okkur. 

Oft tókum við krakkana með okkur og þá fórum við eitthvað á eigin vegum.  

Peter Newby, skipstjóri, Grimsby. 

 

Ég var oft í slagtogi með alvöru drykkjurútum og leiðindapúkum og hefði auðveldlega 

getað ánetjast þeim. Þegar ég gifti mig þá var það spurning um skyldu en ég gerði það 

sem rétt var og gifti mig. Það var sagt: „Æ, þú ferð ekki út með okkur.“ Ég vandist því 

ekki strax að vera kvæntur. Þegar ég kom í land kom ég aldrei beint heim. Ég kom í 

land með tveimur eða þremur af félögum mínum og við fórum á skrifstofuna og síðan 

fengum við okkur í glas. Ég hirti ekki um konuna. Við fórum á fyllerí. Ég kom þá 

heim á skallanum, stundum snemma að morgni og konan beið eftir mér steinsofandi á 



 160 

sófanum.  Þá sagði hún: „Var gaman hjá þér?“ og ég svaraði: „Af hverju segirðu ekki 

eitthvað?“ Hún sagði þá: „Það er allt í lagi með þig.“ Ég gat ekki metið það, hugsaði 

ég, þegar ég var úti allan daginn. Ég lét hana hafa peninga. Ég bjó hjá tengdamömmu 

fyrst eftir að við giftum okkur. Ég bjó við Pollit götu. Það er þegar komið er að 

höfninni við Riby torg, þar var áður húsaröð. Ég gekk upp eftir frá höfninni eða við 

komum í leigubíl og þá stóð hún stundum við dyrnar. Þá sagði ég: „Stoppaðu aðeins 

bílinn.“ Ég stökk þá út úr bílnum. „Sjáðu til. Ég er að fá mér í glas með félögunum.“ 

Ég lét hana hafa pening og fór aftur inn í leigubílinn og við keyrðum í burtu að 

skemmta okkur. Eftir að við eignuðumst fyrsta krakkann þá fór hún að verða dálítið 

harðari á meiningunni. 

Les Bowden, sjómaður, Grimsby. 

 

Konan mín missti tvíbura okkar eftir átta ára sambúð. Þá sagði hún mér að hætta til 

sjós og ég fékk mér starf í landi. Mér var ekki ljóst að ég hefði gefið upp 

stýrimannsstöðuna á Truman hennar vegna líka. Þetta var mitt síðasta skiprúm árið 

1965. Hún átti tvö börn þegar við giftum okkur. Þau voru þriggja og fimm ára. Ég 

hafði orðið að fara í burtu þegar hún átti von á tvíburum en hún missti mikið blóð og 

þegar ég kom í land hafði hún misst þá. Ég bar ekki með mér neinn illan hug eða neitt 

slíkt en hún fór smám saman að hænast að manni sem hafði misst bæði nýra og lunga. 

Ég vildi ekki trúa því. Kynlíf okkar breyttist eins og hendi væri veifað. „Taktu það 

sem þú vilt“ eða þannig hugsaði ég. Hér er eitthvað að.   

Roly Webb, stýrimaður, Grimsby. 

 

Mér féll þetta vel. Ég sakna sannarlega hafsins. Ég sakna þess mjög. Vegna þess 

tapaði ég eiginkonunni. Hún hataði það frá byrjun. Hún fór meira að segja aldrei niður 

á höfn að sækja peninga þegar þurfti að fara þangað til að fá launin. Stundum fór hún 

með mér þegar ég þurfti að fara niður eftir í leigubíl að fá uppgert. Þá fórum við 

eitthvað út að borða eða fengum okkur drykk. Síðan versluðum við svolítið og fórum 

heim en hún hataði höfnina. Fiskveiðar voru henni ekki að skapi.  

John Kirk, háseti, Grimsby. 
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Faðir minn var bátsmaður53 á togara. Hann var í fyrri heimstyrjöldinni. Hann var 

heiðraður með DSM54 Hann sneri aftur til fiskveiða og þá snerist líf mitt um togara og 

togarasjómenn. Allir frændur mínir og frænkur, allir sem ég umgekkst sem krakki 

voru togaramenn og fjölskyldur sjómanna. Þetta var óttablandið líf á köflum en samt 

stórkostlegt. Það var blandið hlýju. Mamma verndaði og gætti að okkur. Hún bjó 

okkur gott heimili. Auðvitað varð pabbi að fara á sjóinn til að skapa tekjurnar fyrir 

þessu öllu. Feður komu ekki mjög oft heim. Þeir fengu ekki sérstaklega vel greitt, 

nutu ekki mikils öryggis en við vorum vel samtvinnað samfélag og allir studdu alla. 

Það var ekkert baktal. Ef einhver var hjálpar þurfi vegna veikinda, eða var í vanda, 

eða ef sjómaður hafði ekki farið um borð til að sigla með sínu skipi þá elti lögreglan 

hann til að handtaka hann og allir hjálpuðust að við að fela hann. Hann var þá fluttur 

af einu fölsku lofti á annað. Það var í raun stórskemmtilegt. 

Dolly Hardie, M.B.E., eiginkona skipstjóra. 

 

Það urðu til nokkrar skemmtilegar sögur. Ég man eftir atviki með sjómann og það 

hefur alltaf undrað mig hvernig hann kynntist stúlku sem var létt á siðferðinu. Hann 

fór í hús og settist niður á neðri hæðinni á meðan hún var uppi með viðskiptavin. 

Hann vildi ekki vera með neinni annari og ég man að hann var á skipi sem hét 

Coventry City. Dag einn kom hann til mín og sagði: „Þegar ég kem í land þá ætla ég 

að taka frí og gifta mig.“ Ég spurði þá: „Hver er það sem þú ætlar að kvænast?“ Hann 

sagði mér það og ég ætlaði ekki að trúa mínum eigin eyrum. Hann var vel menntaður 

maður. Ég talaði við hann því við þekktumst mjög vel og sagði: „Heyrðu, vertu nú 

varkár, því þegar þú ert á sjó þá heldur hún þessari iðju sinni áfram.“ Hann sagðist 

vita það en það væri ekkert við því að gera því hann væri yfir sig ástfanginn af henni. 

Hann var hamslaus af ást. Hún var eina konan í lífi hans og ég vorkenndi honum í 

raun og þó skildi ég hann ekki. Hann kvæntist henni og þau voru gift þar til hann lést 

fyrir tveimur eða þremur árum. Það varð dálítið um hvelli á milli þeirra eins og 

gengur og hún hélt áfram sinni iðju en samt annaðist hún hann alltaf á sinn hátt. Ég 

talaði oft við hann eftir þetta. Þegar árin fóru að færast yfir okkur og við fórum út 

saman þá spurði ég hann alltaf: „Hvernig hefur Grace það?“ og hann svaraði: „Hún 

                                                 
53 Starfsheitin „Third Hand“ og  „Bosun“ eru samheiti samkvæmt upplýsingum frá breskum 
togaramanni. Hann er yfirmaður á dekki og gegndi sama hlutverki og annar stýrimaður og bátsmaður á 
íslensku nýsköpunartogurunum. 
54 DSM. Distinguised Service Medal. Breskt heiðursmerki veitt fyrir frábæra framgöngu í stríði. 
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hefur það fínt.“ Hann eignaðist gullfalleg börn með henni – hvort þau voru öll hans 

veit maður ekki. Þetta var dapurlegt en samt var þetta hamingja. Það var erfitt að 

útskýra það.   

Gordon Cockerill, útgerðarstjóri, Grimsby. 

 

Þegar ég kom í land sagði konan mín við mig: „Dóttir þín var með lungnabólgu. Það 

hefur sitt af hverju gengið að dóttur þinni.“ Ég var ekki sá sem gat hjálpað og gat því 

ekkert gert í málinu. En ég velti því fyrir mér og hugsaði með mér: „Ja, af hverju er 

maður ekki til staðar?“ En það var ekki hægt að losa sig frá sjónum sem hélt manni í 

greip sinni. Sjórinn er í blóðinu og það er illskiljanlegt fyrir fólk sem hefur aldrei 

reynt það. Það er erfitt fyrir það að skilja það sem maður er að reyna að segja þeim.   

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Þetta var hryllingur fyrir eiginkonurnar. Fyrir þær var þetta virkilega erfitt. Við áttum 

þrjá unglinga og konan mín gegndi bæði móður- og föðurhlutverkinu. Konurnar eru 

ókrýndu hetjurnar. Ég veit ekki hvernig þær sættu sig við það. Þær urðu að vera af 

sérvöldum stofni til að vera sjómannskonur.  

Jim Quinn, stýrimaður, Fleetwood. 

 

Við vorum venjulega lengi í burtu. Þegar krakkarnir voru litlir þá var ég í burtu sjö 

jólahátíðir á í röð án þess að vera í fríi um jól og þá fer þetta að verða erfitt. Sjáðu til, 

sé konan úr sjómannafjölskyldu þá er hún vön þessu. Við eigum okkar fjölskyldur að 

og höfum eignast átta barnabörn. Ég sé því ekki eftir neinu.  

Mick George, skipstjóri, Grimsby. 
 
 
Ég hafði alltaf áhyggjur af John. Ég horfði aldrei á veðurfréttirnar. Ennþá horfi ég 

ekki á spána þegar hann er í burtu. Það var hræðilegt þegar skip fórst eða einhver fórst 

af slysförum. Meðan hann var til sjós eignuðumst við þrjú börn en hann var aldrei til 

staðar og sjaldan heima á jólum, afmælisdögum eða brúðkaupsafmælum. Það var 

verst þegar þau voru veik. Ég gat ekki einu sinni sagt honum að þau væru veik. Ég 

þurfti að bera álagið sjálf. Ég var ekki ánægð með að hann væri á sjó en hann naut 

þess og á þessum tíma var góð afkoma af því. Hann þénaði meira en nú og það var 

fyrir tuttugu árum síðan. Ég lét þetta því yfir mig ganga vegna teknanna og vegna þess 

að hann naut þess. Þetta þýddi að við gátum tekið okkur frí og því verður að taka því 
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súra eins og því sæta. Aðalatriðið var að hann var að vinna fyrir góðum lífskjörum. Ég 

gleymi aldrei fyrsta skiptinu sem hann kom heim með þúsund pund sem enn voru í 

bankaumslagi.  

Beryl Pickett, eiginkona skipstjóra, Grimsby. 

 

Þegar  hvasst var og kuldi þá hugsaði ég um föður minn á sjónum og seinna þegar ég 

giftist hugsaði ég um eiginmanninn. Ég hugsaði um skip að hlaða á sig ísingu. Ísingin 

hleðst svo fljótt upp. Auðvitað hefðum við viljað að þeir hefðu ekki farið. Við hefðum 

viljað að faðir okkar hefði unnið í landi eins og aðrir skólafélagar hans. En þeir voru 

sjómenn og þetta var þeirra líf. Þeir hefðu verið vansælir að vinna í landi. Eiginmaður 

minn hefði ekki verið sáttur við að vinna í landi. Sonur minn var skráður til náms í 

Trinity House sem átti að kosta okkur mikið en hann kom dag einn þegar faðir hans 

var í landi og sagði: „Ég hef skráð mig í sjómannaskólann og ætla að verða lærlingur 

á dekki.“ Hvað er hægt að gera? Allt hvíldi á móðurinni. Hún varð að gera allt. Ef 

einhver réðist á barnið hennar þá varð hún að ganga fyrir einhvern húsföður og sá tók 

því aldrei vel, get ég fullyrt. Hann gat átt til að bregða kaðli um háls á drengnum eða 

gefa honum spark. Auðvitað varð að berjast fyrir börnin sín því til voru harðskeyttir 

náungar en ekkert í líkingu við það sem þekkist í dag. Þetta voru krakkar að deila og 

foreldrar að deila sem voru að vernda börnin sín en fljótlega urðu allir vinir aftur. 

Dolly Hardy, eiginkona skipstjóra, Grimsby. 

 

Þegar sjómennirnir fóru á frystitogara voru þeir í burtu tíu eða tólf vikur. Við fórum 

aldrei í taugarnar hvort á öðru. Þetta hélt hjónabandinu fersku. En það er eitthvað sem 

er öðruvísi við mann sem sækir sjóinn. Hann er karlmenni. En sumir þeirra, oh,ho. 

Sjómenn sáu okkur farborða. Þeir voru sterkir. Þeir voru ólíkir öðrum. 

 

 Þegar veðrið var slæmt þá hafði ég dálitlar áhyggjur. Ég vissi að í hvert skipti sem 

hann fór á sjóinn þá gat verið að ég sæi hann ekki aftur og það er annað sem mamma 

kenndi mér. Aldrei að láta sólina setjast á gremju sína því allt hefur sinn tíma. Við 

rifumst stundum eins og gerist í öllum hjónaböndum en við sættumst alltaf. 

Josephine Gibney, sjómannsekkja, Grimsby. 

 

Við héldum allir saman. Eins þó að við værum ekki á skipi. Við fórum niðrá höfn og 

kíktum á löndunarlistann í litlu blaðasjoppunni við hafnarhliðin. Ef eitthvað skip hafði 
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gert það gott og við áttum kunningja á því þá fórum við niður á Legion krána þegar 

hún opnaði, fengum okkur bjórkollu og stóðum þar og biðum. Á næsta augnabliki 

kom kunninginn inn á leið niður á skrifstofu. Þar sátum við malandi. Hann fór og náði 

í kaupið sitt og kom aftur. Það var bætt bjór á línuna. „Heyrðu, stingdu þessu í 

vasann.“ Þannig var þetta þá. Við gerðum þetta allir fyrir hvern annan. Það var 

venjan. Við gáfum þeim og þeir gáfu okkur.    

Peter Wright Wilson, bátsmaður, Fleetwood. 

 

Ef eiginkonan átti afmæli þá fórum við upp í brú að hitta loftskeytamanninn og 

sögðum: „Getur þú sent Interflora fyrir mig?“ Þá sagði loftskeytamaðurinn: „Jaá, hvað 

viltu láta senda, blóm eða ávexti?“ Margir karlarnir höfðu verið heima drukknir og 

þrasandi og fóru síðan á sjóinn. Eftir tvo daga fengu þeir móral og sögðu: „Ó, ég sendi 

henni blómvönd, við rifumst áður en ég fór.“ Þannig  átti að gera gott úr þessu eða 

vonandi þangað til þeir kæmu í land næst.   

Les Bowden, sjómaður, Grimsby   

        

Ég eignaðist tvö börn. Ég var því vel sáttur. Það var ekki möguleiki að sækja sjóinn 

með árangri ef þú áttir ekki hamingjuríkt samband við eiginkonuna því væri það ekki í 

lagi þá hafði það mjög truflandi áhrif. Við vissum af fjölmörgum pörum sem slitu 

sambandinu án þess að vita ástæðuna. Ef mennirnir voru ekki sáttir eða þeir fundu 

eitthvað vera að hvort sem það var þeim að kenna, eiginkonunni eða börnunum, þá 

var það nóg til að rústa lífi mannsins á sjónum því það hrjáði hann. Það var 

nauðsynlegt að geta hugsað skýrt. Það var ekki búandi við stöðuga heimþrá. Það var 

ómögulegt að fara á sjó með heimþrá. Ég segi ekki að það ætti að þurrka hugsunina út 

en það þurfti að vera algjörlega afslappaður með þá hugmynd í kollinum að allt væri í 

lagi. Ef við hugsuðum þannig þá gekk þetta.  

Harold Dawe, vélstjóri, Fleetwood. 
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9. Kafli 
Valdið í höfnunum 
 
„Niðri á höfn“ var einstakur heimur út af fyrir sig þar sem veiðimennirnir, 

sjómennirnir fyrirhittu markaðsöflin á uppboðunum þar sem eigendurnir beittu grófu 

valdi og kaupendurnir tengdu saman veiðimenn og neytendur. Hér var að verki 

kraftmikið samspil eðlishvata, hagrænna krafta og dulúð sem fáir skildu og enginn 

stjórnaði.  

 

Þetta var einnig heimur karlmannsins þar sem karlar voru karlar og ætlast var til að 

konur sættu sig við það þó að þeim væri, eins og öðrum í bænum, að mestu haldið 

utan við hann. Eigendurnir stjórnuðu eins og þétt samofinn flokkur manna knúinn 

áfram af fjárhagslegum ávinningi – mafíu valdamanna.   

 

Í hverri höfn voru um það bil tuttugu eigendur eins og konungar sem höfðu skipstjóra 

fyrir hirðmenn háða sér því þeir voru of margir fyrir laus skiprúm, einnig stýrimenn 

sem vildu stöðuhækkun og háseta sem vildu komast í veiðiferðir. Það var heldur ekki 

neinn mótstöðukraftur vinnuaflsins í formi sterkra verkalýðsfélaga. Verkföll voru 

sjaldgæf og nánast ógerningur að skipuleggja þau, þó að til þeirra kæmi í Fleetwood 

og Hull. Sjómenn voru sjálfstætt sinnaðir og vildu ekki skipuleggja félagsskap, vildu 

ekki minnkaða vinnu og gáfu lítinn gaum að málum eins og lífeyri og uppsögnum því 

þeir gerðu ráð fyrir að góðu tímarnir og háa kaupið héldi áfram. Þeir gengu ekki í 

neinum mæli í verkalýðsfélög, jafnvel ekki í Hull. Aðeins vélstjórarnir og 

yfirmennirnir voru markvisst skipulagðir í sínum eigin samtökum.    

 

Þegar þeir voru orðnir valdamenn þá leituðust eigendurnir við að auka völd sín með 

því að mynda félagsskap til að reka hafnirnar og þjónustu þeirra og með því að 

byggja upp fjölþættan rekstur sem náði frá viðgerðarþjónustu til vista skipanna. 

Tilhneigingin á þessum tíma var eignarhaldssamþjöppun þar sem sameinuðu 

fyrirtækin stækkuðu stöðugt. Hellyer sameinaðist Associated 1961 og Associated 

sameinaðist Ross sem saman mynduðu British United Trawlers 1969. Niðurstaða 

þeirrar samþjöppunar var að þar sem tuttugu og sex eigendur réðu yfir áttatíu af 

hundraði flotans árið 1959 að árið 1968 réðu tíu yfir sjötíu og fimm af hundraði 
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flotans sem hafði fækkað úr sjö hundruð skipum í um það bil helming þess fjölda. Með 

fyrirtækjasamsteypu ráku eigendurnir hafnirnar í gegnum miðstöðvar og samtök 

eigenda. Þeir réðu fiskimjölsverksmiðjunni sem tók við óseldum fiski, veiðarfærasölu, 

ísverksmiðju og fiskkassamiðlun. Þeir reyndu jafnvel að stýra verðlagi og stýra 

fiskmarkaðnum með fyrirbæri sem kallaðist nefnd um takmörkun landanna og var í 

blekkingarskyni kölluð „þróunaráætlun fyrir fjarlæg mið.“ Seinna reyndu þeir á 

hógværari hátt að draga úr verðsveiflum fyrir tilstilli nefndar um löndunaráætlun. 

Samt gátu þeir aldrei ráðið eigin örlögum því eigendurnir voru háðir fiskkaupendum 

um að ná góðu verði en þeir voru aftur háðir smásölum og neytendum sem voru 

íhaldssamir í sinni neyslu og bauðst sífellt meira val um fæðutegundir eftir því sem 

efnahagur þeirra batnaði. Þjóðfélag neytandans snerist ekki minna um neyslu en 

eignir og í neyslunni var fiskur samofinn minningum um slæmar skólamáltíðir og fór 

því ekki að vegna vel. Það var orðið of seint að bæta ráð sitt. 

 

Þó að eigendur væru þannig kóngar í sínum eigin heimi og sjómenn litu þeirra meinta 

mikla auð öfundaraugum þá voru fiskveiðar aldrei tiltakanlega arðbærar. Arðsemi 

eigin fjár var alltaf lægri en í flestum atvinnuvegum í landi. Sannarlega versnaði 

afkoman stöðugt eftir því sem samkeppni jókst, fiskverð lækkaði, sérstaklega eftir 

miðjan sjöunda áratuginn, þegar neytendur fóru að snúa sér að öðrum valkostum. 

Niðurstaðan var að mjög var gengið á eigið fé, búnað og réttindi sjómanna en einnig, 

sem er nokkuð mótsagnakennt, á bættar fjárfestingar. Enginn gat nokkru sinni orðið 

nógu stór til að ráða yfir markaði sem allir kepptu á og allir voru háðir. British 

United Trawlers sameinaði mörg félög til styrkingar. Ross hallaðist að „lóðréttri 

sameiningu“ frá fiskiskipun til vinnsluhúsa. Birds Eye byggði upp vald á 

sölumarkaðnum. Samt gat enginn tamið skepnurnar í frumskógi samkeppninnar í 

fiskihöfnunum á þeirra blómaskeiði  þannig að allir urðu stöðugt að leggja sig meira 

fram í kappinu. Ef aðeins neytendur hefðu brugðist við og reynt fyrir sér nýjar 

fisktegundir þá hefði atvinnuvegurinn í heild bætt sig á markaðnum. En það gerðu 

neytendur ekki.     

 

Eftir stríðið hófst uppbyggingin og fyrirtæki af nýrri gerð hófu starfsemi. Þau voru í 

flutningavögnum. Litlum flutningavögnum meðfram höfninni. Einn var í gömlum 

lestarvagni. Síðan var byggt skrifstofuhúsnæði. Skipin stækkuðu og síðan fóru ýmis 

fyrirtæki af stað á ný. Það var engin þörf fyrir skrifstofur áður því það var aðeins eitt 
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fyrirtæki og það sigldu ekki mörg skip frá Hull því þau höfðu öll verið sett í 

tundurduflaslæðingu í stríðinu. Síðan fóru togararnir að koma til baka við stríðslokin 

því matvælaráðuneytið þurfti ekki á þeim að halda. Það er furðulegt, ekki satt? 

Hellyers óx stöðugt en byrjaði með aðeins sex skip. Nú hafa kvikmyndahús og 

kínversk veitingahús tekið við. Þetta var fyrir fimmtíu árum. Þar sem skrifstofur 

Hellyers útgerðarfélagsins voru  er nú kínverskt veitingahús.  

George Waudby, háseti, Hull. 

 

Þvílíkt fiskmagn sem var flutt á hafnirnar í Grimsby. Það er aldeilis ótrúlegt. Sjálfur 

fiskmarkaðurinn var tvær mílur á lengd. Annar endinn var við Len Kemp sem var 

kallað Pneumonia Jetty55 - viðeigandi nafn því fyrsti viðkomustaðurinn var „Síbería.“ 

Þar var ískalt og síðan lá markaðssvæðið meðfram íshúsklukkunni og upp 

bryggjurnar, Chapman bryggjur, að Doughty bryggjum og inn á bryggju númer eitt en 

á hinum endanum var Jimmy Johnsons bryggja. Oft var magnið á markaðnum 20.000 

tíu stone56 kassar af fiski sem var landað. Værum við á Pneumonia Jetty og horfðum 

frá öðrum endanum frá Len Kemp að Freddy Rocks þá vorum við á kafi í fiski. 

Löndunarkarlarnir pökkuðu fiskinum fyrst í tuttugu og fimm box og bjuggu síðan til 

hundrað boxa stæður. 

Joe Linfitt, fiskkaupmaður, Grimsby. 

 

Hafnirnar tvær voru gjörólíkar. Jafnvel löndunarkarlarnir voru kallaðir „Lumpers“ í 

Grimsby og „Bobbers“ í Hull. Þetta m.a. skildi hafnirnar að. Í Grimsby var landað í 

box en í Hull í stampa. Menn fóru meira að segja ólíkt að við að vippa fiskinum í 

land. „Bobbararnir“ í Hull sveifluðu fiskkörfunni í land þar sem fiskurinn fór beint í 

stampinn á vigtunum en „Lumpararnir“ í Grimsby settu körfuna upp á pall sem var 

settur í land þar sem fiskurinn var flokkaður og síðan settur á vigtarnar.   

Jim Williams, skipstjóri, Hull. 

 

Löndunargengið var tíu manns. Ég held að þeim hafi verið úthlutað að landa um 300 

kit. (19 tonnum). Ef við gerum ráð fyrir að skipið hafi verið með um 1.500 kit (95 

                                                 
55 Pneumonia Jetty er augljóslega uppnefni sem vísar til kuldans „lungnabólgu bryggja“ 
56 Stone er bresk mælieining 6,35 kg. sem er 1/10 úr kit 63,5 kg. 20.000 box voru því 1.270 tonn. 
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tonn) þá voru sett fimm löndunargengi um borð. Ef þeir lönduðu 1600 kit þá fengu 

þeir venjulega bónus. Þeir fengu þá sem samsvarar viðbótar löndunargengi sem þeir 

skiptu með sér. Þannig að ef þeir höfðu fisk á brott með sér þá töpuðu þeir af bónus. 

Við héldum að það tryggði okkur fyrir stuldi. Auk þess hófu þeir löndun um klukkan 

tvö eftir miðnætti og stýrimaðurinn mætti alltaf á Humber fiskmarkaðinn um kl. 5.30 

á morgnana. Það var því mjög lítið þá sem var hægt að kippa í burtu ófrjálsri hendi. 

Sid Morell, skipstjóri, Hull. 

 

Þegar mest var um að vera byrjuðum við klukkan tuttugu og eitt um kvöld og 

stundum lukum við ekki löndun fyrr en klukkan níu eða ellefu næsta morgun. Ég 

hafði gaman af vinnunni en stundum var þetta mikið erfiði. Venjulegi byrjunartíminn 

var miðnættið. Ég byrjaði ferilinn í lestinni, vann byrjendaverkin því það var ekkert 

að læra. Einn fyllti körfurnar með fiski og sendi þær upp. Það var búnaður sem hífði 

fiskinn í land sem síðan var tegunda- og stærðarflokkaður. Það sem við kölluðum eitt 

gengi var lestarlúgumaður, fjórir í lest og síðan voru kannski tólf eða þrettán í landi 

sem flokkuðu fiskinn sem var vandasamara en það sem við vorum að gera. Við vorum 

með verkstjóra um borð og annan í landi og síðan var yfirverkstjóri fyrir allt skipið. 

Stundum ef þetta var stórt skip þá gátu löndunargengin verið fjögur eða fimm og þá 

voru mennirnir fjörutíu og átta eða jafnvel fleiri. Þetta valt allt á aflamagninu í 

skipinu.  

Peter Broomhead, löndunarkarl, Grimsby. 

 

Löndunarkarlarnir voru sérstök manngerð. Þeir voru óaðskiljanlegur hluti af höfninni. 

Þeir voru ekki í vandræðum með að landa úr skipi. Ég held að vandinn við þá hafi 

verið að þeir gengu í samvalinn hóp eins og námumenn, hafnarverkamenn og 

bílaiðnaðarmenn og það var svo stór gjá milli þeirra og hinna að afbrýðisemi var alltaf 

til staðar. Ég held að þeir hafi verið yfirborgaðir fyrir vinnu sína og ég svaraði þeim 

alltaf á sama hátt þegar þeir töluðu um að verða að fara út á nóttinni að vinna. „Sjáið 

til, sagði ég, ef þið getið ekki bent mér á einhvern með byssu í bakinu á ykkur sem 

þvingar ykkur í vinnu þá segi ég að þið farið aðeins af einni ástæðu. Vegna 

peninganna.“  

Joe Linfitt, fiskkaupmaður, Grimsby.  
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Það var alltaf sagt að löndunarkarlarnir vær miðnæturmillar. Að vissu marki höfðum 

við góðar tekjur en við unnum fyrir þeim vegna þess hvernig starfið var. Það var 

tímapressan sem alltaf þrýsti á okkur. Við urðum að hafa hvern einasta fisk kláran 

fyrir markaðinn klukkan sjö ef það var yfirleitt mögulegt. Þegar við vorum með fjölda 

af skipum til löndunar þá kom sumt af því seint á markað. Ég veit til þess að selt hafi 

verið klukkan ellefu þegar mikið var að gera. Þetta voru síðustu skip í röðinni en við 

vorum samt undir tímapressu að koma því á land. Ég myndi segja að níutíu og níu 

skipti af hundrað tókst að landa tímanlega. Ég man í eitt skipti að allt hífingakerfið 

fraus um nótt og því urðum við að hverfa aftur að því sem við kölluðum 

„refsivöndinn“ sem þýddi að tveir eða þrír menn þurftu að toga í kaðal til að koma 

fiskinum í land. Það var mikið puð en við kláruðum það. Ég man eftir körlum sem 

komu á höfnina að landa úr skipum þegar stórstreymt var í Grimsby. Skipin voru við 

flotbrú en allir löndunarkarlarnir mættu til vinnu og þetta var það sem 

útgerðarstjórarnir kunnu að meta við þá. Þeir voru ekkert hrifnir af að borga okkur en 

kunnu að meta okkur ef við mættum til vinnu. 

Peter Broomhead, löndunarkarl, Grimsby. 

 

Hver einasti togaraeigandi var með yfirlöndunarkarl. Hann bar ábyrgð á að leita til 

landssambands hafnarverkamanna og ráða þá menn sem hann þurfti til að landa úr 

togaranum. Hann varð að vera til staðar og sjá til að allur búnaður væri klár til að 

landa úr skipinu. Hann var því á staðnum þegar lestarlúgurnar voru opnaðar og þurfti 

að sjá til þess að fiskinum væri raðað og hann lagður rétt. Hann þurfti líka að skrá 

fiskinn því löndunarkarlarnir fengu grunnlaun og líka fyrir landað magn eftir því sem 

ég man best. Þeir vildu því vita hversu mikið af fiski var landað. Síðan þegar 

sölumaðurinn kom niður eftir þá fékk hann skrána frá verkstjóra löndunarkarlanna og 

vegna þess að hann bar ábyrgð á fisksölunni varð hann að skrá nákvæmlega hversu 

mikið var af hverri fisktegund.  

Bill Letten, eigandi, Grimsby.  

 

Þegar ég byrjaði í löndun var vinnuaflið um það bil þúsund menn og þegar mínum 

tíma lauk eftir að kerfið lagði upp laupana þá var fjöldinn um sextíu. Þannig að á 

innan við tuttugu og tveimur árum hafði þetta dregist óskaplega saman. Við áttum 

okkar eigin sjóði sem við kölluðum baráttusjóði því að okkur gast ekki að 

útgerðarstjórunum og þeim ekki að okkur. Við vorum því með sjóð ef vera skyldi að 
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við þyrftum á bótum að halda, værum við í verkfalli, ástvinamissir yrði í fjölskyldunni 

eða einhver væri frá vinnu veikur. Fyrirtækið greiddi ákveðna fjárhæð af 

veikindagreiðslum og við reyndum að bæta við það þegar við gátum. Við vorum eins 

og ein stór fjölskylda þar sem hver gætti að öðrum. Við unnum allir fyrir eitt félag en 

vorum ráðnir út til einstakra fyrirtækja sem áttu togarana. Við unnum allir fyrir 

Grimsby löndunarfélagið en Tom Sleights gætu hafa átt skipið eða Bannisters, Ross 

eða Northerns. Við vorum þannig lánaðir í skip sem tiltekið fyrirtæki átti. Þetta var 

skrýtið kerfi. Löndunarfélagið var félag rekið án hagnaðar en allir stjórnarmenn 

löndunarfélagsins áttu fiskiskip. Sem sagt, það sem löndunarfélagið hafði í tekjur yfir 

árið var látið ganga áfram til togaraeigendanna.  

Peter Broomhead, löndunarkarl, Grimsby. 

 

Við komum einu sinni heim um jól og áætluðum að koma í höfn á aðfangadag. Við 

náðum ekki í tíma og hafnirnar lokuðu svo við lágum á fljótinu þangað til á Nýársdag 

og okkur var ekki hleypt í land. Við lögðumst að á Nýársdag og komumst í land, 

höfnin var opnuð annan janúar og við lönduðum fiskinum. Helmingur aflans var 

skemmdur og fór í fiskimjöl. Það var á þessum tíma sem löndunarkarlarnir voru 

lausráðnir og voru látnir undirgangast landsáætlun eigendanna um hafnarverkamenn 

sem stundum höfðu ekki nægjanlegt vinnuafl til að landa úr skipunum. Lausráðnir 

menn gátu það ekki svo þeir komu þeim í þessa landsáætlun til að tryggja sér vinnuafl 

við að landa úr skipunum. Þegar eitthvað vandamál var með löndunarkarlana, þeir 

neituðu að landa þá vorum við  beðnir um það svo lítið bæri á. Ég hef oft landað úr 

skipi. Við gerðum það alltaf þegar þeir voru í verkfalli og við vorum betri en 

löndunarkarlarnir því við vissum hvað við vorum að gera. En þegar þeim var sagt upp 

þá fengu þeir þrjátíu og fimm til þrjátíu og sjö þúsund pund. Við fengum ekki neitt.   

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Við unnum fyrir grunnlaunum og fengum að auki prósentuálag sem var deilt upp á 

milli þeirra sem voru að vinna. Værum við að landa þúsund kit (63,5 tonn) og gerum 

ráð fyrir til dæmis að við hefðum eitt pund fyrir kittið þá var það þúsund 

sterlingspund sem var deilt upp á milli mannanna. Það gátu verið sextíu, sjötíu eða 

áttatíu menn í stóru skipi en aftur á móti gátu það verið tíu kit og fjórir menn. Það fór 

eftir hversu mikla vinnu maður var tilbúinn að taka að sér því venjulega hófst þetta 

með miðnæturvakt, síðan önnur vakt sem var Grimsby skip úr Norðursjónum, síðan 
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var þriðja vakt og jafnvel fjórða. Þetta hlóðst hvað ofan á annað. Það var miðnætur 

törn, önnur törn og þriðja, hver ofan í aðra. Ef vinnan var á fullu þá gat þetta þýtt 

mikla peninga en við höfðum varatryggingu um að fá greitt jafnvel þegar engin vinna 

var. Ég man eftir fyrsta launauppgjörinu mínu. Ég hætti hjá Peter Dixons til að fara í 

löndun rétt eftir að þeir lokuðu og fyrsta launauppgjörið mitt sem ég fékk 

raunverulega útborgað var 116 pund en ég fékk mest 45 pund hjá Dixons. Það hristi 

því upp í taugakerfinu en það var góður hristingur. Þess vegna var sett á okkur merkið 

miðnæturmillar. Það voru eitt eða tvo viðkvæði sem höfð voru um löndunarkarla í 

bænum. Til dæmis að það væru aðeins þrjár gerðir af fólki sem færu út á nóttunni, 

innbrotsþjófar, næturgreiðakonur og löndunarkarlar. 

Peter Broomhead, löndunarkarl, Grimsby. 

 

Ég hafði þann starfa að keyra hjólbörum. Við þurftum að fara niður eftir og ná í stórar 

hjólbörur með uppblásnum hjólum. Þegar dælt var í dekkin var það eins og skotið 

væri upp rakettu. Það var lán að enginn var drepinn af þeim mikla þrýstingi sem var í 

dekkjunum. En það leið ekki á löngu, jafnvel þó þarna væri fólk hundruðum saman, 

þar til maður fór að þekkja andlit og jafnvel læra nöfn. Þegar maður fer um með 

hjólbörurnar  að sækja fiskinn fyrir sitt fyrirtæki þá var starfið að ná í hann þar sem 

hann var keyptur og fara með hann þangað sem hann var unninn. Fiskurinn var í fimm 

stone (3l,75 kg) og tíu stone (63,50 kg) kössum. Það var töluvert fyrir fjórtán ára strák 

að lyfta upp, en það þurfti ekki að hafa áhyggjur, það var alltaf einhver sem rétti 

manni hendi. Maður bað aldrei um aðstoð en fékk hana alltaf. Eins ef einhver annar 

var í vanda þá rétti maður honum hendi líka. Félagsandinn þar var slíkur að ég held að 

það fyrirfinnist ekki annar staður þar sem fólk vinnur svo náið saman. Skipulögð 

óreiða var upprunnin þar því við urðum að þræla öllum fiskinum á börurnar og urðum 

að fara niður tvo rampa sem er heldur taugastrekkjandi fyrir ungan strák og maður var 

kominn hálfa leið yfir þegar einhver sagði. „Áfram með þig, ég skal ýta þér.“ Gamli 

Ernie Harris lét mig hafa níu af hverjum tíu kössum og kassarnir viktuðu rúmlega 

stone svo það er nærri ellefu stone á tvær hjólbörur og ég varð að draga þær tveggja 

mílna vegalend og þá var kallað: „Vertu ekki lengi tilbaka.“ Þetta skilaði þrjátíu og 

fimm shillingum á sex daga vinnuviku. Það var heilmikið á þessum tíma.  

Joe Linfitt, fiskkaupmaður, Grimsby. 
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Ég fór árið 1926 þá sextán ára á fiskihöfnina til að vinna sem fiskkaupmaður. Á 

þessum tíma var þetta þrælavinna. Til að byrja með fékk ég níu shillinga á viku og 

varð að vinna fimm og hálfan dag fyrir því. Þá voru frá fimmtíu til sextíu togarar að 

landa daglega og að auki færeyskir og íslenskir. Markaðurinn hófst klukkan átta að 

morgni. Þá urðum við að fylgja bossinum eftir um markaðssvæðið og taka fiskinn 

þangað til markaðnum lauk. Við endann á flotbryggjunni var íslenski fiskurinn. Það 

þurfti að keyra hann í börum – löngum trébörum með járnhjóli og síðan pökkuðum 

við hann. Á þessum tíma voru engin plastbox. Þá var allt pakkað í kassa, litla trékassa. 

Þeir voru í stærðum frá tveimur stone en fjögurra stone kassar voru kallaðir 

barnabaðker, síðan voru smælki sem voru sex stone og átta stone sem af einhverri 

ástæðu, sem ég þekkti ekki, voru kallaðir swindlers (svindlarar). Síðan voru tíu stone 

kassar, tólf stone og fjórtán stone. Um níutíu af hundraði alls fisks var sendur heill í 

flökun. Allur fiskur var handhausaður vetur sem sumar. Okkar bás var við endann á 

Chapmans bryggju og var opinn fyrir öllum veðrum. Við stóðum þar allan veturinn að 

hausa smáþorsk í höndum, vettlingalausir og ekkert heitt vatn, með svuntur gerðar úr 

gömlum fiskimannapeysum og síðan eftir að við höfðum pakkað allan fiskinn þá 

urðum við að þekja hann með hessíanstriga sem var festur niður með krókum. Síðan 

urðum við að pakka allan fiskinn í stóra kassa og fara með hann á flutningabílana sem 

biðu í röðum við bryggju númer eitt. Allt þurfti að gera á höndum. Ef flutningabílarnir 

voru uppteknir þá var notast við hestvagna og ef bossinn sagði við mig: „Farðu og 

náðu í vagn“ þá sást vart í hælana á mér fyrir ryki. Þó að þetta væri þrælavinna þá 

dásamaði ég hana og hélt mig þar þangað til stríðið braust út. Þetta voru mínir fyrstu 

tímar í fiskihöfninni þegar ég var börudrengur. Við vorum ekki kallaðir börudrengir 

(barrow boys), við vorum börustrákar (barrow lads). Börudrengir var Lundúnamál. Ég 

var líka pakkari og þurfti líka að hlaupa í skrifstofuvinnu á föstudags-eftirmiðdegi. Til 

þess þurfti ég að læra vélritun og ég fór líka í kvöldskóla að læra bókhald.  

George Oliver, fiskkaupandi fyrir Ross Group og síðar framkvæmdastjóri fyrir 

Youngs Seafood Ltd. 

 

Þegar ég fór fyrst á bryggjuna var ég hjá Robert Chapman og ég horfði þá á 

kassastæðurnar og allt það og varð leiður á því. Ég sagði verkstjóranum af þessu og 

hann sagði: „Myndir þú vilja almennilegt börustráks starf?“ Ég játti því og hann fékk 

mér starf hjá Mooners og Kelly sem börustrákur og ég hafði mínar eigin börur. Ég 

passaði þær vel, málaði og pússaði og fór með þær þangað sem dælt var í dekkin og 
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þess háttar. Ég var mjög stoltur af mínum börum. Börustrákurinn þurfti að fara dálítið 

snemma að nálgast börurnar. Þeir biðu eftir að ég sækti þær niður eftir og þegar þeir 

keyptu fiskinn þá settu þeir hann á börurnar hjá mér og ýttu þeim fyrir mig. Ég naut 

þess virkilega. Það var erfið vinna. Við fórum með fiskinn á Pneumonia settum hann á 

vagnana og lestirnar sem komu, og rúlluðu honum í burtu. Þar sem þetta var lítið 

fyrirtæki, við vorum aðeins fimm,  þá fengum við aðeins tvo og hálfan kassa af 

hverjum þúsund. Stundum lauk vinnunni um miðjan dag eða kannski klukkan eitt. 

Mjög sjaldan lauk vinnu eftir klukkan þrjú. Ef vinnu lauk klukkan þrjú þá vorum við 

seinir fyrir. Ég byrjaði klukkan sjö. Komnir á bryggjuna klukkan sjö, byrjaðir að selja 

hálf átta. Auðvitað var hellingur af hjólbörum þar því þá var landað 20.000 kit í einu. 

Mikið af íslenskum skipum kom inn. Það voru ekki aðeins skip af fjarlægum miðum 

heldur líka Norðursjávarbátarnir, snurvoðarbátar og allir aðrir. Á Pneumonia voru 

aðeins skip af fjarlægum miðum. Ég fékk um tvö til þrjú pund á viku – eitthvað þess 

háttar og það voru góðar tekjur fyrir börustrák.   

John Kirk, háseti, Grimsby. 

 

Ég var mættur til vinnu á hverjum morgni niður á höfn klukkan 6.30. Ég var sá sem 

keypti allt inn. Við stækkuðum smátt og smátt og mér tókst að komast yfir stærri 

bækistöðvar sem Ross samsteypan hafði rýmt. Síðan stækkaði fyrirtækið og því 

byggði Youngs nýja verksmiðju á iðnaðarlóð og ég var þar þangað til starfstímanum 

lauk. Þegar að því kom hafði starfsfólkinu fjölgað úr tólf í um það bil hundrað. Þeir 

eru með um hundrað manna starfslið núna. Ég keypti allt. Sonur minn kom að vinna 

með mér. Ég keypti þorsk, ýsu, sólkola, skarkola – allt. Dag einn var ég á bryggjunni 

og ég hafði nýlega keypt mikið af sólkola. Þá stóð maður á enda bryggjunnar og ég 

spurði hvort hann væri hollenskur. Hann sagði það rétt vera og ég sagði honum þá að 

ég hefði áhuga á að kaupa sólkola. Ég fór að versla við hann og hélt því áfram í 

þrjátíu ár, heimsótti Holland og Danmörku árlega til að kaupa sólkola. Við vorum 

með mikil viðskipti í Dover sólkola. Ég fór yfir til Hollands og gerði samninga um 

sjötíu og áttatíu tonn af sólkola í hvert skipti til afhendingar á tilteknu tímabili. Við 

áttum okkar eigin frystihús og ég keypti fisk frá því og einnig erlendis frá. Ég 

heimsótti alla staði þar sem hægt var að kaupa fisk. Uppistaðan af okkar viðskiptum 

var við veitingageirann. Kerfið var óbreytt þangað til 1939, það er uppboð, og eftir 

stríðið var fyrirkomulaginu breytt frá því að selja fyrst Norðursjávarfisk til þess að 

byrja á Íslandsfiski en alltaf á uppboði. Ég keypti sólkola og lax erlendis frá, því það 
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var ekki nægilegt framboð í Englandi. Ég keypti lax frá Skotlandi og Írlandi. Ég 

keypti líka skötusel til að selja í Belgíu þar sem humarslíki var framleitt úr honum og 

selt til Frakklands. 

George Oliver, fiskkaupandi fyrir Ross Group og framkvæmdastjóri fyrir Youngs 

Seafood Ltd. 

 

Faðir minn var fiskkaupmaður sem fluttist til Fleetwood á stríðsárunum vegna 

þekkingar sinnar á fiskverslun. Það gekk betur þá í Fleetwood en í Grimsby. Jafnvel 

fisk-kaupmennirnir unnu við slæm skilyrði. Þá var ekkert til eins og þær 

stórbyggingar sem við höfum núna á hafnarsvæðinu. Ég man eftir höfninni í 

Fleetwood með þykkum ís á vetrum og allt sem við höfðum til að verja okkur fyrir 

höfuðskepnunum var gamall tjargaður segldúkur og meðfram honum tveir 

flökunargámar og lok af fiskkössum til að ganga á og síðan höfðu þeir logsuðutæki til 

að þíða rörin. Það var ekki hægt að vera með hanska því maður gat ekki flakað í þeim. 

Ég var hríðskjálfandi í kuldanum og þá sagði pabbi mér að hreyfa mig meira, þá héldi 

ég á mér hita. Maður gat ekki farið á klósetið því þau voru alltaf stífluð – 

heilbrigðisreglur á þessum tíma voru ömurlegar. En við lifðum þetta einhvern veginn 

af. Ég fór snemma að halda upp á romm því að pabbi var vanur að vera með pela að 

blanda í kaffið til að halda á sér hita. Mér fannst það bragðast betur en kaffið sem 

mamma bruggaði.  

Jill Marr, forstöðumaður, Fleetwood. 

 

Ég, eins og hundruð annarra, hef unnið mörg hundruð stundir án greiðslu þegar 

einhver meiddist eða var veikur. Ég hef þá gengið frá kaupum fyrir hann og ég hef 

ísað þó ég sé fiskkaupmaður. Ég hjó mig illa í þumalfingurinn, kubbaði í sundur sin 

og allt þar í kring. Það voru tveir fiskkaupmenn Mally Edwards og Bobby Stansfield 

sem fóru með mig til Renfrews læknis vegna þess að þumalfingurinn á mér hékk 

niður og hann sagði: „Þú ferð beint á spíltala. Þarna er hann“ sagði hann. Hann greip 

um þumalfingurinn og náði sininni, sem var hvít og viðbjóðsleg í útiliti, og dró í hana. 

Bobby Stansfield fór með mig á spítalann fylgdi mér þangað inn og svo luku þeir 

mínu verki. Þess háttar gerðu þeir fyrir okkur en samt gátu þeir fyrir einn shilling 

yfirboðið og útilokað okkur frá markaðnum. Óskráð lög hafnarinnar voru: „Láttu ekki 

koma þér að óvörum.“ Væri ekki gengið endanlega frá einhverju samkomulagi þá var 

allt hirt af þér.   
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Joe Linfitt, fiskkaupmaður, Grimsby. 

 

Uppboðskerfið var mikið gagnrýnt og margar tilraunir gerðar til að komast frá því. 

Þetta var háð mikilli óvissu því verðið gat sveiflast upp og niður og ég held við getum 

sagt að í þessu hafi atvinnuvegurinn verið skipulagslaus. Við reyndum að gera 

fyrirframsamninga við fyrirtæki eins og Birds Eye og Ross en venjulega voru það 

samningar sem entust stutt því að sjómennirnir héldu að þeir hefðu verið snuðaðir. 

Þetta var vegna þess að lönduðu þeir á markaðnum þegar markaðsverðið á þorski var 

fimm pund á kit eða eitthvað í þá veru og þeir sáu hundrað kit af sínum afla seljast á 

þrjú pund þá voru það slæmar fréttir. Þá áttu þeir erfitt með að muna dagana þegar 

þeir seldu Birds Eye fyrir þrjú pund og markaðurinn var tvö og hálft. Það var mikið 

horft á hverja sjóferð og mannskapurinn horfði á uppgjörið við lok hennar. Samt sem 

áður gerðum við samninga langt fram í tímann við Birds Eye en í grunninn var það 

samningur um afslátt. Með öðrum orðum ef þeir keyptu 100.000 kitt af fiski (6.350 

tonn) þá fengu þeir X af hundraði í afslátt. Það var því í raun viðurkenning á þeim 

sem stórum kaupanda en auðvitað var þetta markaðsverð mínus afsláttur. Síðan áttum 

við hlut að hagstæðum samningi fyrir atvinnuveginn við Pedigree Pet Foods þ.e. veldi 

Marr. Ég man ekki hversu mörg kit við seldum þeim yfir árið en það skipti þúsundum. 

Það var samningur um að afgreiða á hverjum einasta degi og það var alltaf versti 

fiskurinn svo sjómennirnir sættu sig frekar við það. Við byrjuðum því að færa okkur 

yfir í samninga. Þegar tímabil frystitogaranna hófst þá var allur sá fiskur seldur eftir 

samningum. Birds Eye, Ross og tveir aðrir kaupendur. Þetta fór alls ekki um 

uppboðsmarkað. Þessu var öllu landað annars staðar – á suðurhöfninni gegnt Renovia 

byggingunni.   

Bill Letten, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

Öllum ferskfisktúrum var landað á markað og þeir seldir á uppboði því það er eina 

leiðin til að fá sannvirði fyrir fisk. Síðar þegar fyrirtæki m.a. Ross lét smíða fyrir sig 

frystitogara þá seldu þeir veiðina beint til verkunarfyrirtækja og ekki fyrir milligöngu 

markaðs af þeirri einföldu ástæðu að hægt var að setja fiskinn í frystigeymslu og taka 

hann út þegar menn vildu. Það var engin ástæða til að selja á markaði. Ferskur fiskur 

krefst aðgerða strax.  Allt verður að gerast strax – enginn tími til að bíða. Sjómönnum 

a.m.k. geðjast vel að uppboðum. Þeir voru ánægðir að vita að sumir markaðir gætu 

náð mjög háum verðum og aðrir voru vonandi ekki svo slæmir. Sjómenn vilja hafa 
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þann hátt á enda er það eina leiðin til markaðssetja fisk. Fisktegundir eru svo margar 

sömuleiðis mismunandi stærðir og gæði fisks að það er í raun aðeins hægt að 

markaðssetja hann á þennan hátt um uppboð. Það gerði Ross ekki erfitt fyrir að 

verðleggja sínar vörur. Höfum í huga að Ross samsteypan var í raun tveir aðskildir 

hlutar – togveiðar og síðan vinnsla. Togveiðihlutinn var sjálfstæð deild sem stundaði 

veiðar, setti aflann á markað, seldi hann og þar með var því lokið. Markaðsdeildin 

keypti ekki endilega sinn eigin fisk. Þeir keyptu frá hverjum sem var og það er þannig 

enn. Hver sem á fiskvinnslu kaupir aðallega á uppboðs-mörkuðum auk þess að kaupa 

beint af veiðiskipi.  

Frank Flear, Fiskaupmaður og verkandi, formaður hafnarfélags Grimsby. 

 

Samkomulag okkar var þríþætt. Það var lágmarksverð sem átti að halda söluverði 

uppi, slipptökuáætlun sem þýddi að skip fóru í slipp á sumrin og síðan var takmörkun 

á byggingu nýrra skipa. Þetta var í raun stýring, öllum að kostnaðarlausu. Það voru 

togaraeigendur frá Grimsby, Hull og Fleetwood sem komu þessu á árið 1938. Ég geri 

ráð fyrir að þetta hafi eftir tilskipun Landssambands breskra togaraeigenda (British 

Trawler Owner´s Federation) en í raun var þetta kallað „þróunaráætlun veiða á 

fjarlægum miðum.“ Það voru allir eigendur saman. Það voru deilur á milli Grimsby 

og Hull og satt að segja var okkar félag utan við áætlunina um tíma. Við féllumst á 

lágmarksverðs-áætlunina en samþykktum hvorki slippsáætlunina né stýringu á 

nýsmíði því okkur fannst þegar þessi áætlun hófst að þróunin í Hull væri langt á 

undan Grimsby og að þeir væru að reyna að halda Grimsby niðri í veiðigetu en halda 

sinni á sama tíma. Mest af þeim fiski sem var óseldur á þessum tíma var sannarlega í 

Hull og því var umframgetan í raun þar. Okkur fannst ef jafnvægi ættti að nást, þá 

þyrfti Grimsby að auka sinn hlut lítilega og Hull jafnframt að minnka sinn 

samsvarandi. Það voru því talsverðar deilur um þetta um tíma. En að lokum náðum 

við allir saman. Þetta virkaði vegna þess að það sem mestu máli skipti var að verðið 

hélst uppi. Án þess hefði allur atvinnuvegurinn verið í mjög miklum 

fjárhagsvandræðum og við hefðum gengið í gegnum þetta skelfilega tímabil að smíða 

skip og síðan að smíða ekkert árum saman og í kjölfarið kom offramboð í nýsmíði 

aftur eins og gerðist fyrir stríð. Það var mikilvægt að koma í veg fyrir það. Þess vegna 

virkaði áætlunin um lágmarksverð ágætlega því það hélt verði uppi og síðan var verð 

næst undir söluverðinu en var einnig selt til manneldis. Þar fyrir neðan var söluverð 

sem var lægra og þýddi að fiskurinn varð að fara í söltun og síðan var gæludýraverð 
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og þar fyrir neðan fiskimjölsverð, sem var botnverð og þá var fiskurinn seldur til 

fiskimjöls-framleiðenda sem voru í raun í sameign. Þær voru hlutafélög en meginhluti 

hagnaðarins var greiddur annað hvort til útgerðar eða fiskkaupmanna því það er ljóst 

að aldrei fór minna en helmingur af fiskinum í fiskimjöl því þegar hann er flakaður þá 

fer helmingur af honum - hausinn, innyflin og hryggbeinin í fiskimjölsverksmiðjurnar. 

Bill Letten, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

Við gerðum ráð fyrir að mynda samtök. Það var ég, Richard Jacklin, Rob Bannister 

og Les Little. Það var tvöföld röð af fiski kannski 150 kit af frábærum þorski af 

heima-miðum. „Hvað ætlum við að borga fyrir hann?“ Ég held að þá hafi það verið 

um fjögur pund á þeim dögum sem flökin voru nærri því eitt pund á stone. Þá sagði 

Les Little: „Látið mig um það. Ég skal sjá um að kaupa þetta. Sölumaðurinn er góður 

kunningi minn.“ Síðan kemur sölumaðurinn. „Er einhver sem vill gera samkomulag, 

fimm pund fyrir allt saman, 4.75 fyrir allt, 4.50 fyrir allt.“ „Nú fáum við þetta. Fjögur 

pund fimm shillingar.“ „Þú hefur tapað þeim.“ Svo ég sagði: „Hver andskotinn er í 

gangi.“ Þarna var Ernie Macklam og hann deilir þessu með Les Little. Hann keypti 

þetta fyrir fjögur pund og við sögðumst ætla að borga 4.50 fyrir þetta! Les er einn af 

þessum gæðaþorpurum. Hann yppti öxlum og sagði: „Þetta var ekki mjög sanngjarnt, 

var það?“ En hann fékk sinn fisk. Bob Wilson hefði snúið hann úr hálsliðnum! Ég sá 

kómísku hliðina á þessu. Ég hugsaði með mér. Meiri asnarnir sem við vorum. Við 

hefðum aldrei átt að treysta honum því við vissum hvað hann var í stöðu til að gera. 

Joe Linfiitt, fiskkaupmaður, Grimsby. 

 

Birds Eye gerði samning um að kaupa svo mörg þúsund tonn árlega af okkur og því 

meira sem þeir keyptu því hærri afslátt sömdu þeir um því þeir voru virkilega 

mikilvægur kaupandi. Þeir voru með mikla frumframleiðslu og nýttu sjófrysta, slægða 

og hausaða fiskinn okkar eða aðeins slægða fiskinn til að bæta við framboð af 

ferskum fiski þegar veður var slæmt. Þetta virkaði mjög vel. Eina ágreiningsefnið sem 

við höfðum við þá var að þeir vildu styðjast við meðalverð á markaðnum. Við vorum 

með flókið tölvukerfi sem reiknaði fyrir okkur meðalverð á þorski á tilteknum degi, 

viku og mánuði. Þeir tóku besta fiskinn og gerðu ráð fyrir að kaupa hann á meðalverði 

sem gaf þeim visst forskot í innkaupum sem var skynsamlegt. Ef við hefðum verið 

Birds Eye þá hefðum við gert það sama.   

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull. 
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Þegar ég kom inn í fiskveiðarnar þá voru Smethursts eigendur Birds Eye. Ein mjög 

erfið en samt geðþekk kona sem rak fyrirtækið var kölluð ungfrú Swallow. Ég varð að 

fara að hitta hana því ég vildi gera samning við Letten Brothers og Birds Eye. Það var 

tekið kurteislega á móti mér en vissulega var ég spurður í þaula hvað nákvæmlega ég 

vildi og hvaða kost þetta fæli í sér fyrir Birds Eye. Hún var stórkostlegur karakter. 

Maðurinn sem var með henni og var framkvæmdastjóri hét Frazer Sidcope sem varð 

síðar varaformaður stjórnar Unilever. Ég sé hann stundum á golfvellinum. Á þessum 

tíma var það ótrúlegt að þeir breyttu verksmiðjunni úr fiskvinnslu í kjötvinnslu. 

Drjúgan hluta sumarsins hélt Birds Eye sig nærri alfarið frá markaðnum fyrir fisk á 

tíma sem við þurftum virkilega á þeim að halda.   

Bill Letten, útgerðarmaður, Hull.  

 

Við álítum að samtökin okkar, Fish Merchant Association, (Samtök fiskkaupmanna) 

hafi verið sterkust. Þeir sem óku lestunum fóru í verkfall, við komumst framhjá þeim, 

löndunarkarlarnir fóru í verkfall, við komumst framhjá þeim, sjómennirnir fóru í 

verkfall, ísframleiðslan fór í verkfall. Við vorum þeir einu sem aldrei fórum í verkfall 

og við vorum þeir einu sem gátum unnið þá. Ég man eftir að hafa rætt við Dick Tailor 

um að fara í verkfall. Hann sagði: „Til hvers ætlar þú í verkfall Joe?“ Ég svaraði: 

„Bara til að gera okkar málstað skýran.“ Þeir óðu yfir hausinn á okkur, sögðu okkur 

að gera þetta og hitt, byrja þegar þeir vildu að við byrjuðum og samt voru það við sem 

fjármögnuðum verkið. Ef við biðum of lengi með að borga þá seldu þeir okkur ekki 

fisk. En það var okkar fé sem fjármagnaði allan atvinnuveginn, því það var fé sem var 

alltaf til staðar. Við urðum að borga hvort sem við höfðum fengið borgað eða ekki. Ég 

held að það sé rétt, þó í því sé viss mótsögn, að græðgi og vinsemd hafi stýrt 

samskiptunum.    

Joe Linfitt, fiskkaupmaður, Grimsby. 

 

Ég held að eitt af höfuðvandamálinum sem við glímdum við var að talsvert af þeim 

fiski sem var landað var lélegur. Það hlaut að vera þannig því hann gat verið frá 

sautján til tuttugu daga gamall og þá er komið að endapunkti geymsluþols ísvarins 

fisks þ.e sá hámarkstími sem hægt var að búast við að hann væri mannamatur. 

Brithish Fishing Federation Ports (Breska fiskihafnasambandið) var með reglur um 

lágmarksverð. Undir því verði var ekki selt. Við börðumst fyrir því til sigurs við 
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samkeppniseftirlitið og mynduðum þannig grundvöll á kostnað úthafsveiðanna sem 

gaf strandveiðum tækifæri til að blómstra. Þeir seldu venjulega rétt undir okkar 

lágmarksverðum og því var sala þeirra tryggð sem faðir minn var arfavitlaus yfir. Það 

var ekkert sem við gátum gert í því og hinn kosturinn var að skaða hvern annan sem 

var í raun fjárhagslegt sjálfsmorð.  

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull. 

 

Samtök fiskkaupmanna voru frábær. Ken Becken var snjall náungi. Allt sem maður 

bað hann um gerði hann eða náði í einhvern sem gat það eða hann þekkti einhvern 

sem leysti málið. Beeching niðurskurðarskýrlsan kom og flutningakerfið var innleitt 

seint á sjötta áratugnum, held ég. Flutningskostnður frá fiskihöfninni í Grimsby var 

milljón pund á ári á sjötta áratugnum. Samtökin komu flutningakerfinu á laggirnar. 

Það var auðveldast af öllu að lesta tíu tonn til Birmingham en allt annað mál ef við 

vorum með tvo þriggja stóna kassa sem áttu að fara hálfa leið upp á hálendi. Það voru 

fiskkaupmenn sem settu í gang eigin flutninga og síðan aðrir kaupmenn sem 

skömmuðu þá fyrir að flytja þetta. Þeir undirbuðu samtökin og grófu undan þeim. 

Þannig endaði það með uppgjöf. Menn drógu kraftinn úr Samtökum fiskkaupmanna. 

  

Bankinn annaðist greiðslur til eigendanna sem sóttu þær og á það tók aðeins 

klukkutíma og korter að greiða út ávísun. Samtökin sáu um sínar greiðslur og við 

fengum kvittun fyrir það sem okkur var greitt og staðfestingu á hver hafði greitt. 

Frábært kerfi. Þeir sáu um lögfræðileg mál fyrir okkur og voru fulltrúar okkar í öllu 

sem við óskuðum eftir. Ég held að það hafi verið kaupmennirnir sem brugðust 

samtökunum Það voru ekki samtökin sem brugust þeim.   

 

Draumórar Carls Ross voru að veiða fiskinn á eigin skip, landa honum í Grimsby í 

sínar eigin verksmiðjur og síðan selja hann í eigin verslunum. Þeir reyndu þetta með 

ýmislegt. Þeir tóku sólkola af markaðnum einu sinni. Allur sólkolinn fór í verksmiðjur 

Ross. En bærist að mikill afli þá losnuðu þeir ekki við allt og voru því að tapa 

peningum og þess vegna var þessu hætt. Viðskipti með fisk þola ekki inngrip. 

Framboð og eftirspurn er ýmist veisla eða hallæri.   

Joe Linfitt, fiskkaupmaður, Grimsby.  
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Stærsti viðskiptavinur okkar hjá Northern Trawlers og einnig stærsti framleiðandi í 

Grimsby var Birds Eye. Á sjöunda áratugnum var Birds Eye að kaupa þúsundir kitta á 

dag. En þegar kom að „grænmetistímabilinu,“ sem voru mikilvæg tímamót á veiði-

dagatali ársins, þá hurfu þeir gjörsamlega af markaðnum sem gerði hann veikari. Þetta 

var á þeim tíma, seint í júní, þegar heitt veður hafði alltaf áhrif á neysluna. Við vorum 

vanir að reyna að klassa upp skipin og leggja áherslu á viðhaldsáætlanir á 

grænmetisvertíðinni.    

John Butt, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

Fyrirtækin höfðu eigin sölumenn á fiskuppboðunum. Northern Trawlers virtust alltaf 

selja ívið betur en hin togarafélögin. Sjáið til, þeir voru með það mikið af fiski að þeir 

gátu gert samkomlag við kaupendur. Við virtumst alltaf gera eilítið betur. Þetta var 

samt heilmikil afbökun. Þeir höfðu mikið af fiski úr að spila. Þetta var stærsta 

fyrirtækið. Ég er búinn að gleyma hversu mörg skipin voru en það voru fjórar eða 

fimm landanir á dag, stór skip af fjarlægum miðum. Þá var sagt: „Þú kaupir þennan 

túr og ég geri þetta og þetta fyrir þig í næsta túr.“ Allaf að þrátta, þeir voru allir að 

því. Það var aldrei vitað hver útkoman yrði. Ég man að einu sinni landaði ég í Hull og 

það var glimrandi sala. Við vorum með tvö þúsund kit, allt þorsk, og við vorum á leið 

til Grimsby. Þar var eitt af fyrirtækjunum í Hull (það voru Northerns í Grimsby og 

Northerns í Hull) og einn frá skrifstofunni okkar var við hólfin þegar við fórum í gegn 

og hann sagði: „Þú gerðir glimrandi túr kapteinn, salan var 10.000 pund.“ Á þessum 

dögum var þetta flott og ég var uppveðraður og hugsaði, „virkilega flott.“ Við fórum 

þangað og salan var 9.000 pund. Við sigldum yfir fljótið þrjár eða fjórar mílur og 

týndum þúsund pundum! Þeir voru allir í þessu plotti. Allir. Þúsundir punda og ekkert 

hægt að sanna. 

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

Við kölluðum það draugalestina þegar skipin komu inn og útgerðarmennirnir létu taka 

burt svo og svo mikið af fiski sem þeir létu einhvern staðgreiða og þetta var ekki 

innifalið í uppgjörinu á túrnum. Sjómennirnir biðu því skaða vegna vasapeninga 

útgerðarmanna. Þeir gátu kvartað við Viðskiptaráðið en þá hefðu þeir aldrei aftur 

fengið skiprúm og þá hefði það gert þeim lítið gott. Þetta var talsvert af fiski sem var 

þannig tekinn beint úr vösum sjómannanna og þetta var í gangi jafn lengi og 

togveiðarnar. Þeir höfðu gott kerfi á þessu. Löndunarkarlarnir báru fiskinn í burtu. 
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Löndunarkarlarnir gátu ekki sagt eigendum fyrir verkum. Meðan skipið var á sjó hafði 

skipstjórinn stjórnina og fiskurinn tilheyrði honum. En um leið og skipið var bundið 

við bryggju þá varð fiskurinn eign útgerðarmannanna og enginn sagði þeim hvað þeir 

gætu gert við sinn eigin fisk, jafnvel þó þeir væru að stela frá sjómönnunum. Það 

þýddi ekki að kvarta því ef við gerðum það þá misstum við skiprúmið.  

Bill Hardy, skipstjóri, Grimsby. 

 

Það var mikill gauragangur. Uppboðshaldarar að öskra. Það var engin leið að vita 

hvað gekk á svo það þurfti að reiða sig á að þeir væru heiðarlegir sem þeir voru 

reyndar ekki. Þeir voru þorparar. Uppgjörið fór eftir því sem þeir ákváðu, ekki eftir 

því hvað hafði verið veitt. Þannig gekk það mikið fyrir sig. Ef við vorum vissir um að 

hafa landað 2.000 kit þá gat vigtin orðið 1.400 eða 1.500 kit. Við kölluðum þetta 

draugalestina. Á þessum tíma voru þessar lestir afsíðis. Fjögur eða fimm hundruð kit 

hurfu. Það var ekkert hægt að sanna.  

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

Stýrimaðurinn varð að fara um miðnættið til að vera við löndunina. Ef við vorum tvo 

daga í landi þá fóru tólf tímar forgörðum þar. Útgerðarmennirnir lögðu áherslu á að 

stýrimaðurinn mætti við löndunina á miðnætti svo löndunarkarlarnir kæmu fiskinum í 

land. Við urðum að vera þar til átta um morguninn að minnsta kosti þangað til kom að 

sölunni. Ég hef séð fisk hverfa á  bryggjunni og af því ég kvartaði fékk ég að taka 

pokann minn. Þetta kölluðum við draugalestina. Ég hef séð hundrað kit hverfa í einu 

en að lokum þorði maður ekki að kvarta.  

Roly Webb, stýrimaður, Grimsby. 

 

Á þessum tíma voru um tólf togarafélög – stór fyrirtæki í Grimsby. Hvert fyrirtæki 

var með skrifstofu sem við kölluðum útgerðarstjórakontór. Þar var útgerðarstjórinn, 

kannski tveir eða þrír slíkir. Þeirra starf var að manna skipin. Ef við hættum á einu 

skipi þá fórum við að hitta útgerðarstjórann og spurðum: „Er eitthvað á lausu?“ Ef það 

var þannig þá munstruðu þeir okkur en væri það ekki þá fórum við eitthvað annað. 

Það þurfti alltaf að líta í kringum sig. En það var svo mikið af skipum að menn þurftu 

ekki að bíða lengi. Það var það mikil vinna. Við gátum valið okkur pláss á sjötta 

áratugnum.  

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 
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Einn af félögum okkar hét Ray Smith. Hann gat tekið upp á mörgu furðulegu. Ég held 

ekki að hann hafi ætlað að afla sér neinna réttinda en hann var virkilega góður háseti. 

Hann hlustaði ekki á skjall frá neinum. Það var ekki einstakt tilfelli að hann ruglaði 

útgerðarstjóra í ríminu. Margir skjölluðu útgerðarstjórann til að komast á skip en Ray 

Smith vildi komast á St.Dominic. Útgerðarstjórinn sagði: „Nei, komdu seinna Ray, 

það er ekkert laust.“ Jæja, það voru víst fjögur eða fimm laus pláss. Ray dregur fram 

sjóferðabókina sína og stingur tíu punda seðli í hana. Stjórinn tók bókina af honum og 

segir honum að koma aftur og munstra sig eftir um tuttugu mínútur. Ray kemur því 

aftur eftir tuttugu mínútur og munstrar sig. Þá segir hann. „Heyrðu, skildi ég ekki eftir 

tíu punda seðil í sjóferðabókinni?“ Hann bætir við: „Ég hélt mig hafa skilið einhverja 

peninga eftir í henni.“ Hann var aðeins þarna í einn túr og stökk þá í land. 

George Brown, háseti, Grimsby. 

 

Við vorum fastir í starfinu allan sólarhringinn. Ég á við að  kannski lauk mínu 

dagsverki, að koma skipunum á sjó, yfirgefa skrifstofuna, slökkva á útvarpinu og þá 

kom allt í einu loftskeytasamtal sem var Aston Villa að hringja í mig frá Íslandi til að 

spyrja: „Hvernig er markaðurinn, hvað heldur þú, ætti ég að reyna að ná 

þriðjudagsmarkaði?“ „Ja, bíddu við, þessi er að koma inn þann dag, það verður mikið 

framboð. Dokaðu við eða komdu degi fyrr.“ Eða það hafði orðið slys um borð og þeir 

voru á leið í höfn. Þetta gekk þannig til að maður átti aldrei sinn eigin tíma. Á 

endanum fór þetta að draga mig niður og það kom mér til að hugsa um að hætta en ég 

hafði ekki annað starf að hverfa að. Við sáum eigendurna sjaldan nema eitthvað 

dramatískt væri að ske, ég á við dauðsfall eða skipsskaða. Þá tengdumst við sterkum 

böndum. Öllu sambandinu var komið á af framkvæmdastjóra útgerðarinnar. Gætum 

við gert skipið klárt fyrir þennan tíma og við myndum gefa honum grænt ljós. Hann 

fór þá til Sir Johns og fólksins uppi. Þeir voru aðeins þarna til að skjalfesta hlutina. 

Þetta var í reynd allt framkvæmt af okkur og framkvæmdarstjóra útgerðarinnar. 

Seinna fóru þeir að taka skipstjórana í viðtöl. Þá tóku þeir það verkefni af 

framkvæmdastjóranum.  

Gordon Cockerill, útgerðarstjóri, Grimsby. 

 

Það voru fulltrúar forstjóra sem komu um borð. Það var mjög sjaldgæft að stjórinn 

sjálfur kæmi um borð, aldrei hjá Hellyers en hjá Lord Line gerðist það. Það var lítið 
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um vandamál hjá Lord Line. Það var þegar ég fór til Hellyers að ég var tvisvar rekinn 

vegna fisks. Þessir fulltrúar komu um borð og auðvitað voru þeir ungæðingslegir 

komu beint úr háskóla og vissu vitanlega ekkert um að elsti aflinn færi fyrir borð. Það 

gat farið svo að við veiddum ekkert, kannski fimmtíu kit fyrstu þrjá dagana og 

skipstjórinn lét það fara útbyrðis ef við fengum góðan fisk undir lok túrsins. Við 

vorum tilbúnir að fleygja því til að vera lengur á veiðum og veiða meira af ferskari 

fiski en þegar heim er komið líta þessir fulltrúar ekki þannig á málin því þeir voru 

reynslulausir. Þá var sagt: „Þetta er hræðilegt, óafsakanlegt.“ Þetta kom í raun ekki frá 

stjóranum sem sá þetta aldrei. Það voru þessir undirsátar, fulltrúarnir sem sögðu: 

„Bíðið eftir að Hr. Hellyer komi“ svo auðvitað biðum við og það var kalt, salan var 

byrjuð því þeir biðu ekki eftir Hr. Hellyer. Auðvitað var fólk þarna að kaupa fisk og 

rúlla honum í burtu. Þegar hann kom að skoða var fiskurinn á bak og burt. Í annað 

skipti var ég þar með Sid Exxon, öðrum stjóra. Þá var okkur sagt að Hr. Hellyer kæmi 

ekki, það yrði ekkert fyrir hann að sjá ef hann kæmi. Þannig gekk þetta fyrir sig en ég 

held ekki að þessir ungu náungar úr háskólanum hafi haft neina reynslu af fiski, hvort 

hann væri góður, lélegur eða eitthvað þar á milli.  

Roy Dobson, stýrimaður, Hull. 

 

Fjölskyldan hefur verið þátttakandi í atvinnuveginum í margar kynslóðir. Þegar ég var 

smástrákur fórum við á sunnudögum í marga slippi; Cook, Welton, Gemmell og 

Cochranes í Selby og ýmsa aðra staði. Sunnudagarnir voru sá tími sem faðir minn 

yfirfór skipin sem voru í smíðum hjá honum. Hann byggði öll skipin ekki aðeins fyrir 

okkar félag sem var þá agnarlítið því flestum hans skipum var sökkt í stríðinu. Hann 

byggði öll skipin fyrir Associated Fisheries sem hann var forstjóri fyrir í Hull. Þá 

vorum við alltaf með skip í Hull, Grimsby og Fleetwood. Við vorum alltaf með mörg 

skip í smíðum svo þetta voru spennandi tímar. Frá því ég var strákur var alltaf frekar 

spennandi að fara með pabba um helgar að skoða skip sem voru í smíðum. Ég fór 

fyrst á sjó þegar ég var tólf ára og var oft til sjós meðan ég var enn í skóla og síðan 

eftir að háskóla lauk. Ég var um tíma í Heidelberg að taka námskeið í túlkun, vann 

námstyrk til að læra í Cambridge og fór að starfa við sjávarútveginn 1968-69. Þetta 

var okkar lífsmáti. Ég held ekki að það hafi verið spurning um hvort ég ætlaði þá leið 

eða ekki. Ég er hrifinn af skipum og siglingum. Ég byggði fjölda báta, fyrst barkarbát 

þegar ég var tíu ára og síðan marga báta, árabáta og seglbáta alls sautján báta meðan 

ég var enn í skóla og síðan meðan ég var í háskólanum byggði ég tvo sexæringa áður 
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en ég gekk til liðs við fyrirtækið. Ég eyddi því miklum tíma á sjó. Í háskólanum tók 

ég mikið þátt í kappróðrum á sjó og einu sinnu vorum við fulltrúar Bretlands í liðinu 

sem keppti um Breska aðmirálsbikarinn. Það var mjög spennandi. Það var í raun bæði 

skemmtun og vinna að gerast þátttakandi í fyrirtækinu. 

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull. 

 

Langafi minn hóf ferilinn á litlum seglbátum og sonur hans, afi minn, og yngri bróðir 

hans stofnuðu þrjú útgerðarfélög ásamt þrjátíu eða fjörutíu öðrum hluthöfum. Það 

fyrsta var Great Grimsby and East Coast Steam Fishing Company árið 1891 og á eftir 

fylgdi The Standard Steam Fishing Company 1896 og loks The Loyal Steam Fishing 

Company sem ég held að hafi verið kallað Butt Brothers and Hill áður en því var 

breytt í hlutafélag 1906. Þau gerðu út einhvað á milli þrjátíu og fjörtutíu skip þangað 

til í byrjun seinna stríðs. Eftir stríðið eða á miðju ári 1947 gekk ég til liðs við 

fjölskyldufyrirtækið. Ég hafði alltaf mikinn áhuga á skipstjórunum, fiskimiðunum og 

hvaða skipstjórar voru á hvaða skipi og hvar þeir náðu í aflann eins og við segjum. 

Þegar ég kom á skrifstofuna var ég kynntur fyrir þeim og talaði við þá og það má 

segja að það hafi kynnt undir ímyndunarafli mínu. Ég vann alls konar verk. Þetta 

mætti kalla almenna þjálfun. Ég fór ekki út á markaðinn til að fylgjast með 

fisksölunni og tala við stýrimennina og þess háttar þangað til nokkrum árum síðar því 

að í raun kom ég inn í fyrirtækið sem óþjálfaður bókhaldsmaður og því vildu þeir að 

ég hegðaði mér sem slíkur. Ég vildi hins vegar læra um atvinnuveginn og því býst ég 

við að það hafi verið nokkrir árekstrar vegna þess. En að lokum var ég settur yfir 

stýrimennina. Ég var í þeirri stöðu síðustu þrjú eða fjögur árin. Við seldum okkur út 

1957. Faðir minn og bræður hans voru um sjötugsaldurinn. Ég var sá eini af minni 

kynslóð. Fjölskyldufyrirtæki okkar voru seld til Associated Fisheries 1957 og ég 

fylgdi með og fór að vinna fyrir dótturfélag A.F. í Grimsby sem auðvitað var 

Northern Trawlers. Ég var þá aðstoðarframkvæmdastjóri og varð síðan framkvæmda-

stjóri fyrir Northern Trawlers. Það var þannig frá 1961 og síðan 1962 eða kannski 

svolítið seinna. Árið 1963 keypti Associated Fisheries fyrirtækið Atlas Steam Fishing 

Company sem var stjórnað af Letten fjölskyldunni, Letten Brothers Ltd. og skipin 

þeirra komu undir stjórn Northerns eins og áður varð raunin með með Butt skipin. Bill 

Letten og ég vorum samhliða framkvæmdastjórar. Hann var formaður stjórnar og 

framkvæmdastjóri og ég var framkvæmdastjóri og hélt áfram að reka skipin en hann 
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einbeitti sér að málum sem voru frekar pólitísk í eðli sínu og svo almennri stjórnum. 

Þetta gekk þannig fyrir sig þangað til ég hætti störfum 1978. 

John Butt, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

Þegar ég vann fyrir fjölskyldufyrirtækið fór ég snemma á fætur og var mættur á 

markaðinn um 6.30 á morgnana. Hlutverk mitt var að ganga hring um fiskmarkaðinn 

með stýrimanninum. Stýrimaðurinn var sá sem bar ábyrgð á gæðum fisksins. Þess 

vegna ræddi ég þetta við hann og einstök vandamál sem þeir upplifðu í veiðiferðinni, 

sérstaklega með veiðarfærin, spil og þess háttar vegna þess að hann var í eldlínunni. 

Ég spurði hann hvort hann væri með nokkra skarpa unga menn sem við ættum að 

hugleiða að þjálfa upp. Þess háttar mál. Síðan hófst uppboðið klukkan 7.30 um 

morguninn og ég var alltaf viðstaddur með sölumanninum. Okkar sölumaður hét 

Percy. Hann var úrvalsmaður. Hann var hjálplegur og kenndi mér margt. Þá fór ég 

aftur á skrifstofuna og til að hitta umsjónarmann skipsins. Umsjónarmaðurinn var sá 

sem safnaði saman beiðnum um veiðarfæri og ég ræddi við hann um hvort óeðlilega 

mikið hefði verið notað af veiðarfærum eða einhver sérstök vandamál og þess vegna 

samþykkja endurnýjaðar pantanir af veiðarfærum sem þeir fóru með út. Sá næsti í 

röðinni var umsjónarmaður allra skipsvéla. Hann kom með viðgerðarbeiðnir og 

skýrslu vélstjóra. Við ræddum eldneytisþörf og þess háttar, almennt ástand skips og 

hvers konar skoðanir þyrfti að framkvæma. Venjulega settum við upp áætlun um 

skipaskoðanir. Það var árleg skoðun sem við framkvæmdum sjálfir. En öll okkar skip 

urðu að undirgangast klassaskoðun hjá Lloyds sem varð að fara fram hjá Lloyds og 

D.T.I.57 um öryggisbúnað og við skipulögðum þetta yfir árið til þess að vera ekki með 

öll skipin í skoðun á sama tíma. Þannig að væri þörf fyrir tiltekna skoðun þá kynnti ég 

mér málið til að vita nákvæmlega hvað ætti að gera og hversu langan tíma það tæki. 

Væri um meiriháttar verk að ræða gerðum við nákvæma lýsingu og óskuðum eftir 

tilboði því við vorum ekki með eigin vélaverkstæði. Síðan kom skipstjórinn um 

hádegið. Hann mætti alltaf í viðtal um hvernig hefði gengið og hvar hann hefði verið 

að veiðum, hvort það hefðu komið upp nokkur sérstök vandamál og hvernig 

stýrimaðurinn hefði staðið sig. Við ræddum þá í framhaldinu hvert hann færi næst, til 

Íslands eða eitthvað annað. Við vorum með skrár aftur í tímann hvar fiskinn var að 

                                                 
57 D.T.I. Department of Trade and Industry. Opinber stofnun sem m.a. leit eftir öryggi og hollustu á 
vinnustað.  
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finna, á hvaða miðum. Við héldum þessar skrár. Skipstjórarnir héldu líka eigin skrár 

en við vorum með almenna skrá. Þetta var fremur langur morgun og síðan fékk ég 

mér hádegisverð og í eftirmiðdaginn fór ég niður eftir að skipunum til að athuga 

hvernig verkin gengu eða það voru fundir í kauphöllinni í Grimsby. Þetta var í stórum 

dráttum dagskrá vinnudagsins. Ef við vorum með skip í smíðum þá var það 

viðbótarverkefni og við lögðum mikla vinnu í að gera nákvæma lýsingu á skipinu því 

við vonuðumst til að það yrði í fullkomnu lagi hvað stöðugleika og þess háttar 

varðaði. Sömuleiðis ef allt var skilgreint vel fyrirfram þá var yfirleitt hægt að festa 

niður verð skipsins. En óhjákvæmilega komu upp breytingar meðan á smíðinni stóð 

eða milli þess tíma sem við pöntuðum skipið og afhendingardags. Þessu varð að gera 

ráð fyrir. Öll þessi mál þurfti að ræða og það varð að líta eftir smíði skipsins. Þessar 

viðbætur og breytingar þýddu alltaf að skipið varð dýrara þegar upp var staðið. 

Bill Letten, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

Fyrir síðari heimstyrjöld hafði fyrirtækið hafið smíði þriggja nýrra skipa árið 1936. 

Það átti fimm eða sex skip fyrir stríð og þau voru tekin með valdboði af breska 

flotamála-ráðuneytinu. Í stríðslokin þegar faðir minn kom úr átökunum eftir að hafa 

getið sér gott orðspor þá áttum við eitt og hálft skip eftir – hálfa skipið var á hafsbotni 

þar sem því hafði verið sökkt með sprengju. Faðir minn hóf endurbyggingu á því og 

þegar ég kom inn í fyrirtækið úr háskóla þá áttum við sex skip og síðan höfðum við 

byggt flotann upp í tuttugu og tvö skip þegar Bretland gekk í sameiginlegan markað 

Evrópusambandsins. Fjölskyldan tók alls enga peninga út úr fyrirtækinu. Það var 

sjaldan og þá mjög lágur arður sem var greiddur. Það var spenningurinn við eilífan 

eltingarleik og jafnframt að skapa sér stöðu í atvinnuvegi sem var með þeim síðustu 

sem snerist um veiðar. Ég hef fengið boð um að koma og reka önnur fyrirtæki, sum 

tengd fiskveiðum, fyrir meira en tvöföld þau laun sem ég hef frá okkar fyrirtæki. Ég 

hef fengið boð um að kaupa fyrirtækið á verði sem hefði gert mér kleift að sitja 

aðgerðarlaus það sem ég á eftir ólifað og lifa í vellystingum. Þetta vakti ekki neinn 

áhuga hjá mér. Ég hef feikilega gaman af að vera í þessum atvinnuvegi. Ég nýt þess 

að starfa með fólki. Ég dáist mjög að þeim sem halda á hafið og ég fæ góða 

tilfinningu á hverjum morgni þegar ég legg af stað á skrifstofuna. Ég hugsa um veiðar 

nærri allan sólarhringinn sem angrar konu mína mikið en samt nýt ég þess í botn.  

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull. 
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Fyrst gekk ég í sjóherinn til að ljúka herskyldunni í tvö ár og þrjá mánuði. Ég hætti í 

skóla átján ára. Síðan fór ég til Cambridge þar sem ég lauk prófgráðu í hagfræði, kom 

síðan aftur og kom til starfa við útgerðina í júní 1952. Það var fjölskyldufyrirtæki sem 

var stofnað af langafa mínum. Hann bjó í Gavesend og átti lítinn flota þar. Hann hafði 

áhuga á litlum bátum – smáskútum og þeir (afi George Letten og bróðir hans William) 

fluttu frá Gravesend til Grimsby um 1870 og þeir byggðu verulega öflugan flota af 

smáskútum. Það er til líkan af einu skipanna sem þeir byggðu, James Letten, sem ég 

hef lánað til safnsins í Grimsby. Þeir féllu frá 1920 og faðir minn tók við 

fjölskyldufyrirtækinu. Hann barðist allt fyrra stríðið 1914-1918 og hlaut M.C.58 

heiðurskross fyrir. Hann sneri sér síðan aftur að útgerð og fiskveiðum um 1920. Ég 

gekk til liðs við hann í Letten Brothers eftir námslok í Cambridge í júní 1952. Letten 

Brothers stýrðu Atlas Steam Fishing Company sem í raun átti skipin. Letten Brothers 

voru umsjónaraðilinn sem hafði stjórnina á höndum. Þegar ég kom til starfa var 

fyrirtækið að byggja skip. Ég fór því að vinna í skipasmíðastöðinni frá júní til 

september þegar skipið var tekið í notkun. Strax og það gerðist fór ég á sjóinn með 

Jack Evans á Vindora og fékk dálitla reynslu þar. Þá gat ég hafið starfið í alvöru. Við 

byggðum með stuttu millibili Velindu og síðan Vianovu sem var fyrsta skipið með 

dieselvél sem við byggðum. Það var áhugavert því á þeim tíma hafði fyrirtækið ennþá 

skip með kolaknúnar vélar í rekstri, þá olíuknúin skip með gufuvélar, síðan færðum 

okkur yfir í dieselvélar. Ég held að elsta skipið með kolavél hafi verið byggt 1936 og 

fyrsta dieselskipið byggðum við um 1957-58. Þetta var því yfirgripsmikil áætlun um 

skipasmíðar. En það var umframgeta í atvinnuveginum og það er furðulegt að hugsa 

um það að það voru um kvartmiljón kit (15.875 tonn) sem voru óseld á mörkuðum í 

Hull og Grimsby á þessum tíma. Það þurfti því í raun að úrelda skip til að byggja skip. 

Annars hefðum við verið með enn meiri umframgetu. 

Bill Letten, útgerðarmaður, Grimsby.  

 

Ég held að við höfum kannski verið sú úthafstogaraútgerð í Grimsby sem naut mestrar 

velgengni. Ég veit ekki hvort Boston Deep Sea myndu taka undir það eða 

Consolidated eða Ross en mér fannst það vera þannig. Það var frábært skipulag sem 

ég tók við. Árangur Northern Trawlers sem fyrirtækis úthafstogara frá Grimsby hófst 

í raun með fimmtán gömlum þýskbyggðum skipum sem Mr. Bennet eldri keypti. Þeir 
                                                 
58 M.C. Skammstöfun fyrir Military Cross. Viðurkenning fyrir unnin afrek í styrjöld.  



 188 

nýttu kerfi sem kallað var útblásturshverfill (túrbína) sem gerði þá betri í notkun 

eldsneytis (olíu) og við gátum því rekið þá mikið lengur tel ég en flestir aðrir sem 

voru með staðlaða þriggja strokka vél.   

John Butt, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

Síðasti yfirmaður okkar hjá Hellyers Mr. Graham var með viktoríanskan hugsunarhátt 

en hann var líka mjög feiminn maður. Ef maður þurfti að hitta hann vegna einhvers 

sem varðaði skipið þá fór maður í móttökuna og bjöllu var hringt fyrir okkur til að 

fara inn. Ef maður var að koma beint frá skipinu þá átti hann til að segja: „Það tekur 

því ekki fyrir þig að setjast niður. Við ætlum að skipta um mann. Þú getur farið“ og þá 

var því lokið. Það var ekkert fals um að þú gætir kannski komið aftur. Maður vissi að 

þetta var endanlegt beint frá honum sjálfum. Á öðrum tímum, ef allt gekk vel á 

skipinu þá gat maður sest niður og rætt starfið við hann kannski í klukkutíma. Þetta 

var því í ökkla eða eyra. Um suma hinna gat hver haft sitt hugboð. Þeir gátu virkað 

mjög notalegir en fóru á bak við okkur og sögðu síðan skyndilega að þessu væri lokið. 

Ég held að maður hafi vitað það best sjálfur hvort maður var að standa sig.  

Sid Morrell, skipstjóri, Hull. 

 

Kostnaðurinn við að byggja skip var að hækka óskaplega mikið. Ég held að 

kostnaðurinn við skipasmíði frá 1949 til 1959 hafi þrefaldast. Frá um það bil hundrað 

þúsund pundum í um þrú hundruð þúsund pund heildarverð. Þegar ég kom inn í 

atvinnuveginn þá voru starfandi tvö almenningshlutafélög Associated Fisheries og 

Ross Group. Öll hin útgerðarfélögin voru fjölskyldufyrirtæki í einkaeigu. Það var 

þrýstingur á þessi fjölskyldufélög þegar kostnaður við byggingu skipa rauk upp því 

það þurfti að skapa reiðufé eða taka lán en hlutirnir voru í eigu fjölskyldna og það 

fengum við að heyra. Til dæmis gat þessi eða hin  ástsæla frænkan átt tíu af hundraði í 

félaginu. Hún sá okkur allt í einu vera að byggja skip sem kostaði þrjú hundruð 

þúsund pund og gat þá átt til með að segja: „Ja, frekar en þú byggir skip vildi ég 

heldur fá þrjátíu þúsund pund.“ Þetta er einfölduð söguskýring en það er mikill 

sannleikur í henni. Hin hliðin voru erfiðleikarnir við að afla fjárins, eins og ég hef 

orðað það, að byggja þessi skip var mikið álag á efnahagsreikninginn. Annað mál var 

að seint á sjötta og í byrjun sjöunda áratugar voru miklar áhyggjur af hvort við gætum 

haldið áfram að kljást við pólitísku vandamálin. Fyrirtæki voru því seld eins og 

flóðgáttir hefðu opnast. Ég held að Butts hafi selt 1958. Við sameinuðumst Associated 
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Fisheries árið 1961 og Crampins skömmu síðar. Það áttu sér stað svipaðar 

sameiningar eða sölur í Hull. Þetta var vegna ónógs eigin fjár eða þrýstings frá 

fjölskyldum að fá peninga út og síðan pólitískur ótti. Útfærsla fiskveiði-lögsögu 

strandríkja fór að vofa yfir og ég geri ráð fyrir að þeir sem sáu fram á veginn gerðu sér 

ljóst að málin ættu ekki eftir að verða auðveldari. Croft Bakers seldu sig til Ross, 

Crampins seldu sig til Ross, Butts seldu sig til Associated Fisheries og við 

sameinuðumst Associated Fisheries með því að fá reiðufé og hlutafé 1961. Sum 

togarafélögin keyptu sér markaðsfyrirtæki því við vorum tortryggnir yfir að Ross væri 

að sneiða hjá áætluninni um lágmarksverð með því að kaupa sinn eigin fisk af sínum 

togurum á lágmarksverði en endurselja hann síðan. Það varð því hreyfing í þá átt að 

eigin markaðsfélög keyptu fisk. Á heildina litið þá brást þetta því við vorum að selja 

inn á heildsölumarkaði og vorum því með þessu að þjarma hver að öðrum. Það gekk 

því ekki. Upp úr þessu spratt furðuhugmynd sem var kölluð verðjöfnunaráætlun á 

þorski sem fól í sér að við greiddum sérstakt gjald á hvert kit af fiski sem var landað 

og síðan ef fiskurinn seldist ekki var okkur bætt það upp að lágmarksverðinu svo það 

borgaði sig ekki að vinna á móti því. Ýmsir seldu sig út vegna taps á 

markaðssetningu. Það var stutt og hárbeitt lexía fyrir marga af okkur.  

Bill Letten, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

Ég var hjá Boyd Line yfir tuttugu ár og Tom Boyd var að minni hyggju sá besti af 

liðinu. Hellyers voru allt öðru vísi. Við vorum ekki nafn þar. Við vorum númer. 

Aflahæsti skipstjóri hjá Hellyers var ekki meðhöndlaður neitt öðruvísi en hinir. Hann 

var einungis númer. Í eitt skipti var Norman Longthorpe skipstjóri í höfn þegar 

stoppað var allt að tveimur dögum í landi. Norman Longthorpe hafði unnið 

silfurþorskinn í þeim túr og bað um viðbótar dag í höfn. Sagan segir, og ég hef enga 

ástæðu til að efast um sannleiks-gildið, að svarið hafi verið: „Vissulega ef þú vilt fá 

viðbótar dag í höfn Longthorpe þá getur þú fengið hann en skipið þitt siglir á 

mánudag.“   

Jim Williams, skipstjóri, Hull. 

 

Það voru sumir góðir útgerðarmenn og aðrir slæmir. Marr og Boston félögin voru 

mjög áþekk. Þeir voru harðir. Maðurinn við stjórnina, Lawford skipstjóri, var harður 

og hélt uppi ströngum aga. Hjá Marr myndu þeir pretta penny út úr okkur væri það 

mögulegt. Ég var lengi hjá Marr en það var aðeins vegna þess að þeir áttu góð skip. 
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Peter Wright Wilson, bátsmaður, Grimsby. 

 

Kaupmiðstöðin í Grimsby sá um ísviðskipti og viðskipti með fiskikassa. Þeir réðu 

löndunarkarla og gerðu kjarasamninga við þá sem alltaf var langdregið og erfitt. Það 

varð að setja á fót nefnd útgerðarmanna sem sömdu við löndunarkarlana og á fyrstu 

stigum var ég þátttakandi í því. Það fór mikill tími í þetta, óskaplega mikill tími. Það 

var tiltölulega einfalt að reka ísfélagið. Síðan höfðum við samband útvegsmanna sem 

glímdi við launamál, samskipti við ríkisvaldið og þess háttar. Við héldum fundi, 

minnir mig, einu sinni í viku, einn eftirmiðdagur fór í þessi almennu mál og venjulega 

einn eftirmiðdagur á viku í löndunarkarlana!   

Bill Letten, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

 Útgerðarmenn hreint og beint stjórnuðu lífi togarakarlanna. Þeir sögðu sjómanninum 

að gera eitthvað og hann gerði það. Hlýddi hann ekki eða kæmi með afsökun fyrir að 

láta eitthvað vera þá var lifibrauð hans af honum tekið. Síðan ef þeir vildu komast á  

einhver önnur skip þá komust þeir ekki langt því útgerðarmenn fjárfestu í 

sameiginlegri tryggingu sem tryggði öll skipin. Ef menn hlýddu ekki útgerðarmanni 

voru þeim allar bjargir bannaðar. Þeir þurftu þá að leita fyrir sér inn í land eða jafnvel 

erlendis. Vildu þeir halda áfram fiskveiðum gátu þeir ekki óhlýðnast útgerðarmanni. 

Hann var lávarður og húsbóndi yfir því sem hann stjórnaði. Útgerðarmenn voru með 

lögmann. Þeir stýrðu lífi og sál sjómannanna og lögmaðurinn sá um að sækja málin. 

Hann sá um að lögsækja sjómennina og útgerðarmennirnir sögðu við hann: „Sjáðu til 

þess að þeir fái gæsluvarðhaldsdóm.“ Margir togarakarlar fengu gæsluvarðhaldsdóm. 

Þetta voru miklir valdamenn. Það er ekki hægt að segja að einhverjir hafi verið betri 

en aðrir. Consolidated var ekki slæmt félag, en ég get varla sagt að það hafi verið 

neinn útgerðarmaður sem ekki vildi þræla togarakörlunum út og greiða þeim eins lítið 

og mögulegt var. 

Dolly Hardy, eiginkona skipstjóra, Grimsby. 

 

Öllum í bænum stóð ótti af útgerðarmönnum, af því sem þeir gætu gert við venjulega 

menn. Þeir gátu gripið símann og sagt: „Bla, bla, bla rektu þennan eða þennan.“ Þeir 

höfðu svo mikið vald því allir í bænum treystu á höfnina til að halda öllum 

viðskiptum gangandi. Ef þau viðskipti hefðu horfið þá var bærinn í rúst. 

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 
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Við sáum útgerðarmennina á markaðnum, það var allt og sumt. Við fengum í soðið 

þegar landað var, tvo þorska, tvær ýsur, það var okkar skammtur. Útgerðarmenn 

töluðu aldrei við okkur. Það var aðeins einn góður í hópnum, Tom Boyd. Hann var sá 

eini, hinir vissu ekki að við værum til. Útgerðarmennirnir bjuggu ekki í Hull. Þeir 

bjuggu utar í Cherry Burton í stóru húsunum þar upp frá. Marr fólkið býr nú í 

Willerby þar sem öll stóru húsin eru. Þau bjuggu aldrei nokkurn tímann í Hull. 

Kannski langafar þeirra hafi verið fæddir í Hull – við Hessley Road en klárlega ekki í 

mínu minni.  

George Waudby, háseti, Hull.   

       

Útgerðarmennirnir voru harðsnúnir menn að vinna fyrir því þeir vildu aðeins sjá 

skipin koma og fara allan tímann og við vorum ekkert annað en númer. Sem betur fer 

var útgerðarstjórinn hjá Northern Trawlers, John Butt, góður kunningi minn því þegar 

ég og konan skildu þá sýndi hann mér nokkurn áhuga. Hann sendi eftir mér í hverri 

viku að segja mér að ég hafi hagað mér illa á fylleríi. Hann vissi allt um mig þangað 

til ég stofnaði heimili. En við vorum bara númer. Maður gat verið framúrskarandi, 

aflahæsti skipstjórinn hjá félaginu, þá komu tveir lélegir túrar og þá var enginn 

miskunn. Maður var rekinn. Einhver annar settur í staðinn. Þetta kom fyrir alla. Þetta 

snerist allt um peninga. Meðan við vorum að skila inn var allt í lagi. En væri það ekki 

að gerast þá var þetta búið. Við vorum reknir. 

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

Félagið sem ég var hjá var fjölskyldufyrirtæki, Marr. Ég gat alltaf farið að hitta Alan 

Marr eða Andrew Marr nokkurn veginn þegar ég vildi eða hitta stjórana uppi. Þeir 

voru ekki fráhverfir okkur eða neitt slíkt. Þeir töluðu með flottum hreim. Af því að ég 

hafði siglt með þeim þá komu þeir með okkur sér til gamans. Ekki þó aðeins til 

gamans. Þeir voru að gera tilraunir með frystipönnur áður en stóru frystitogararnir 

komu. Við vorum með verkfræðinga um borð, vísindamenn og allt liðið og þá var það 

alltaf annað hvort Andrew Marr eða Alan Marr sem kom með svo við þekktum þá. 

Andrew Marr er, sjáðu til, á sama aldri og ég. En það var allaf hægt að nálgast þá. Þeir 

voru ekki með neitt viðhorf að við værum búrar eða neitt heimskulegt eins og það. 

Ray Smith, loftskeytamaður, Grimsby. 
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Sumir skipstjórarnir frá Hull voru fínir náungar en flestir þeir ungu voru gortarar. Við 

fengum alltaf að heyra að þeir væru langt fyrir ofan okkur. Þeir voru sífellt að gorta. 

Almennt talað var ekki mikið um gortara meðal karlanna í Grimsby. Einu sinni sló ég 

þrjú met í einu og við vorum í veislu hjá fyrirtækinu þegar John Butt stóð upp og 

sagði: „Aflahæsti skipstjóri fyrirtækisins, besti túr ársins og hæstu laun.“ Þetta var ég, 

ég, ég þrisvar. Ja, ég vildi helst skríða undir borðið, allir störðu og klöppuðu en ég 

vissi ekki hvert í fjandanum ég ætti að líta, ég var svo andskoti vandræðalegur. Ég 

hafði verið svo niðursokkinn í vinnuna að ég hafði enga hugmynd um þetta. Ég vann 

eina sætindaskál og skrautkertastjaka. Ég fékk þetta afhent á skrifstofu stjórans. Það 

verður að gæta vel að því sem maður segir því allt skrifstofuliðið var þar inni, 

deildarstjórar hinna ýmsu deilda og þarna var yfirrekstrarstjórinn, yfirverkfræðingur, 

George Thompson, og síðan voru þrír skipstjórar að taka á móti viðurkenningum. 

Hinir tveir Bill Sate og Eddy Hall höfðu gert tvo góða túra og fengu drykkjarkrús og 

silfurvindlingahylki. Bill Sate var að þrátta við þennan George Thompson og sagði: 

„Þú ættir að fara meira niður að skipunum því þá yrði viðhaldið betra á þeim. Það yrði 

unnið betur ef þú létir sjá þig við og við.“ George Thompson yfirverkfræðingur 

svaraði: „Ég hef fullt að gera. Skrifstofuvinnan tekur allan minn tíma.“ Svo ég tók til 

máls og sagði: „Ja, Mr. Graham sá sem var í starfinu á undan þér fann tíma fyrir hvort 

tveggja.“ Með þessu kom ég mér upp versta hugsanlegum óvini.    

John Medows, skipstjóri, Grimsby. 

 

Útgerðarmenn voru allaf gráðugir og ágjarnir. Þeir greiddu aldrei skatta eins og 

sjómennirnir. Þeir fjárfestu hagnað sinn í búgörðum eins og þeir hafa alltaf gert og eru 

því líka auðugir landeigendur og bændur. En togarakarlarnir voru píndir af háum 

sköttum. Eiginmaður minn greiddi áttatíu og þrjú prósent í skatta allan tímann sem 

hann var skipstjóri. Áttatíu og þrjú prósent og aldrei minna en sextíu prósent. Þegar að 

leiðarlokum kom þá reyndi ríksisvaldið og útgerðarmenn að segja að hann væri 

lausráðinn starfsmaður.   

Dolly Hardy, eiginkona skipstjóra, Grimsby. 

 

Mér fannst alltaf það vera mitt starf að gæta áhafnanna. Ég var því einskonar 

félagsráðgjafi. Það voru eiginkonur sem komu með reikninga til mín sem sögðu: 

,,Getur þú borgað þennan reikning fyrir mig? Getur þú gert þetta og hitt“ eða „get ég 
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fengið borgað fyrirfram?“ Ég gæti verið hér í viku að segja frá vandamálum áhafna 

sem voru hjá okkur, áfengi og eiturlyf og Guð einn veit hvað. 

Don Lister, skipstjóri og útgerðarstjóri, Grimsby. 

 

Ég held að sum fyrirtæki hafi verið heilmikil ættarveldi. Ég held að okkar fyrirtæki 

hafi alls ekki verið þannig. Ég myndi telja fyrirtækið, vona ég, vera eitt af vinsamlegri 

vinnuveitendum ólíkt sumum útgerðum. Stefna þess hefur verið að senda aldrei skip á 

sjó nema við værum fullsáttir á að öryggisatriði og ástand véla væri í lagi. Við erum 

ekki tilbúnir að sætta okkur við vélabilanir þó það komi að sjálfsögðu fyrir og við 

höfum aldrei nokkurn tímann sent skip á sjó sem stjórnendur fyrirtækisins eða 

fjölskyldan hefði ekki verið reiðubúin að fara á sjó með. Kannski væri hægt að kalla 

okkur ráðríka en fólk þarf ekki að vinna fyrir okkur ef það vill það ekki. Fólk vill 

sannarlega vera hluti af liðsheild sem gengur vel og í áranna rás hefur okkar fyrirtæki 

notið ótrúlega mikillar velgengni.   

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull. 
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10. Kafli 
Atvinnuvegur á breytingatímum 
 
Hnignun flestra greina bresks iðnaðar birtist venjulega í sjálfsánægju, skorti á fjár-

festingum og nýjungum og að taka nýja tækni í notkun til að halda forystu. Of mikið 

var tekið út, of lítið sett inn. Þess vegna dróst iðnaðurinn meira og meira aftur úr í 

heimi þar sem samkeppni fór sífellt harðnandi.  

 

Þetta orsakaði ekki fall breskra fiskveiða. Bretland var ekki stærst í fiskveiðum heims 

þar sem Japan, Kína, Bandaríkin, Sovétríkin, Noregur og Kanada stóðu okkur framar 

hvað stærð varðar en í tæknibúnaði var okkar floti einn af þeim bestu og úthafsflotinn 

hafði forystu í heiminum og hélt henni fram eftir sjöunda áratugnum. Drifkrafturinn 

til að breyta var ekki innflutningur sem gróf undan mörgum í breskum iðnaði, heldur 

hörð samkeppni innan iðnaðarins á milli skipa, fyrirtækja og hafna. Fiskveiðar eru 

talandi dæmi um kenningu Michaels Porters að með samkeppni örvi innlendar 

atvinnugreinar hver aðra sem síðan leiði til þess að þær séu stöðugt að bæta sig. 

 

Fyrstu árin eftir seinna stríð gekk allt vel. Fiskistofnarnir höfðu vaxið vegna þess að 

fiskveiðar í stórum stíl lögðust af í stríðinu. Þegar þessi ofgnótt var uppveidd urðu 

veiðarnar erfiðari, skipin urðu að toga á dýpra vatni og á fjarlægari miðum. 

Útgerðarmenn ráku flotann með halla árið 1953. Þá urðu þeir að temja sér nýjungar. 

Smám saman varð samkeppni sífellt harðari, ekki aðeins við aðra útgerðarmenn og 

aðrar fiskveiðiþjóðir heldur einnig í vaxandi mæli við lönd sem bjuggu að fiskimiðum 

sem Bretland reiddi sig á. Útkoman, ólíkt því sem gerðist í vefnaði, skipasmíðum eða 

vélaiðnaði, var hvati til að fjárfesta, taka nýjungar í notkun og sameina kraftana 

meira en nokkur annar breskur iðnaður. Útgerðarmenn á heimaslóð, en ekki jöfrar á 

landsmælikvarða, voru stoltir af sinni atvinnugrein, beinir þátttakendur í henni og í 

fjarlægð frá meginstraumi sjálfumglaðra breskra auðjöfra.    

 

Strax í stríðslok var flotinn gamall. Hann var fljótlega stækkaður með því að 

varðskipum úr sjóhernum var breytt í fiskiskip. Mörg þeirra voru knúin með olíu og 

frá 1946 þegar Marr hleypti fyrsta olíuknúna togaranum af stokkunum fór olían smám 

saman að ryðja kolum úr vegi. Um 1950 fór dieselolía að ryðja svartolíu úr vegi. 

Síðustu gufuvélatogararnir voru byggðir á sjötta áratugnum. „Risar nútímans“ 
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frystitogararnir voru bresk uppfinning sem Rússar rændu en þeir ruddu sér hægt til 

rúms hér því neytendur vildu heldur ferskan fisk en frystan. Samt árið 1970 voru 

tuttugu og þrír frystitogarar gerðir út frá Hull. Skuttogarar komu á sjöunda 

áratugnum með Lord Nelson fyrstan árið 1961 sem gerði mönnum kleift að vinna í 

lokuðu rými, ekki á opnu þilfari. Þeir voru meginuppistaða togaraflotans á miðjum 

áttunda áratugnum. Öryggið var betra og slysatíðni lægri en á síðutogurum þar sem 

áhöfnin halaði inn trollið, kastaði því og slægði fiskinn óvarin fyrir náttúruöflunum. 

Samt, þó mótsagnakennt sé, fannst mörgum sjómönnum minna til um þá því þeim 

fannst þeir ekki eins stöðugir og síðutogararnir og gátu því síður vikið sér undan 

stormi. Satt að segja þegar stormurinn var á bak þá voru þeir opnir fyrir öldunni um 

skutinn á sama hátt og bílferjur.   

 

Tæknibúnaður batnaði að miklu leyti á sama hátt með auknum útvarpsbylgustyrk, 

radar, dýptarmælum og fiskileitartækjum. Áhafnir nutu einnig stöðugt batnandi 

fæðukosts og lífsskilyrða. Hlífðarföt, sem þeir höfðu þurft að kaupa, fóru að verða 

hluti af kjörum eins og hjá öðrum starfsmönnum í öðrum greinum. Hvíldartímar, þótt 

þeir væru enn stuttir, lengdust úr sex klukkustundum, auk snarlpása á sjöunda 

áratugnum, í átta á þeim áttunda. Á sama tíma hækkaði markaðsverð á fiski sem 

greiddi fyrir þetta allt.  

 

Því er það um 1970 að laun og aðbúnaður fyrir minnkandi stétt togaramanna á stærri 

og öruggari skipum eru mun betri en áður. Flest skip voru ólýsanlega miklu betri en 

veðurbörnu kláfarnir frá fyrri tíma og breskir sjómenn voru jafnvel að njóta 

stuðningsþjónustu eins og Þjóðverjar og Hollendingar höfðu alltaf veitt sínum 

fiskiskipaflota. Eins og eineykisvagninn þá voru fiskveiðar í bestri stöðu og 

afkastamestar rétt áður en þær hrundu.  

 

Versta skipið sem ég nokkurn tímann sigldi á var eitt Wyre skipið sem hét Wyre 

Colonel. Það var morandi í rottum. Ef við sigldum út snemma að morgni þá hófst 

kapphlaup að hjálpa kokkinum að koma matnum í burt því væri hann á borðinu var 

hann étinn snarlega. Við gátum verið að tína brauðhleifa af borðinu og handlanga þá 

áfram til að láta fleygja þeim fyrir borð því þeir voru gegnétnir af rottum. Við snerum 

einu sinnu aftur í höfn út af þessu. Héldum þá að við myndum fara heim en ekki 

aldeilis, þeir komu aðeins með meira brauð um borð og ýttu okkur aftur af stað. 
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Rotturnar fóru um allt þar sem fæðu var að fá. Strax og við hreyfðum okkur þá lögðu 

þær á flótta. Þetta var hryllingur. Skratti ómannlegt umhverfi. 

 

Við vorum á skipum þar sem klósettið var aðeins fata. Þetta var í sumum gömlu 

kollunum. Þær höfðu ekki klósett. Sum skipin voru með klósett sem var eins og skýli 

á stefninu. Þá þurfti að komast þangað í slæmu veðri gera þarfir þínar í fötu og fleygja 

því fyrir borð. Það hefði því verið alveg eins gott að skíta strax yfir lunninguna. Á 

sumum skipum var það gert. Þá máttu menn sitja á rekkverkinu og láta gossa niður 

með síðunni. Ég var ekki á neinum af þessum skipum. Satt að segja var ég heppinn.  

Jim Quinn, stýrimaður, Fleetwood. 

 

Í stríðinu var ég bara strákpatti á höfninni. Þetta var stórt hafnarsvæði og um tíma var 

eitt fyrirtækið með hundrað skip. Austurströndin var lokuð í stríðinu og því komu 

stóru íslensku togararnir til Fleetwood. Þá var hægt að fá vinnu allan sólarhringinn. 

Það voru engar öryggisreglur, engar takmarkanir svo lengi sem fiskurinn barst að. Í 

landinu var skortur á mat.  Það varð jafnvel að slaka á öllum viðmiðum um gæði 

fisksins því enginn hafði efni á að láta neitt fara til spillis.   

Harold Dave, vélstjóri, Fleetwood. 

 

Það eru ekki margir eftir nú sem voru á fiska á því tímabili sem skipin höfðu engan 

hvalbak. Við fórum einkum til Íslands þegar skipin voru mönnuð. Þetta voru ekki 

nýleg skip því flestir togararnir voru notaðir í tundurduflaslæðingu. Við höfðum 

engan hvalbak og engin klósett. Venjulega lögðu tvö skip af stað í einu. Við biðum í 

mynninu á Humber eftir stóru verndarskipunum og tundurspillunum. Þegar þeir fóru 

hjá þá festum við okkur í skutinn á þeim og við vorum með eina litla Lewis byssu á 

keisnum og ég, eða hver sem gerði það, fékk sex pens á dag fyrir að hreinsa hana. Við 

fórum í land á stað sem var kallaður Scrabster. Þar dvöldum við næturlangt og bættum 

við okkur kolabirgðum sem þá fór í fiskilestina og þegar það var notað upp þurftum 

við að þrífa lestina og gera hana tilbúna fyrir fiskinn. Þá urðum við að halda áfram í 

gegnum sund við Færeyjar sem er eins og lítill fjörður. Í gegnum það urðum við að 

komast án leiðsagnar. Eina vörnin sem við höfðum var byssan. Þar urðum við að fiska 

og fengum aldrei fylgd af neinu tagi heim. Ég er nú að tala um tímann síðla árs 1944. 

Aðbúnaðurinn var hræðilegur. Venjulega unnum við tuttugu og fjórar til þrjátíu og 

sex stundir án hvíldar. Kokkurinn kom með kalt vatn í fötu og svamp sem hann þvoði 
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okkur í framan með svo við sofnuðum ekki. Síðan eftir þessa löngu törn þá kallaði 

skipstjórinn úr brúnni. „Sá sem síðast fór á dekkið þarf að koma hingað upp og stýra 

meðan hinir fá sér blund.“ Skipstjórinn var vanur að stytta hvíldartímann. Í staðinn 

fyrir að gefa okkur fjóra klukkutíma fengum við þrjá. Maður sem hafði verið við 

rattið í brúnni fékk lengri tíma. Þeir gleymdu honum svo hann fékk kannski einn eða 

tvo tíma aukalega. Það var enginn hvalbakur en það var eins konar stigi niður með 

hvolfþaki og væri slæmt veður og komið að miðdegismat, morgunmat eða kvöldmat 

þá þurftum við að fara í olíustakka og festa á okkur kaðal. Við urðum að draga okkur 

áfram meðfram skipinu.  

Bill Ellerington, háseti, Hull. 

 

Það voru ýmis hryllileg skip – sem við köllum slæm sjóskip. Við vorum með nokkur 

þeirra hjá Consolidated Fisheries. Þau voru byggð í stríðinu fyrir sjóherinn og síðan 

breytt í togara þegar því lauk – við kölluðum þau fiskiklassann. Það voru Blafell, 

Burfell, Valafell. Þau voru með þilfar úr járni og voru verstu sjóskip sem hægt var að 

hugsa sér. Þetta voru alveg hræðileg skip. 

Gordon Cockerill, útgerðarstjóri, Grimsby. 

 

Það var himinn og haf á milli hinna ýmsu skipa þá. Ég er að tala um sjóhæfnina. Sum 

þeirra voru hræðileg. Sum höfðu hroðalegt orðspor, skilurðu. „Komdu ekki nálægt 

þessu skipi, það er ágjafakolla.“ Þú veist hvað ég á við. Við vorum alltaf að blotna.  

Steven Drever, vélstjóri, Grimsby. 

 

Ég var einu sinni á skipi þar sem rotturnar hlupu yfir mig í kojunni. Við losnuðum 

samt við þær. Það sem var venjulega gert til að halda rottunum frá því að stela mat var 

að hafa hann í dósum. Við röðuðum dósamat í búrið. Við vorum með skipsketti en nú 

má ekki hafa þá, af hreinlætisástæðum. Ég var venjulega með þrjá eða fjóra ketti um 

borð. Þeir átu fisk eða smávegis af kjöti. Þeir urðu aldrei sjóveikir. 

Claud Couch, kokkur, Fleetwood. 

 

Skipin af gömlu gerðinni hjá G.F. Sleights félaginu voru afturbrúarskip. Þá var brúin á 

bak við reykháfinn. Ég fór tvo túra á Reporto sem var með opinn kinnung. Færum við 
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alla leið á Færeyjamið eins og margir gerðu oft þá vorum við með kol á dekki. Þá 

þurftum við að opna lestar þegar við komumst í gegnum Pentilinn59 moka kolunum af 

dekkinu og gera allt klárt. Sum stærri frambrúarskipin hjá Sleights félaginu, þau 

gömlu, voru með reykháf á milli fiskilestarinnar og brúarinnar. Reykháfurinn lá í 

gegnum kolalestina inn í brennsluhólfið og það var hægt að lempa kolin þar í gegn. 

Kolin voru geymd í afturhluta fiskilestarinnar. Þegar við komum á miðin þá höfðum 

við brennt þessum kolum upp og urðum að þrífa fiskilestina sem þá var tilbúin fyrir 

fiskinn. Jæja í þessum gömlu kláfum hjá Sleights var ekki gengt í gegn. Við vorum 

með tuttugu tonn af kolum niðri í fiskilest og fimmtán tonn á dekki. Við losnuðum 

ekki fyrr við kolin á dekkinu en þegar við fórum í gegnum Pentilinn. Síðan sigldum 

við til Færeyja og þar tókum við kolin upp úr fiskilestinni, settum þau niður í kolalest 

og héldum síðan áfram. Þetta var fjandi mikið puð á þessum tímum. Það voru þess 

háttar skip sem ég byrjaði á.  

Stephen Drever, vélstjóri, Grimsby. 

 

Í þá daga þegar ég var strákur var mokafli, klárlega mokafli rétt eftir stríðið. Við 

höfðum rétt kastað trollinu og eftir fimm, tíu eða tuttugu mínútur og þá var það fullt af 

fiski. Sú fiskvernd sem er stunduð í dag þekktist ekki í þá daga og á tuttugu mínútna 

togtíma tókst kannski að innbyrða þrjú, fjögur eða fimm hundruð körfur. Helmingnum 

var hent fyrir borð því netið var svo smáriðið að smáfiskurinn smaug ekki í gegn og 

allt sem við vildum veiða þá var stórþorskur. Við vissum á þeim tíma að við myndum 

fylla lestar og þess vegna var aðeins besti fiskurinn hirtur. Jæja, ef við hefðum hugsað 

um fiskvernd þá hefði allur þessi smáfiskur sloppið í gegn sem hefði forðað miklum 

óþarfa fiskdauða og erfiðri vinnu við að fleygja því öllu fyrir borð. Það var 

heimskulegt. 

John Medows, skipstjóri, Grimsby. 

 

Þegar stóru skipin fóru að snúa heim úr stríðinu vildi ég halda á fjarlæg mið. Fyrsta 

skiprúm mitt var háseti á Syrian hjá Northern Trawlers félaginu. Síðan þegar Vizalma 

kom úr stríðinu varð ég háseti þar. Auðvitað hausuðum við allan fisk á þessum tíma. 

Jack Evans var skipstjóri og gamli Tommy Spall var stýrimaður. Við fylltum þetta 
                                                 
59 Íslenskir sjómenn tala um Pentilinn sem er Pentland Firth við norð-austur odda Skotlands. Þetta er 
mjótt sund á milli Orkneyja og Skotlands. sem er hefðbundin siglingaleið til austurstrandar Bretlands. 
Breskir sjómenn kalla sundið „The Firth.“ 
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skip í hverjum túr á þessum tíma af hausuðum fiski – vorum með 3.600 kit af fiski í 

hvert sinn sem við komum heim. Við gátum ekki troðið meiru í það. Allt hausaður 

fiskur. Það var gert til að koma með meira ætt að landi. Sum skipin lönduðu í 

Þýskalandi til að fæða Þjóðverjana, því þeir sultu sko. Stærsti túrinn sem landað var í 

Þýskalandi var 4.700 kit. Það varð að fæða þá því þeir voru sveltandi. Þeir voru að 

deyja eftir stríðið. Það mengaði miðin að hausskera en við höfðum fært okkur á önnur 

mið til að finna meiri fisk. Jæja, hugmyndin var af því það var ekki nóg af skipum að 

veiða fiskinn og það var sóst eftir eins mikið af mat og mögulegt var að fá. Nú fer 

þriðjungur af fiskinum til spillis með hausnum. Sjáðu til, þegar þessi stóri haus er 

fjarlægður af stórþorski þá er þriðjungur farinn. Það voru þrír þorskar í kittinu og það 

voru tíu stone í kittinu. Sjáðu til, ég tala enn um kit en ekki kassa. Það voru tíu stone í 

hverju kitti. Það kom fyrir að þorskurinn var allt að sex stone, ekki satt?60 Gríðarstórir 

boltar en ég held ekki að þeir hafi bragðast sérlega vel. Þeir voru of gamlir.  

Mick George, skipstjóri, Grimsby. 

 

Þegar maður fór fyrst til sjós þá sváfum við í lúkarnum sem var skítugur, fullur af 

svitalykt, sokkar hengdir upp á trolltvinna og klofstígvél um allt. Flestir veltu sér úr 

og í koju í öllum fötum því við vorum ræstir hálftíma áður og á þeim hálftíma urðum 

við að fá okkur að éta og gera okkur klára svo það sparaði tíma að sofa í öllu og þurfa 

aðeins að koma sér í klofstígvélin. Við böðuðum okkur í fötu. Við fengum vatnið af 

eldavélinni. Það var sjóðhitað og síðan sett í fötuna. Þetta var vel heitt. Á fyrstu 

togurunum var klósettið uppi á dekki. Þegar við vorum í beljandi stormi og þeyttumst 

upp og niður þá komumst við ekki þangað.   

Clive Finn, háseti, Hull. 

 

Ég byrjaði sjómennsku á kolatogurum. Þetta voru allt kolaskip á þessum tíma. Þá 

vorum við um það bil fjórtán sem deildum vistarverum niðri í lúkar með kojur á 

þremur hæðum. Allt sem við höfðum var lítill kolaofn til að hlýja fjórtán hressum 

körlum! Baðherbergið var aðeins stálkar í skipssíðunni. Það var bað en ekkert 

rennandi vatn. Við fylltum það með fötum og fórum síðan aftur á og báðum 

vélamennina að setja gufuna á. Rör með gufu var sett í vatnið til að hita það upp. 
                                                 
60 Þorskur sem er sex stone er þrjátíu og átta kg. Slík risaflykki hljóta að vera algjörar undantekningar 
fyrr og nú. Það kemur líka víðar fram að Mick George er lipur að skapa „litrikar frásagnir“ af 
sjóferðum sínum. 
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Gufan, sem hafði þéttst, dropaði niður eins og regn. Það var mjög kalt. Engin 

upphitun var í baðherberginu. Yfir vetrartímann þegar ísing kom á skipið var mjög 

kalt – og jafnvel þá fengum við aðeins að fara í bað þegar veiðum lauk. Heilt yfir var 

félagsskapurinn góður. Helst var rifist ef einhver lét eldinn deyja út í lúkarnum. Það 

var útblástursrör frá lúkarnum upp í stefnið á skipinu og ef skipið var að rísa og síga 

var rörið ekki nógu hátt og það kom vondur trekkur niður um það sem fyllti lúkarinn 

af reyk. Svona var lífið um borð. 

Ken Robertsson, háseti, Hull. 

 

Það voru kallaðir kyndarar sem mokuðu kolunum inn í katlana og á bak við þá voru 

hreinsimenn sem þrifu kyndiklefann og mokuðu kolunum. Yfir sumarmánuðina þegar 

Norðursjávarskipin fóru til Færeyja þá sigldu þau úr höfn frá Grimsby með fullt dekk 

af kolum. Fiskilestin var full af kolum. Það var búið að brenna þau upp þegar þangað 

var komið. Það varð að moka þessu öllu, setja í körfur og draga það eftir dekkinu. 

Þetta gat verið allt að sautján tonnum á dag að flytja, auk annarrar vinnu. Þetta var 

aðeins hlutastarf en það varð að gera það.  

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Á kolaskipunum var aldrei mikil aðstaða til að þvo sér. Á togurum seinni tíma voru 

baðherbergi en á þessum kolaskipum var ekkert slíkt. Að þvo sér ja, það var aldrei 

hægt að þrífa sig í túrnum. Enginn karlanna þvoði sér eða rakaði sig í kannski tuttugu 

eða þrjátíu daga. Þeir rökuðu sig fyrst þegar þeir komu heim. Þegar ég var 

hjálparkokkur þá tók ég eftir körlunum þegar þeir komu niður eftir þvott og rakstur 

því þá voru þeir óþekkjanlegir. Þeir litu furðulega út. Fölir í andliti því þeir höfðu 

verið með skegg í mánuð.  

Les Boyden, sjómaður, Grimsby. 

 

Þegar tíma gufuskipanna lauk var mikið af vélstjórum sem var sagt upp. Þá var enn 

fiskað á fjarlægum miðum og þá komu margir þessara gömlu vélstjóra til starfa. Þeir 

voru í raun ekki svo gamlir en þeir komu sem smyrjarar. Þetta voru fínir karlar. Þegar 

maður hefur verið til sjós alla ævi þá er erfitt að koma í land og fá starf. Þess vegna 

komu þessir gömlu karlar sem smyrjarar. Það var í raun flott starf fyrir þá. Ég var 

ungur þá og þegar bætast í hópinn menn sem eru tuttugu árum eldri en maður sjálfur 
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þá verður að reyna að létta þeim lífið og vinna meira en þeir. Þetta er einhver vottur af 

samúð geri ég ráð fyrir. En þetta voru allt góðir karlar.  

Colin Donald, vélstjóri, Grimsby. 

 

Frá stríðslokum var algengur togari um það bil hundrað og sjötíu feta langur. Hér á ég 

við síðutogara sem veiðir aðeins á annað borðið. Miðrýmið var fiskilest. Flestir sem 

unnu á dekki sváfu frammi í lúkar og þurftu að koma aftur eftir til vinnu. Þegar 

olíuvélarnar komu til sögunnar voru fleiri vistarverur aftar í skipinu. Á sjöunda 

áratugnum voru allar vistarverur fluttar aftur á skipið og þá meira í bakborðssíðuna. 

Brúin var rétt aftan við mitt skip. Fiskilestin náði í raun aðeins yfir þriðjung af lengd 

skipsins. Eitt af því sem tók upp mest rými í skipinu er vélarúmið og tankarnir hvort 

sem vélin var knúin með kolum eða olíu. Eldsneytið var rétt við aftasta skilrúm í 

lestinni neðan dekks fyrir neðan ýmsar vistarverur miðskips og brúna. Þar næst voru 

katlarnir og sjóðararnir. Síðan kom vélarúmið þar fyrir aftan. Allt þetta er fyrir neðan 

sjólínu eins og fiskilestin. Mest af vistarverunum er neðan við sjólínu því þar fyrir 

ofan var eldhúsið og borðsalurinn, einn eða tveir af yfirmannaklefum og 

bræðsluhúsið. Skipstjóraklefinn var fremur rúmgóður í samanburði við aðra 

áhafnarklefa en hann var alltaf í nánd við stýrishúsið og í mörgum skipum fyrst eftir 

stríðið var koja loftskeytamannsins í loftskeytaklefanum.  

Jim Williams, skipstjóri, Hull. 

 

Þegar ég fór fyrst til sjós var olía að taka við af kolum. Þá vorum við með það sem 

kallað var eimari í skipinu. Við nýttum eimaðan sjó og settum hann í sjóðarann. Mér 

fannst þetta algjör lúxus, einmitt það sem vantaði. Ég gat fengið mér bolla af vatni 

hvenær sem ég vildi. Ég segi ekki að það hafi verið nóg vatn til að baða sig en að 

minnsta kosti var hægt að fá sér að drekka þegar maður vildi en það er nokkuð sem ég 

hafði aldrei vanist á minni sjómannsævi. Maður varð að vera án þess að drekka og 

þegar ekkert vatn var þá bræddum við ísinn.   

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Félag okkar lét byggja sín síðustu dieselskip 1961. Eitt þessara skipa Arctic Cavalier 

er nú á safninu í Hull. Fyrsti skuttogarinn var Lord Nelson, ég man ekki dagsetningu 

en hann var byggður 1961/62. Hann var fyrsti skuttogari frá Hull, bæði ferskfisk- og 

frystiskip. Hann var því jafnframt fyrsti frystitogarinn. Hann var því fjölhæft skip sem 
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gat landað helmingi aflans frystum í slægðum og hausuðum blokkum og helmingi 

ferskum á ferskfiskmarkaðinn. Hann var stórkostlegt skip smíðað í Þýskalandi. Það 

voru Þjóðverjarnir sem ruddu brautina í smíði skuttogara. Við létum byggja Arctic 

Freebooter og síðan seint á sjöunda áratugnum og í byrjun þess áttunda var offjölgun í 

nýsmíði skipa. Newington togarafélagið var í raun eina fyrirtækið sem enn lét smíða 

ferskfisk-skuttogara. Þeir virtust vera læstir inni í heimi ferska fisksins.  

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull.    

 

Fyrsta skipið sem ég fór á hét Idena sem var gott skip í sínum flokki með vélum sem 

dugðu allan hennar aldur. Auðvitað jókst metnaður manns. Ég fékk áhuga á að komast 

á nýtt skip því þróunin hélt áfram og allt fór heldur batnandi á hverju nýju skipi. Þó að 

skipin væru í grunninn eins þá voru þau afurð sem stöðugt var verið að betrumbæta og 

þróa. Fyrstu dieselskipunum var stjórnað með símrita í brúnni og símrita í vélarúmi. 

Augljósa þróunin í framhaldi var algjör fjarstýring úr brúnni sem og varð. Það gerði 

kleift að hafa stjórn úr brúnni án takmarkanna. Þess vegna var það svar við öllum fyrri 

vandamálum, þegar ekki var hægt að mæta þeim þörfum að sigla á réttum hraða áfram 

að fjarstýringin var úr brúnni að því gefnu að hún virkaði vel. Framþróun gerði það að 

verkum að það gekk eftir.   

Harold Dave, vélstjóri, Fleetwood. 

 

Árið 1971 þegar Marr fóru að taka í notkun nýja gerð af skuttogurum þá voru þau skip 

eins og annað heimili. Þetta var allt annað líf. Vaktir voru reglubundnar undir þiljum, 

vistarverur voru frábærar – þetta var eins og að vinna í fiskvinnsluhúsi. Við vorum í 

skjóli og í eina skiptið sem við vorum á dekki var þegar við köstuðum og hífðum inn 

trollið. Það tók þrjá stundarfjórðunga og síðan fórum við aftur niður. Það var einn  

frystitogari, Crisilla, gerður út héðan. Hún var virkilega eins og annað heimili. Það 

voru tólf tímar og sex tíma frívakt. Ég gæti hafa verið á henni til eilífðarnóns. 

Peter Wright Wilson, bátsmaður, Fleetwood. 

 

Þegar frá leið var farið að staðsetja allar vistarverur áhafnar aftur á, í nánd við 

eldhúsið og borðsalinn. Ímyndið ykkur ofboðslegan velting og reyna að halda á krús 

eða tveimur krúsum af tei sem átti að fara með til skipstjórans eða á stímvaktina í 

brúnni og þegar þangað var komið var hún full af sjó eða galtóm. Ég hef reynt að fara 

með tebolla og kannski lagt upp í sex skipti áður en ég komst þangað. Þá sneri 
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skipstjórinn sér að mér og hellti yfir mig skömmum. „Hvar í andskotanum hefurðu 

verið? Þetta er ekki nema fimmtíu yarda61 leið.“  

Gordon Cockerill, útgerðarsjóri, Grimsby. 

 

Stóru fyrirtækin höfðu hafið fjárfestingar og þau voru að skipuleggja sig. Dæmi um 

þetta voru auðvitað fimmtán þýskbyggðir togarar fyrir Northern. Þeir byrjuðu með 

þessi skip. Þegar ég fór um borð í Northern Pride þá var ég með eigin klefa og bað. 

Ég hef aldrei nokkurn tímann séð neitt því líkt. Það var hægt að fara úr brúnni niður í 

eldhús eða aftur á án þess að fara út á dekk. Annars þurfti að klöngrast eftir dekkinu á 

gömlu skipunum á máltíðum og þess háttar, en á þessum skipum var þetta eins og 

ferðast inn í dásamlegt undraland þegar farið var um borð.  

Charlie Board, loftskeytamaður, Grimsby. 

 

Það var vart hægt að bera saman gufu- og dieselvélaskip. Það var svo margt flóknara 

við gufuna en dieselinn. Dieselvélaskip voru tiltölulega einföld í samanburði við 

gufuskip, jafnvel þó þau væru sennilega öruggari. Diesel gerði mikinn mun á 

togurunum því það myndaði mun meira rými fyrir áhöfnina. Vatn var alltaf til reiðu 

því það var notað í kjölfestu þar sem á gufuvélatogurum var vatnið svo dýrmætt að 

skipstjórinn hélt mönnum frá að þvo sér. Hann vildi ekki slíkan hégóma. 

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby.  

 

Sem skipstjóri fékk ég stóran klefa þegar skipin urðu betri. Þó að skipunum væri 

seinna breytt þá vorum við enn á sama stað í skipinu en annar endinn var lokaður af 

sem svefnrými með sérstöku baðherbergi. Í skipum með þriggja hæða brú voru 

venjulega á miðdekkinu vistarverur skipstjórans og loftskeytamannsins. Þar fyrir 

neðan sváfu bátsmaður og yfirvélstjórar. Það batnaði allt gífurlega mikið eftir því sem 

skipin stækkuðu. En í minni skipum seinni tíma voru aukaþægindi það fyrsta sem var 

fjarlægt. Í litlu skuttogurunum sem Marr lét byggja minnir mig að hafi verið ein sturta 

fyrir allt skipið. Rýmið var ekki til staðar í minni skipunum. En á heildina litið batnaði 

aðbúnaður fyrir alla með tímanum. Þegar ég hóf sjómennsku þá svaf öll áhöfnin 

frammí. Það gat verið martröð í slæmu veðri þegar mennirnir þurftu að fara yfir opin 

dekk. Þegar skipin bötnuðu voru allar vistarverurnar fluttar afturá þannig að það 
                                                 
61 Yard er enskt lengdarmál sem samsvarar þremur fetum eða 91,5 cm. 



 204 

vandamál hvarf. Vinnufatnaður og tækjabúnaður batnaði og einnig fjarskiptatækin. 

Einu sinni var tilefni til að nota fjarskiptabúnaðinn. Hann var sjaldan notaður á 

þessum tíma því hann dugði ekki fyrir neina fjarlægð. Við þurftum að vera vel innan 

við hundrað mílur frá strandstöð til að fá símtal og þess háttar. Þetta fór batnandi þar 

til við gátum hringt frá hvaða stað sem var.    

Sid Morell – skipstjóri – Hull. 

 

Kol voru notuð þangað til 1960, minnir mig, þá tóku gufuvélar við sem voru 

olíuknúin skip. Þau hurfu og þá komu dieselvélar, rafmagnsdieselvélar og svo 

framvegis. Þegar leið að lokum voru togararnir lúxusfley á við það sem gömlu 

sjómennirnir áttu að venjast. Þeir voru kannski ekki lúxus fyrir einhvern sem vann í 

landi en ef við hugsum um þessa stóru nútímalegu togara þá voru þeir með frystiskápa 

sem hægt að var setja kjötið í til að endast í þrjár vikur. Það þekktist ekki áður. Það 

var komið með það um borð frá skipahöndlaranum, því var komið fyrir undir ísnum 

og þar var það í þrjár vikur. Á þessu þriggja vikna tímabili þegar komið var að því að 

nota það var það orðið grænt. En þá skáru þeir þetta græna frá og matreiddu hitt. Eldri 

skipin voru með það sem kallað var saltpétursker á bátadekkinu. Þar voru geymdir 

stórir kjötbitar, sérstaklega svínakjöt sem var erfitt að geyma án frystingar. Þetta var 

sett í þessi saltpétursker. Þetta var notað í síðast í túrnum þegar allt ferskmetið var 

búið. Þannig var þetta gert. Þegar ég hugsa til baka þá vorum við að borða grænt kjöt. 

En það var ekkert annað að hafa. Hversu lengi endist kálhaus? Ef maður fer inn í 

kjörbúð í dag og kaupir kálhaus, hversu lengi endist hann? En við urðum að láta þetta 

endast í þrjár vikur. Við fundum okkar eigin leiðir til að geyma þetta í þrjár vikur. Við 

kældum það í ís. 

 

Norðursjávarskipin gáfu aðeins fáein pund í tekjur. Ég hef verið á Norðursjónum og 

kom reglulega heim og þénaði frá tvö og hálft til þrjú pund, eitthvað í þá veru, og ég 

var sáttur. Þetta voru góð Norðursjávarskip með kolavél. Þau voru minni en togararnir 

sem sóttu fjarlæg mið. Þau voru aldrei með radar – þau voru allslaus – það var alls 

ekkert á þessum skipum. Við reiddum okkur alfarið á hæfni skipstjórans. Skipstjórinn 

setti þá upp segl, tók kúrsinn og hugsaði með sér: „Eftir fjóra tíma á þessum hraða 

skipsins veit ég á hvaða miðum ég er.“ Hann kastaði trollinu, halaði það inn og það 

fyrsta sem hann aðgætti var hvort fiskurinn væri slepjulegur. Það var þekking hans 

sem sagði honum að hann væri á þeim rétta stað sem hann vildi vera. Væri hann það 
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ekki myndi hann bara keyra – draga trollið hingað og þangað. En strax og hann hann 

fann að fiskurinn var slepjulegur þá vissi hann hvar hann var. Hann var sáttur því 

hann var á þeim stað sem hann var vanur að toga fram og aftur og veiða fiskinn. Það 

var leikni togaraskipstjórans. Ólík mið sem við vorum að fiska á. Við fengum grjót, 

smá kolamola og skelbrot. Hann athugaði alla þessa hluti og það var þessi leikni sem 

skapaði góðan skipstjóra vegna þess að hann þekkti aðeins með því að líta á hlutina 

og þá hugsaði hann: ,,Aha, viðbótar þrjár klukkustundir í þessa átt eða aðrar þrjár 

mílur í þessa átt,  þangað vil ég komast.“  

Tom Jacombe – háseti – Grimsby. 

 

Þegar ég byrjaði til sjós vorum við með þurrpappír í dýptarmælinum sem lyktaði heil 

ósköp en það lagaðist. Við notuðum þá á Íslandsmiðum. Við vorum að reikna út 

staðsetningar miðað við landið eða um miðpunkt fiskimiða. Við reiknuðum út 

fjarlægðina milli punkta því Decca kerfið var gagnslaust þar. Margir sögðu að það 

væri suð-austur af Íslandi en fiskislóðin var það víðfeðm að við hefðum aldrei farið til 

baka yfir sömu slóð tvisvar. Færum við aftur á móti að Noregsströnd eða alla leið 

norður fyrir Noreg þá var Decca kerfið virkt þar og því var hægt að reikna út 

mismunandi staðsetningar. Margir gömlu skipstjórana reiknuðu enn út fjarlægðir frá 

landi, áttir og allt þess háttar.  

John Pickett, skipstjóri, Grimsby. 

 

Ég man eftir fyrsta skipinu í Grimsby sem var nýsmiði með radar. Það skip var nefnt 

Rinovia og var byggt fyrir Rinovia Steam Shipping Company (sem var í eigu „Little“ 

fjölskyldunnar) um það bil 1947. Skipstjóri var Paul Adalsteinson62. Rekstur hennar 

gekk frábærlega, hann var úrvals skipstjóri sem því miður fórst í bílslysi um 1970. 

Fyrirtækið var selt til Ross og ég get sagt að ég hafi þekkt Rinovia Steam Fishing 

Company bæði sem strákur og fullorðinn maður. Þeir voru framúrskarandi 

rekstaraðilar á togurum. Ef maður var með skip að landa á sama degi og Rinovia skip 

var það meira en lítið ánægjuefni ef  tókst að slá þeim við. Þeir voru með nokkra 

frábæra skipstjóra og það var Northerns sömuleiðis. Skipið Rinovia var fyrsta skipið 

                                                 
62 Paul Adalsteinson var skipstjóri frá Hnífsdal og hét að sjálfsögðu Páll Aðalsteinsson. Eftir að hann 
kom í land vann hann síðustu árin í landi fyrir Boston togarafélagið og þjónaði þá íslenskum skipum 
sem seldu afla sinn í Hull og Grimsby. Eins og segir hér að ofan fórst hann í bílslysi og var sárt saknað 
af mörgum.  
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frá Grimsby sem var með radar. Butts keyptu fimm skip frá flotamálaráðuneytinu sem 

voru kölluð herklassinn.  Það var settur radar í þau um 1948. Árið 1949 og síðar datt 

engum í hug að byggja nýtt skip án radars.   

John Butt, útgerðarmaður, Grimsby 

 

Rétt eftir stríðið fór ég að skilja hvað það var sem þeir kölluðu þýska búnaðinn. 

Þjóðverja skorti margt þá. Aðeins voru notaðir náttúrulegir trefjaþræðir þá, ekkert 

nylon vegna þess að skortur var á því. Við notuðum þá í rópa. Þjóðverjar fengu þá 

hugmynd að losna við það allt og taka alla bobbingalengjuna inn í einu. Það þurfti að 

aðskilja mikið af vírum áður en það fór að virka fullkomlega. Ég var stýrimaður frá 

Hull með Eddie Woolrich sem raunverulega fékk það til að virka. Ég er með allar 

teikningarnar hans hérna núna. Þetta var miklu fljótlegra en gamla aðferðin. Við 

höfðum líka yfirsýn yfir allt trollnetið eftir hvert hal og gátum séð ef það voru einhver 

göt eða rifrildi í því. Trollið sjálft var að lágmarki tvo hundruð feta langt. Það fór eftir 

því hvernig botni var verið að veiða á og hvaða sérstakar hugmyndir skipstjórinn 

kynni að hafa. Á slæmum botni var trollið ekki allt of langt en á góðum sandbotni þá 

var alltaf hægt að lengja belginn til að veiða meira. Auk sjálfs trollsins þá varð til 

nýjung – grandararnir. Þetta voru víraleggir frá trollinu að toghlerunum þar sem 

trollin voru á árum áður voru lásuð saman við toghlerana. Hugmyndin með grandara 

var að fá meiri skverun (útþensla til hliðanna) á trollið svo að það rótaði fiskinum upp 

frá botninum. Því meiri sem skverunin var því breiðara var það svæði sem rótaði upp 

fiskinum og sópaði inn í trollið.   

Jim Williams, skipstjóri, Hull. 

 

Er tímar liðu fóru öll nýju tækin – dýptarmælar og miðunarstöðvar að koma í notkun 

og auðvitað vorum við aflahæsta skipið hjá fyrirtækinu svo við fengum þau fyrst, 

sjáðu til. Þannig voru vísindin sífellt að þróa þessar framfarir. Síðan kom fisksjáin svo 

við gátum séð fiskinn á botninum. Það var á henni pípa sem hægt var að horfa í 

gegnum og sjá fiskinn.   

Charlie Board, loftskeytamaður, Grimsby. 

 

 Fiskurinn kom innbyrðis, hann var slægður og kastað yfir í bakborðssíðuna. Þegar 

allt var slægt var honum velt um og hann skolaður. Síðan var hann tíndur upp og 

látinn detta niður í lest. En einn skipstjóri hjá Boyd félaginu bjó til þvottastíu úr 
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dekkplönkum og lestarborðum. Í grunninn var þetta kassi opinn í endann eða ker sem 

hélt kannski átta eða níu þumlunga vatnshæð allan tímann. Vatnið streymdi stöðugt 

inn þannig að hreyfingin á því rótaði fiskinum til með hreyfingum skipsins svo 

óhreina yfirfallsvatnið rann sjálfkrafa yfir brúnina í öðrum endanum. Í stað þess að 

fleygja fiskinum þvert yfir dekkið þá fór það í þvottastíuna. Það var alls enginn þörf á 

vélbúnaði til að það virkaði. Þetta var fundið upp af Wally Woods skipstjóra hjá Boyd 

togarafélaginu. Tom Boyd tók hugmynd hans í notkun og lét framleiða hana úr málmi 

og lét skrá einkaleyfi á því. Þeir fyrstu til að nota hana voru Grimsby karlarnir. Þeir 

voru fljótir að tileinka sér hugmyndina og brátt voru mörg Grimsby skip að nota 

uppfinninguna áður en almennt var farið að nota hana á Hull skipum. Þetta var seint á 

sjöunda áratugnum. Nýjungar voru einkum upphugsaðar af togaramönnum og þegar 

yngri útgerðarmenn voru að taka við af feðrum sínum þá fóru þeir að hlusta á 

togaramennina og láta reyna á hugmyndir þeirra. 

Jim Williams, skipstjóri, Hull.     

 

Á fyrstu árunum keyptum við okkar eigin hlífðarföt, en síðan fór útgerðin að kaupa 

þetta fyrir okkur. Seinna fór útgerðin að sjá um kaup á rúmfötum og yfirbreiðslum. 

Aðbúnaður allur batnaði mikið að lokum. Það hlaut að gerast því lífsgæði annars fólks 

voru að batna. Á fyrri tímum var salat aldrei til en undir lokin á síðustu árum 

togveiðanna fengum við salöt, tómata og allt þess háttar, salatblöð sem aldrei sáust 

áður. Það var nægur matur sem fór um borð til geymslu. Stundum var þetta sett á 

sérstaka bakka. Ef við vildum þá gátum við afgreitt okkur sjálfir þar sem áður fengum 

við aðeins ákveðinn skammt. Við vorum með plokkfisk úr lúðu á kvöldin. Stórlúðu, 

mjög þykkri, skorinni í bita. Þetta var sett á pönnu með lauk og gulrótum og látið 

sjóða. Þegar mennirnir komu af dekkinu þá dyfu þeir ausunni niður og sökktu henni í 

þetta. Það var varla neinn safi því þetta var hreinn fiskur. Þú gætir ekki gert þetta í 

dag.  

Colin Donald, vélstjóri, Grimsby. 

 

Fyrirtækin voru með ólík skip og þau voru engin með eins eldavélar. Þegar ég fór 

fyrst til sjós þá voru þetta allt kolavélar. Ég fór á skip með olíuvél og þar var eldavél 

með gljákolum sem var eins og Aga vél. Í skipi með dieselvél vorum við með eldavél 

sem brenndi olíu. Ég þurfti því að finna út hvernig átti að nota hana. Kolavél var 

auðveld fyrir mig því ég ólst upp við þær. Þessar gljákolavélar brenndu hægt og því 
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var gert ráð fyrir að fylla þær upp einu sinni á dag. Í dieselvélaskipunum var vélin 

rauðglóandi og það var eins konar tankur í horninu á eldhúsinu sem dældi inn á vélina 

með þyngdaraflinu. Olían dropaði niður á pönnu og það hélt eldinum gangandi. En ef 

skipið valt yfir á stjór þá rann öll olían til baka og þegar það síðan valt yfir á bak þá 

virtist öll olían sem þar átti að vera  við það að springa þegar hún skall á pönnunni. 

Claude Couch, kokkur, Fleetwood. 
 
Á árum áður ef við vorum í miklu fiskiríi var haldið áfram þangað til við vorum eins 

og uppvaktir draugar. Þá sögðum við: ,,Nú er nóg komið, við hættum þessu og við 

skulum fá okkar sex tíma hvíld.“ Að lokum var komið á vaktakerfi, átján og sex, 

eitthvað í þá veru og við fengum sex tíma svefn á hverjum sólarhring.  

Tom Bagnall, háseti, Fleetwood. 

 

Snemma á sjötta áratugnum fengum við ekki að sofa fyrr en skipstjóri leyfði það. Það 

var seinna sem við fórum að fá frívaktir. Jafnvel þegar veiðar stöðvuðust þá fékk 

mannskapurinn á skipunum í Norðursjónum og minni togurum eins og Ross Tiger 

aldrei frívaktir. Allt sem menn fengu var hlé á milli þess sem var kastað og híft. Þeir 

gátu því hvílst þangað til skipstjórinn kallaði. Þegar ég hóf sjómennsku var ekki 

óvanalegt að vinna tuttugu og fjórar stundir þangað til skipstjórinn sagði: „Við skulum 

leggja okkur.“ Þetta var spurning um að sætta sig við það. Þetta varð bara lífsmátinn.  

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 

  

Fyrr á árum var unnið þar til menn duttu niður. Þannig var það. Það var engin frívakt 

eða neitt. Við fiskuðum, við komum fiskinum frá, við hífðum og komum fiskinum frá. 

Í Norðursjónum fengum við að sofa í klukkutíma, hálfan annan tíma, tvo tíma á milli 

hífinga því það var fiskað allan sólarhringinn á togurunum. Stundum var unnið 

tuttugu og fjóra til þrjátíu og sex tíma. Þá leyfði skipstjórinn af örlæti fjögurra tíma 

svefn. Þá var enginn frívakt sem þýddi átján tíma vinnu og sex tíma frí. Það komst á 

og var smám saman samþykkt því að körlunum var misboðið. Það voru ekki 

verkalýðsfélögin, það er alveg klárt. Við vorum ekki með verkalýðsfélag þá. Það var 

ekkert verkalýðsfélag en skipstjórarnir sem sigldu frá Grimsby á Íslandsmið komu 

málinu í raun af stað og þegar þeir komust að því að sum skip virtu ekki vaktir þá fóru 

menn ekki á skip sem ekki var með frívaktir. Það fyrsta sem spurt var um þegar menn 

munstruðu sig: „Eru frívaktir á skipinu?“ „,Já það eru frívaktir en hann sleppir þeim 
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stundum.“ „Jæja, þá fer ég ekki með honum.“ Þannig að allt í einu áttuðu þessir karlar 

sig á að þeir voru útilokaðir og urðu að fylgja reglum annarra. Þannig fór þetta að 

gerast.  

Stephen Drever, vélstjóri, Grimsby. 

 

Fyrir það fyrsta áttum við ekki neinn rétt. Hjá Consol félaginu var fyrirkomulagið 

kallað „frívakt á togi.“ Það þýddi að eftir að innhífingu var lokið þá fór viss fjöldi 

manna niður og næðu menn að sofa meira en klukkutíma þá var það kallað frívakt. 

Hjá öðrum fyrirtækjum var farið að sofa þegar skipstjórinn sagði það. Ef við höfðum 

verið dálítið uppi við og það var afli þá leyfði skipstjórinn okkur að sofa kannski fjóra 

eða sex tíma. Síðan byrjuðum við á tuttugu tíma vakt og fjóra tíma á frívakt. Það var 

þannig í tvo ár, þá gátum við valið um átján og sex eða tólf og fjóra. Flestir unnu átján 

og sex. Hjá British United Trawlers var það alltaf átján og sex. Síðan undir lokin 

þegar frystitogararnir komu til sögunnar var byrjað að vinna tólf og sex á frívakt – það 

var algjör lúxus!  Hinir togararnir sem sóttu fjarlæg mið héldu sig við átján og sex til 

lokanna.  

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 

 

Raunverulegt meiriháttar framfaraskref í fiskveiðunum var auðvitað þróun frysti-

togaranna. Ég gekk til liðs við Associated Fisheries þegar Lord Nelson var byggður 

.Hann var að hluta frystitogari og að hluta ferskfisktogari. Hann var sá fyrsti sinnar 

tegundar. Hugmyndin um hluta ferskt og hluta fryst veik fljótlega fyrir fullkomnum 

frystitogara. Þeir voru fimm til sex vikur í veiðiferð. Þegar þeir náðu að fiska voru 

þeir arðvænleg skip. Þá stunduðum við veiðar á Rússlandsmiðum nærri Murmansk. 

Associated Fisheries létu byggja Victory, Lord Nelson, Conqueror, Defiance og einn 

eða tvo aðra. Letten Brothers voru alltaf með nöfn sem byrjuðu á V og enduðu á A, 

sjö stafa nöfn.   

Bill Letten, útgerðarmaður, Hull.   

 

Ég var meðal þeirra sem kalla mætti tólf til fimmtán fiskkaupmenn sem vildu ekki 

annað en gæðafisk. Þessir frystitogarar gegndu meiriháttar hlutverki – en þeir gegndu 

hlutverki sem var umfram þörf því á þeim tíma var svo mikið veitt þegar 

frystitogararnir bættust við að það var fiskur á markaðnum sem ekki seldist. Ross 

félagið, eigandi þessara frystitogara, Victory og fleiri voru með óhemju af birgðum 
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sem þeir þurftu að losna við og í stað þess að kaupa af markaðnum notuðu þeir 

frystigeymslu. Því miður sátu þeir oft eftir með gæðafisk óseldan.  

Joe Linfitt, fiskkaupmaður, Grimsby. 

 

Lord Nelson var fyrsti frystitogarinn. Hann var byggður vegna þess að það voru þrjú 

hundruð dagar sem togari var á sjó yfir árið. Fiskaði hann á fjarlægum miðum þá fór 

helmingur þessa tíma í keyrslu og hinn helmingurinn í veiðar. Gætum við hækkað 

veiðihlutfall þessa tíma með því að vera lengur við veiðar þá augljóslega bætti það 

reksturinn því auðvitað eru skip mjög dýr framleiðsluþáttur og þau hala ekkert inn 

þann tíma sem þau eru að keyra fram og aftur.  

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull.    

 

Sem verksmiðjustjóri hafði ég sama verk að vinna eins og það væri í landi. Ég vann á 

dekkinu á meðan keyrt var á miðin og þangað til trollin voru klár. En þetta var ólíkt 

því það var ekkert basl við að draga netin um borð. Þegar kom að hífingu þá var spilið 

einfaldlega sett af stað og hlerarnir komu upp. Það var lásað úr þeim og fiskurinn kom 

innfyrir. Trollið var híft beint upp og þá opnaðist dekkið og fiskurinn féll beint inn í 

verksmiðjuna. Henni var síðan lokað, trollið látið fara aftur og allir fóru niður í 

verksmiðjuna. Jæja, það var byrjað á að slægja fiskinn sem fór eftir fallrennu niður í 

þvottakar og síðan á færiband. Við pökkuðum hann í blokkir sem síðan fóru á 

ákveðnum tíma í frystingu. Þegar blokkirnar voru frosnar þá þurfti ég að taka þær og 

setja á færiband, fara síðan inn í lyftu, stafla þeim í lyftuna og fara niður með henni og 

byrja að stafla fiskinum á klefagólfið. Síðan þegar staflinn hækkaði þurftum við ekki 

lyftuna og héldum áfram að hækka í klefanum. Þetta voru allt fiskblokkir sem voru 

ein samfella. Við vorum með filmu um borð. Frá klefarými okkar fórum við upp stiga 

og þá vorum við í borðsalnum. Allt var þægilegt, innan seilingar. Allt annað líf þó að 

við værum lengur á sjónum. Þar sem síðutogari var um það bil þrjár vikur í túr þá 

vorum við heima segjum þrjátíu og sex tíma en á frystitogara vorum við að heiman 

þrjá mánuði, kannski lengur. Síðan vorum við heima í viku, kannski lengur. 

Bill Ellerington, háseti, Hull.   

 

Okkar útgerðarfélag lét byggja Arctic Freebooter fyrst. Það var skip sem náði 
frábærum árangri. Hann vann Dolphin skálina, sem var verðlaunagripur aflahæsta 
frystitogarans, þegar hann var tólf ára gamall sem sýnir að hann var vel hannaður. Við 
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bættum  tveimum smærri skuttogurum við sem jafnframt voru frystiskip Arctic Raider 
og Arctic Privateer sem sömuleiðis gekk frábærlega vel. Raider og Privateer hljóta að 
hafa verið byggðir um 1968. Árið 1975 byggðum við tvo ferskfisktogara sérstaklega 
fyrir William Liston Ltd. eitt af dótturfyrirtækjum okkar sem starfaði í Leith við 
Edinborg. Þessi skip voru fjörutíu og tveggja metra, tveggja dekkja skuttogarar. Þeir 
voru með mjög þróaðan togbúnað, langt á undan sinni samtíð. Þeir gátu veitt með 
einskipa botntrolli, tveggja skipa botntrolli, einskipa flottrolli og tveggja skipa 
flottrolli. Þeir voru því frábærlega sveigjanleg veiðiskip og skiluðu báðir fínum 
starfstíma. Árin 1975-76 byggðum við tvo vel heppnaða skuttogara um áttatíu og sex 
metra langa í Póllandi með 4.000 hestafla vél og annar hvor þeirra var aflahæsti 
frystitogarinn allan tímann sem við rákum þá þar til við urðum að selja þá árið1982 
þegar veiðimöguleikar Bretlands urðu nánast að engu.  
Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull. 

 

Togarinn Ross Kelvin gekk í gegnum meiriháttar bilanir í hverjum túr. Í fyrsta skipti 
sem hann bilaði gátum við leyst málið, síðan strönduðum við. Það var mikið haferí. 
Sonur annars vélstjóra hafði látið lífið á mótorhjóli og við fórum í höfn með 
vélstjórann til þess að hann kæmist heim til sín. Meðan við vorum í höfn strandaði 
togarinn, skuturinn og skrúfan skemmdust. Við vorum dregnir heim af vini mínum 
Alf á togaranum Northern Gift. Þá uppgötvaðist að vélarnar voru vitlaust innsettar. 
Það var skýringin á öllum vandræðunum. Það kom í ljós að við vorum að fara áfram á 
bakkgírnum og aftur á bak á áfram gírnum.  
Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 
 
Þegar skuttogararnir komu til sögunnar var hægt að skvera trollin mun betur. Skuttog 
var fundið upp af Salvesons. Það var prófessor sem fannst að fyrst hægt væri að 
innbyrða stórhveli á ramp, hvers vegna þá ekki troll. Þeir létu breyta litlu fragtskipi. 
Skipstjórinn var einn þeirra albestu sem sigldu frá Hull – Leo Romayn sem var ein 
óvenjulegasta manngerð sem hægt var að hugsa sér. Faðir minn var um borð hjá 
honum fyrir og eftir stríð. Leo var menntaður annað hvort í Oxford eða Cambridge og 
ég held að hann hafi um tíma flogið eigin flugvél. Vel menntaður maður en hann vissi 
ekki hvað ótti var. Hann var afbragðsmaður og einn af skipstjórum hjá Marr. Hann fór 
með fyrsta skuttogara heims á sjó. Hann gerði tilraunir, eyddi öllum vanköntum og 
mat þarfirnar. Þetta var algjörlega ný aðferð við að kasta og hífa.   
Jim Williams, skipstjóri, Hull. 
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Skuttogarar gerðu okkur í raun ekki lífið auðveldara því ég held að það hafi verið 

tilkoma þeirra sem leiddi af sér allt þetta ástand á Íslandsmiðum. Áður en skuttog 

hófst toguðum við alltaf með botntrolli en síðan fóru skuttogarar að þróa flottrollið. 

Þegar við vorum aðeins að fiska við botninn náði fiskurinn að vernda sig sjálfur. Þeir 

komu upp eftir að hafa náð í fæðu og það skipti ekki máli hvað reynt var, þá var ekki 

fisk að hafa. En skuttogarar þróuðu flottrollið og það veiddi fiskinn uppi í miðjum sjó 

í feikilegu magni. Augljóslega ákváðu Norðmenn og Íslendingar að þeir liðu það ekki 

svo þeir fóru að verða óþægilegir og færðu út lögsöguna. Afleiðing þess var að dagar 

síðutogaranna voru brátt taldir. Jafnvel venjulegir skuttogarar þ.e. ferskfisktogarar 

hefðu átt áfram sinn sess en frystitogararnir voru meira en hægt var að fallast á. Ég 

man eftir að einu sinni vorum við í tvo mánuði við Horn á Íslandsmiðum og það var 

feikilegt fiskmagn þar og síðutogararnir voru allir að gera góða túra. Á þeim tíma 

voru stóru þýsku skuttogarnarnir og frystitogararnir voru að veiða við Grænland. Einn 

þeirra kom og var fljótlega fylgt eftir af af hinum og á sex vikna tíma tóku þeir upp 

60.000 tonn af fiski. Þeir einir. Ég held að allir okkar togarar hafi veitt 5000-6000 

tonn. Það var þá sem Íslendingarnir sögðu að nóg væri nóg. Þeir stöðvuðu þá jafnvel 

áður en þeir færðu lögsöguna út.  

Sid Morrell, skipstjóri, Hull.  

 

Breytingin yfir í skuttogara breytti gersamlega hönnun skipsins. Nokkur hinna fyrstu 

voru í útliti eins og frístundaskip. Þau voru einstaklega falleg  eins og t.d. Junella, 

flottar línur, straumlínulag. Stýrishúsið var framarlega og ekki var mögulegt að sjá 

togið nema vera aftur á því það var eins og verksmiðjumóðurskip með ramp aftur á. 

Þeir gátu kastað og híft trollið á stundarfjórðungi en aftur á móti þurfti síðutogari sem 

veiddi eitthvað yfir sjötíu eða áttatíu körfur63 að hífa tvisvar eða þrisvar. Þannig að 

fjögur hundruð körfur á síðutogara þýddu átta hífingar sem kannski tók einn og hálfan 

tíma. „Hífið inn, sleppið, setjið fast, yfir í síðuna, komið aftur á, fyllið þetta upp, hífið 

þetta upp, sleppið.“ Allt þetta tók mikinn tíma og auk þess til að kasta trolli á 

síðutogara þurfti að ganga úr skugga um að veiðarfærin væru í góðu lagi og væri 

veðrið gott, þá var keyrt í hring og slakað stöðugt út, keyrt aftur í hring þannig að 

kannski fór maður tvo hringi áður en maður kastaði. Ekkert þessu líkt á skuttogara. 

                                                 
63 Körfur sem hér er vísað til eru gömlu tágakörfurnar sem vart hafa rúmað meira en um 25 kg. af fiski. 
Fjögur hundruð körfur gæti því hafa verið um 10 tonna hal. 
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Hann gat innbyrt sama magn af fiski með einni hífingu, losað hann og síðan kastað í 

beinni línu. Hann gat lokið þessu á tuttugu mínútum í stað eins og hálfs tíma. Eins 

þegar veður var slæmt var hann ekki að taka á sig mikinn sjó nema veðrið væri 

yfirmáta slæmt. Áhöfnin þurfti ekki að vera í olíustökkum, sjóhöttum eða þungum 

klossum, jafnvel ekki þegar var verið að kasta eða hífa. Síðan var öll handavinnan, 

þvottur og slæging á fiskinum unnin neðan þilja á millidekki. En á síðutogara, sumir 

myndu segja það færi eftir því hvar maður var, á dekki eða uppi í brú þá væri besta 

veðrið til að kasta þrjú eða fjögur vindstig. Það myndi halda veiðarfærinu í góðri 

fjarlægð frá skipssíðunni og það þurfti ekki að hringsóla mikið.  

Jim Williams, skipstjóri, Hull. 

 

Við sáum að það yrðu takmörkuð tækifæri til veiða í lögsögu þriðja lands og við 

útbjuggum öll okkar skip til að veiða með flottrolli. Við vorum fyrst þeirra fyrirtækja 

sem veiddi á fjarlægum miðum til að veiða með flottrolli þrátt fyrir tveggja ára 

þjálfunar-prógram, hrikalegan kostnað og háðsglósur frá hinum fyrirtækjunum. Við 

tókum raunverulega út vegna þessa og ég sérstaklega, sem hafði tekið ábyrgð á 

fjárfestingunni, fannst ég vera einn á báti með það. En tveimur árum seinna sendum 

við skip í norð-austanvert Íshafið sem fylltu sig með átta hundruð tonnum af fiski og 

alls enga veiðarfærareikninga því það voru engin veiðarfæri að rúlla eftir 

hafsbotninum. Þá komu mörg hinna fyrirtækjanna á harðahlaupum eftir aðstoð en ég 

var tregur til að aðstoða vegna aðkastins sem ég hafði mátt þola en faðir minn sagði: 

„Nei, við ættum alltaf að styðja annað fólk.“ Það fór því svo að við gáfum okkar 

sérþekkingu og lögðum til okkar skrifstofur og sendum þá á okkar skipum sem gerði 

breska togaraflotanum kleift að verða þátttakandi í flottrollsveiðum heimsins. Við 

vorum fyrsta fyrirtækið til að veiða brisling og síld og við birgðum Marks og 

Spencers upp af sjófrystri síld sem hlýtur að hafa verið seint á áttunda áratugnum. Við 

vorum fyrstir til að veiða makríl í Ermasundi (ég held að British United Trawlers hafi 

verið þar með skip) og við víkkuðum út flottrollsveiðar okkar með því veiða lýsu fyrir 

Findus og í súrími verkefni með Japönum í síld og makríl. Okkar síðustu fjögur skip 

sem við byggðum, Buccaneer, Galliard, Challenger og Riever voru öll útbúin með 

möguleika að fiska á mjög djúpu vatni þar sem blálangan var. Því miður vegna 

algjörrar óreiðu í löggjöf og þess að ráðuneytið eða stjórnmálamenn voru ekki tilbúnir 

til að leggja okkur til næga veiðimöguleika fyrir þessa frystitogara þá bjuggu þeir við 

mikið óhagræði. Við áttum mun stærri flota frystitogara þegar við gengum í 
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Evrópubandalagið. Við áttum þrjú hundruð og fimmtíu togara þar með talið fimmtíu 

frystitogara. Okkar ráðuneyti neitaði okkur um möguleika til veiða. Við gátum ekki 

fjárfest skynsamlega í þessum skipum með þeim afleiðingum að Hollendingar sigldu 

hratt fram úr okkur í kjölfarið með því að falsa löndunarskýrslur sem gerði þeim kleift 

að verða fremstir í útgerð frystitogara með flottroll í Evrópubandalaginu. Horfandi til 

baka þá var ég fullur ógeðs yfir óreiðunni sem skortur á stefnufastri forystu leiddi 

atvinnuveg okkar í. Þetta er eitthvað sem ég mun aldrei fyrirgefa ríkisstjórninni eða 

ráðuneytinu. Við vorum með Samband breskra togaraeigenda (British Trawlers 

Federation) sem á endanum varð Samband bresks sjávarútvegs (British Fishing 

Federation) og ég tel að það hafi verið mjög áhrifarík samtök. Ég held að vandamálið 

hafi verið að opinberir starfsmenn höfðu markmið eða fjármálaráðuneytið hafði 

markmið og útgerðarmenn voru að spila krikket. Þeir voru leiddir eins og lömb til 

slátrunar. 

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull. 
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11. Kafli  
Komið að leiðarlokum 
 
Í samanburði við aðrar fiskveiðiþjóðir var breskur sjávarútvegur með nokkra slagsíðu 

þar sem hann var háður fjarlægum miðum með mestan hluta veiðanna þar sem í eigin 

lögsögu fékkst ef til vill aðeins einn áttundi hluti heildarveiðanna. Þetta gerði 

togveiðar mjög berskjaldaðar þegar heimur fiskveiða breyttist og aðrar þjóðir fóru að 

taka frekar í hendur stjórn á hafsvæðum sem þeir fóru að líta á sem sín eigin. Verandi 

háð opnum hafsvæðum þá varði Bretland lengi hefðbundna þriggja mílna 

þjóðarlögsögu sem var eins langt og fallbyssukúla dró og hugtakið frelsi á höfunum. 

Þetta var grundvöllur bæði flotastyrks okkar og styrks okkar volduga sjávarútvegs 

sem sigldi um öll norðurhöf. Samt sem áður eftir því sem flotinn stækkaði, skipin urðu 

stærri og öflugri og sóknin í fiskistofna jókst þá fóru aðrar þjóðir, Ísland sér í lagi, að 

sjá þörfina fyrir að vernda sína fiskistofna og byggja upp sinn eigin sjávarútveg með 

því að loka stig af stigi sínum hafsvæðum fyrir öðrum. Sú þróun ásamt hækkandi 

olíuverði gerði út af við veiðar Bretlands á fjarlægum miðum.  

 

Skip frá togarabæjunum veiddu á flestum miðum Norður-Atlantshafs en voru mjög 

háð Íslandsmiðum sem fjögur þorskastríð lokuðu endanlega. Því fyrsta var hrundið af 

stað árið 1951 með löggjöf um fjögurra mílna fiskveiðilögsögu frá grunnlínum í stað 

gömlu þriggja mílna lögsögunnar. Annað stríðið hófst með tólf mílna fiskveiðilögsögu 

árið 1958 og stóð til 1961. Árið 1972 færði ný vinstri stjórn lögsöguna út í fimmtíu 

mílur og átökin urðu harðvítugri þegar íslensku varðskipin fóru að klippa á togvíra. 

Þessu var varla lokið með leyfi til takmarkaðs fjölda breskra skipa þegar árið 1975 

íslenska ríkisstjórnin tók lokaskrefið með því að færa sína lögsögu út í tvo hundruð 

mílur sem leiddi til bitrasta og harðvítugasta þorskastríðs af þeim öllum með 

ákeyrslum, árekstrum og klippingum á togvírum.  

 

Breska ríkisstjórnin virkjaði tuttugu og tvær freigátur til að verja breska togara en sú 

framganga að stórveldi notaði sjóher sinn til að vernda fiskimenn á fjarlægum miðum 

við fjandsamlegar aðstæður gat ekki haldið áfram lengi. Árið 1976 lauk fiskveiðum 

okkar við Ísland. Útfærsla lögsögu við Noreg, Sovétríkin og Kanada fylgdi í kjölfarið 

sem lokaði að mestu hefðbundnum breskum togaramiðum. Skyndilega gat 

atvinnuvegur sem hafði þróað fiskveiðar í Norður-Atlantshafi og allan tímann verið 
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sterkur og samkeppnishæfur ekki haldið á nein önnur mið. Sumir sögðust hafa séð 

fyrir hið óumflýjanlega. Flestir fiskimannanna, sem misstu sitt lifibrauð vegna 

pólitískra ákvarðanna eða ákvarðanna um fjárfestingar algjörlega utan þeirra valds, 

þeir sáu það ekki fyrir. 

 

Á sjötta og sjöunda áratugnum var landað gífurlegu magni af fiski af fjarlægum 

miðum. Talsvert af honum var ekki selt og endaði í fiskimjölsverksmiðum. 

Afturköllunarverð, þ.e.verð á fiski sem dreginn var til baka af markaði þegar hann 

náði ekki lágmarksverði hjálpaði til að setja „gólfverð“ en auðvitað var það 

fjármagnað af fiskimönnunum sjálfum og útgerðarfélögunum. Það var til bóta frá 

sjónarhóli markaðsins en raunveruleikinn var að við vorum einfaldlega að koma með 

of mikið af fiski á markaðinn sem var, þegar litið er til baka, ekki það allra 

gáfulegasta. Skipin voru of mörg, veiðarnar óheftar þannig að markaðurinn 

einfaldlega gat ekki tekið við því. Eigendurnir reyndu að stýra fiskveiðunum en það 

var ekki auðvelt. Þeir voru með alls konar skipulag til dæmis var leirslabbinn, sem við 

fengum óhemju mikið af við norsku ströndina, seldur til landa austurblokkarinnar; 

Póllands, Tékkóslóvakíu og Austur-Þýskalands. Tugir þúsunda tonna á mjög lágum 

verðum sem var einfaldlega leiðin til að losna við það. Þegar allt kom til alls var 

ástandið þannig að við vorum með verðlag sem var einfaldlega of lágt. Allir voru að 

ofveiða sem síðan var undirrótin að útfærslu fiskveiðilögsaga.  

Frank Flear, fiskkaupmaður, verkandi og formaður Grimsbyhafna. 

 

Í kringum árin 1960-61 fórum við að hafa áhyggjur. Skömmu seinna eða 1963 dó 

faðir minn sem var dapurlegt en við höfðum allir áhyggjur af þorskastríðunum við 

Ísland. Það var okkar barátta gegn útfærslum fiskveiðilögsaga og þess vegna urðum 

við að telja ríkisstjórnina á að berjast fyrir okkar hönd. Satt að segja gerðu þeir það. 

Þeir fóru þangað með freigátur. En að lokum sagði ríkisstjórnin okkur að þeir gætu 

ekki haldið því enda-laust áfram og þegar þannig var litið á málin þá mátti fórna 

okkur.  

 

Þeir veittu okkur styrk í stuttan tíma til að létta byrðarnar en mörg skip voru tekin úr 

notkun vegna ástandins á Íslandsmiðum. Annað sem olli hrikalegri hnignun atvinnu-

vegarins, sem nú er gleymt, var verðsprenging á olíu. Það verður að hafa í huga að 

fjöldi skipa sem sigldu frá Humbersvæðinu voru olíuknúnir gufuvélatogarar sem 
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brenndu tíu tonnum af olíu á dag. Á þessum tíma gerðum við stóra samninga. Ég var í 

samninganefndinni fyrir Humbersvæðið og við sömdum um kaup á 300.000 tonnum 

af eldsneyti á ári fyrir hönd eigendanna. Við vorum með samninga við Esso og Exaco 

og gengum á milli þeirra. Við sögðum: „Gjörið svo vel, hér er pöntunin. Þið gerið 

okkur tilboð fyrir næsta ár.“ Ég held að verðið hafi farið úr tíu pundum í þrjátíu pund 

á tonn nánast á einum degi. Í staðinn fyrir að vera með olíureikning fyrir skip um 

hundrað pund á dag var reikningurinn þrjú hundruð pund á dag. Það varð til þess að 

mörg skip voru tekin úr notkun. Þau urðu skyndilega óarðbær. Dieselskip voru betur 

sett því þau voru aðeins að brenna einu eða tveimur tonnum á dag. Þannig hafði 

olíukreppan mikil áhrif á flotann rétt eins og ástandið við Ísland.    

Bill Letten, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

Íslendingar hófu uppbyggingu eigin flota og stöðvuðu veiðar okkar á þessum miðum. 

Þannig að smátt og smátt gátum við hvergi veitt. Veiðar við Noreg, Rússland og 

Grænland stöðvuðust allar. Það varð til þess að við gátum ekkert farið nema á mið þar 

sem dýpið var of mikið. Þetta var eitthvað sem hlaut að ske. Við menntum fólk og það 

líður ekki á löngu þar til það fer að segja okkur það sem við vitum og það veit. Þeir 

segja að það sé best að stöðva allar veiðar á grunnslóð þar sem við veiddum áður 

frábæran fisk. Við fórum smám saman í kringum þetta og fiskuðum ólöglega allan 

tímann og þá bættu þeir við einu eða tveimur varðskipum og drógu línuna. Þeir höfðu 

sett þrjár mílur hér og þar. Við komumst ekki inn fyrir. Þetta skeði ekki á deginum og 

ekki á vikunni en á fimm árum fórum við að finna fyrir því. Þessir Norðurlandabúar 

voru að komast yfir fjármagn til að byggja stærri og betri skip og voru því að keppa á 

jafnréttisgrundvelli við okkur og höfðu hagræði sem við höfðum ekki. Þeir gátu veitt á 

eigin miðum sem við gátum ekki. 

Charlie Board, loftskeytamaður, Grimsby.   
 
Ég var alinn upp á Ísafirði á Vestfjörðum á sjöunda áratugnum og man vel eftir þeim 

fjölda togara frá Hull, Grimsby og Fleetwood sem komu við í bænum okkar. Þeir gátu 

verið allt að tuttugu og þeirra á meðal togarar með nöfn hinna ýmsu fótboltafélaga, 

Ross togarar o.s.frv. Áður bjó ég í Aðalvík þar sem bandaríski flugherinn rak 

loftvarnarstöð, efst á Straumnesfjalli. Ég minnist þess að sjá togaraflotann upplýstan 

frá fjallstoppnum að kvöldi eins og borg utan við ströndina fyrir eða í þorskastríðinu 



 218 

1958-1960. Ég minnist líka með ánægju samskipta krakka á Ísafirði og bresku 

togarakarlana. Þá reyndum við á okkar bjöguðu kóngs- eða drottningar ensku, sem við 

vorum þá að byrja að læra í skóla, að tala við þessa hrjúfu togarakarla sem töluðu svo 

að segja sitt eigið tungumál sem var vissulega ekki það sem reynt var að kenna okkur 

í skólanum. Þetta varð heilmikil skemmtun fyrir alla. Ég minnist vissulega líka 

sorgaratburða sem gerðust seint á sjöunda áratugnum þegar svo virtist sem á hverju 

ári um jólaleytið færist að minnsta kosti eitt eða fleiri skip, íslenskt eða breskt, sem 

skildi margar fjölskyldur eftir án föðurs og eigin-manns.  

Friðþór Eydal, frá Ísafirði, upplýsingafulltrúi varnarliðsins. 

 

Í kringum 1958 var fjögurra mílna lögsaga dregin frá grunnlínum þannig að þetta var 

ekki aðeins útfærsla úr þremur í fjórar mílur nema á ákveðnum svæðum. Risastórir 

flóar og firðir voru klipptir frá grunnlínum og allt hafsvæðið þar fyrir innan. Þetta var 

eitt af því sem rústaði vorveiðarnar við Ísland við suð-vesturströndina. Síðar urðu 

þetta tólf mílur frá grunnlínum og auðvitað fylgdi Noregur síðan dæmi Íslands og svo 

framvegis. 

John Butt, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

Ég var tekinn fastur fyrir landhelgisbrot. Ég var að veiða innan landhelgi við 

suðurströnd Íslands og þeir sáu til okkar og náðu okkur. Ég vildi ekki hleypa þeim um 

borð í fyrstu en að lokum voru þetta diplómatísk samskipti. Þeir höfðu samband við 

tryggingafélag okkar og ég fékk skeyti frá útgerð okkar um að hleypa þeim um borð 

og láta þá fara með okkur í land annars myndu þeir aðeins taka einhvern annan frá 

sama félagi. Þeir fóru með okkur í land og sektuðu okkur. Það var allt sem gert var á 

þeim tíma. Venjuleg landhelgisbrot gengu þannig til að þeir komu um borð, fóru með 

okkur í land, sektuðu okkur og létu okkur síðan fara. Þetta var í raun mjög óformlegt.   

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

Ég var rekinn. Þeir náðu mér innan lögsögunnar við Langanes. Það var Óðinn sem tók 

mig og ég var í landi fjóra eða fimm daga. Þetta var skrýtið ástand. Allt var 

handskrifað og sá fyrsti sem þeir fengu fyrir túlk var póstmaðurinn í þorpinu. Ég 

skildi hann ekki, síðan var umboðsmaður okkar með mér. Hann talaði góða ensku en 

var ekki leyft að túlka. Vegna þess að ég skildi ekki póstmanninn þá sóttu þeir 

skólastjórann í þorpinu en ég skildi hann ekki heldur svo þeir sögðust verða að senda 
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mig til Reykjavíkur. Ég var ekki of ánægður með þetta því ég velti fyrir mér hversu 

langan tíma þetta tæki. Hvað um það þeir héldu áfram með málið og ég hlaut eitthvað 

um fimm þúsund punda sekt. Þegar ég var laus fór ég aftur á miðin þar sem þeir hirtu 

mig.  

Jack Tripp, skipstjóri, Hull. 

 

Árið 1972 eða þar um bil var ég skipstjóri á Ross Kelvin. Að lokum misstum við einn 

gang af veiðarfærum fyrir tilverknað varðskipsins. Það var mikill fjöldi skipa þar og 

eina leiðin sem við höfðum til að veiða var með því að verja hvern annan. Einn veiddi 

á meðan annar togari lónaði fyrir aftan hann til að koma í veg fyrir að varðskipið 

kæmi og klippti veiðarfærin aftan úr okkur. Þeir héldu sig rétt við okkur og varðskipið 

komst því ekki á milli okkar. Skipið sem var að toga tók eitt hal og þegar hann hífði 

þá kastaði ég mínu trolli og þá fór hann í að verja mig. Við vorum að ljúka toginu 

þegar ég var á togaranum Kelvin sem var dieselskip og togarinn Northern Chief var að 

verja mig. Hann varði veiðarfærin fyrir mig og við snerum og toguðum til baka í 

beinni línu og þá kom varðskipið að til að gera áhlaup. Ég sagði við skipstjórann fyrir 

aftan mig: „Þú ert of langt frá, komdu nær mér.“ Hann dróst of mikið aftur úr því að 

skipið sem ég var á var með dieselvél sem var stjórnað úr brúnni. Ég gat stjórnað 

vélarsnúningnum og hreyft skipið hægar eða hraðar sjálfur en á togara með gufuvél 

þurfti að kalla niður í vélarúm og segja minnkið eða aukið snúninginn aðeins. Það var 

ekki eins auðvelt að stjórna þeim. Hann dróst of mikið aftur úr og við það komst 

varðskipið í gegn, BANG, og skaðinn var skeður. Afturkastið í togvírunum var 

svakalegt. Þeir flugu í gegnum loftið og rákust í mastrið og hefði einhverjir verið þar 

hefði það kálað þeim. Sjáið til, við höfðum meira og minna búist við því. Þetta var að 

gerast allan tímann, heilu veiðarfærin að hverfa. Bæði fóru togvírar og heilu gangarnir 

af veiðarfærum. Við vorum með tvo ganga af veiðarfærum. Togarinn Rio Madrid 

tapaði öllum veiðarfærum um það bil klukkustund áður. Skipstjórinn þar var Cocker 

Mussel. Við höfðum nýlega fengið gang af veiðar-færum til að halda áfram veiðum. 

Við vorum venjulega með þrjá ganga af veiðarfærum, bobbinga og við gerðum klárt 

annan gang því venjulega þegar við erum að toga og festum í botni og töpum 

einhverjum veiðarfærum þá er það ekki endilega allt saman. En þegar klippt er á 

togvírana þá höfum við víra til að splæsa við, hlera til að færa frá einni síðu skipsins 

til annarrar. Það tók okkur um það bil fjóra eða fimm tíma að gera annan gang af 

veiðarfærum tilbúinn.   
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John Gilby, skipstjóri, Grimsby. 

      

Ég átti frábært tímabil í Grimsby en var tekinn í landhelgi og farið með mig í land á 

Íslandi. Við vorum alltaf að veiða í landhelgi við vesturströndina. Togarmenn voru 

mestu lygalaupar. Ég sagði: „Ó nei, ég var bara að fara í land til að ná í 

stýrimanninn.“ Svo að lokum var ég sektaður fyrir að vera ekki með rétt skálkuð 

veiðarfæri. Ég var að veiða en hafði komið öllum fiskinum frá áður en þeir komu 

nálægt mér og farið var með mig í land á Íslandi. Ég hlýt að hafa verið þar um fimm 

daga. Á þeim tíma var kommúnistastjórn þar, Ísafjörður var kommúnistabær! Þeir 

reyndu að fá mig til að játa á mig að hafa eiturlyf, hitt og þetta. Hvað um það, ég 

reyndi að sigla á íslenska varðskipið því ég vildi ekki fara í land með honum og ég 

lagði af stað í átt til hafs en þeir skutu á mig og gerðu gat á skorsteininn. Ég sagði við 

stýrimanninn: „Engar áhyggjur, þetta eru bara púðurskot, til fjandans með þá.“  Þá allt 

í einu sneri ég í átt að honum og rak hann frá – ég myndi ekki hafa keyrt á hann – allt 

sem ég var að reyna var að fá hann til að hætta að elta okkur og þá allt í einu BANG 

og eitt andskotans gat á skorsteininn. Þá hugsaði ég að þetta væri tími til að gefast upp 

aftur. Ég var sektaður fyrir ólöglegan frágang veiðarfæra ekki fyrir ólöglegar veiðar 

eða fyrir að reyna að keyra á íslenska varðskipið. Ég fékk sex mánaða fangelsisdóm. 

Ég áfrýjaði og fór heim og vildi ekki taka út dóminn. Ég gat ekki farið á Íslandsmið. 

Ég byrjaði þá að veiða mikið í Hvítahafinu og síðan kom íslenski forsætisráðherrann 

hingað og ég fékk bréf frá málflutningsmanni á Íslandi því þetta var að íþyngja mér 

fjölskyldu minni o.s.frv. Bréfið sagði að fullnustu dómsins hafi verið frestað í tvö ár. 

Já, ég gat farið og veitt á Íslandsmiðum en væri ég staðinn að landhelgisbroti myndi 

ég þurfa að sitja inni í sex mánuði, ef til vill eitthvað lengur. 

Don Lister, skipstjóri og útgerðarstjóri, Grimsby. 
 
Ég var sá fyrsti til að hafa báða togvíra mína klippta. Við vorum að veiða – það var 

ætlast til að við héldum hópinn, skiljiði – og við vorum við Horn við norðvestanvert 

landið og þar hafði ég rekist á fisk. Það voru tveir pokar af ýsu. Ég sá skipin í 

radarnum að veiða þarna um átta til tíu mílur í burtu eða kannski dálítið lengra. Ég 

þekkti varðskipið, Íslendingarnir fylgdu á eftir því. Hvað um það, þetta varðskip 

hlýtur að hafa séð mig í radarnum og ég hafði aðeins gefið í aftur á bak því togvírarnir 

voru að slást til. Þá kemur skipstjóri frá Fleetwood, Tommy Watson til okkar. Hann 

segir: „Hver er þetta þarna handan við okkur?“ Ég svaraði: „Það er ég Tom.“ Við 
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nefndum aldrei nafnið á skipinu. Það var það sem mönnunum í sjóher okkar var 

óskiljanlegt. Ah, sagði hann: „Þetta ert þú Mick, er það ekki?“ Ég svaraði: „Jaá.“ Þeir 

þekktu röddina, skilurðu. Hann sagði: „Það er að keyra í áttina að þér núna. En það 

mun ekki gera neitt við þig. Það kemur aðeins og segir að þú sérst innan fimmtíu 

mílna lögsögunnar.“ Ég svaraði: „Allt í lagi Tom.“ Í þeim töluðum orðum keyrði 

varðskipið aftur fyrir okkur og klippti á báða togvírana og klippti þar með veiðarfærin 

frá okkur. Ég var sá fyrsti sem báðir togvírarnir voru klipptir af. Við kláruðum samt 

túrinn. Við seldum fyrir 20.000 pund þegar við komum heim svo það var góður túr. 

Við slógum nýjum veiðarfærum undir. Við höfðum mikinn búnað með. Við vorum 

með mikið af togvírum og öðru. Varðskipið hafði klippt um sex hundruð faðma af 

togvír frá okkur, sjáðu til. Við vorum búnir að slá undir aftur og farnir að veiða 

klukkan átta með öll veiðarfæri klár. Ég hugsaði: „Ja, einhver hlýtur að slæða upp 

veiðarfærin mín og láta mig fá þau aftur.“ En enginn fann þau nokkurn tímann. Það er 

furðulegt, ekki satt, að allt þetta, net, bobbingar, togvírar, hlerar allt er farið. En maður 

myndi halda að tíu eða fimmtán skip myndu fá þetta í sín veiðarfæri en það gerðist 

ekki. Ég held að það hafi verið Óðinn sem klippi veiðarfærin frá og hann tók 

yfirbreiðsluna af byssu sinni. 

Mick George, skipstjóri, Grimsby. 

 

Fyrstu tvo þorskastríðin voru ekkert á við það síðasta. Ég minnist þess einu sinni að 

varðskipið kom upp að hliðinni á okkur og hann sagði: „Góðan daginn skipstjóri.“ 

Hann segir: „Veistu að þú ert að veiða innan íslenskrar lögsögu?“ Ég svara: „Já ég 

veit það,“ og ég bæti við: „Ég á tólf daga eftir af þessum andskota.“ Þetta var dálítil 

skemmtun á þessum tíma. En það síðasta var grimmdarlegt og við vissum að það 

myndum við ekki vinna. Það gátum við séð því sjóherinn tók við fyrirmælum frá 

Whitehall64. Þeir voru staðráðnir í að hjálpa okkur þegar þeir komust í kast við 

íslensku Landhelgisgæsluna. Síðan var þeim skyndilega kippt til baka aftur. Þetta var 

tómt kjaftæði. Þegar við vorum þar sáum við hvað var að gerast. Þeir náðu mér aldrei. 

Ég fylgdist alltaf vel með í radarnum. Ég var vanur að telja hljóðin í radarnum sem 

sagði til um fjölda skipa á svæðinu. 

 

                                                 
64 Whitehall er þarna annað nafn á bresku ríkisstjórninni. Whitehall er einnig gata í Lundúnum þar sem 
ýmsar opinberar byggingar eru. 
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Ég kom til baka vel afslappaður eftir eins mánaðar frí. Hvað um það, ég var að sigla 

fyrir Langanesoddann á leið minni á miðin þegar skipin voru á flótta og ég kallaði eitt 

af þeim upp og segi: „Hvað gengur á?“ Þeir svara: „Æ, varðskipin ráku okkur alla 

burtu frá ýmsum stöðum.“ Ég svara: „Jæja, ég er á leið á stað sem er kallaður 

„rauðhaus“ (Red Head) það er staðurinn sem mér líst vel á að veiða. Ef þið viljið 

koma með okkur og ef þið viljið kasta fyrst þá skal ég verja togvírana ykkar þangað til 

kemur röðin að mér.“ Á meðan ég var í fríi voru þrjú skip saman í stað tveggja þar 

sem annað varði hitt. Á meðan skipið var að toga fór varðskipið fyrir framan stefni 

hans og lagði klippurnar á botninn og þegar togarinn fór þar yfir þá keyrði varðskipið 

á fullu áfram og náði vírunum þannig. Það þurfti því tvö skip á mínu svæði meðan ég 

var að toga, annan til að vera fyrir aftan og verja skutinn og hinn til að sækja í átt að 

varðskipinu og halda því frá. Þú skilur, allt hernaðarlist. Við komumst þangað og 

félagarnir tveir sögðu: „Jæja, þetta er þitt val á miðum. Þú byrjar að veiða.“ Jæja, við 

fengum fjandi gott hal, yfir tvo hundruð körfur og á endanum fengum við um 1.500 

kit á um þremur dögum þar. Frábær veiði, en þetta var harður botn og mikið af 

skipum á svæðinu. Þess vegna ályktuðum við að titringurinn, barningurinn í 

trollunum, bobbingunum og hlerunum á botninum – harður botn truflaði fiskinn og 

við gátum séð hann allan koma upp á dýptarmælinum. Svo ég kallaði upp skipherrann 

á freigátunni og sagði: „Er einhver möguleiki að flytja þetta verndarsvæði að Horni?“ 

Ég bætti við: „Allir skipstjórarnir hér eru áhugasamir að fara að Horni vegna þess að 

fiskurinn hér er farinn frá botni og færir sig ekki aftur niður. Hann þarf einhverja daga 

til að færa sig niður aftur.“ Hann svarar. „Skilið, ég skal svara eftir fáeina 

klukkutíma.“ Það var af því að hann þurfti að fá fyrirmæli frá Whitehall. Jæja, hann 

svaraði um fjórum tímum síðar og segir: „Því miður skipstjóri. Fyrirmæli okkar eru að 

halda verndarsvæðinu hér.“ Ég svara: „Ja, með fullri virðingu herra, sérð þú 

tilganginn í að vernda skipin á svæði þar sem enginn fiskur er?“ Ja, það er þó rétt, 

ekki satt? Ég svara: „Jæja þið getið fjandann sjálfan stungið ykkar verndarsvæði í 

endann á ykkur. Ég er að fara að Horni á eigin vegum.“ Við keyrðum að Horni og 

auðvitað komu varðskipin með okkur og þegar við náðum í John Butt, útgerðarmann 

þá hélt hann fund með öllum skipstjórum sem voru í landi á skrifstofunni sinni og 

sagði við þá: „Hvaða skipstjóri sem óhlýðnast sjóhernum héðan í frá mun verða 

rekinn fyrirvaralaust.“ Hann sagði ennfremur: „Hvort sem það er sá aflahæsti eða 

mesti skussinn þá verður hann rekinn og þar með er sagan öll.“ Túrinn endaði með 

3.400 kitta afla. Þetta var þegar við fengum skilaboðin að okkur væri ekki ætlað að 
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sigra. Við vorum enn að vinna vinnuna okkar sem við vorum þjálfaðir til, veiða eins 

mikið og við mögulega gátum, fylla lestina ef við gátum og allt það en nú vorum við 

að gera eitthvað rangt. Okkur var ljóst að við vorum að berjast vonlausri baráttu en 

við hættum aldrei. Næsta túr á eftir fórum við á svæði sem er kallað „Hvalbakurinn“ 

(The Whaleback). Við fórum inn á verndarsvæði eins og okkur hafði verið sagt. Öll sú 

þekking sem ég hafði aflað um langt árabil var gagnslaus. Við urðum að fara inn á 

svæði þar sem sjóherinn var að vernda okkur hvort sem þar var fiskur eða ekki. Þetta 

var eingöngu ufsi. Aðeins örlítið af þorski og ýsu. En við lukum túrnum með 3.000 kit 

aftur en aðeins 800 kit af þorski og ýsu. Þegar ég kom úr þessum túr var það Ron 

Martin aðstoðarframkvæmdastjórinn sem stjórnaði. John Butt var ekki á staðnum. 

Hann segir: „Hvað á það að þýða skipstjóri að koma með allan þennan ufsa?“ Ég 

svaraði: „Hr. Butt sagði mér eftir síðasta túr að færi ég ekki á svæði sem væri verndað 

af sjóhernum færi ég til helvítis. Ég hef gert eins og mér var sagt en ég get ekki valið 

stærðina og gæðin á fiskinum sem er á þessu ömurlega svæði.“ Þetta var heimskulegt, 

helvíti heimskulegt. 

John Meadows, skipstjóri, Grimby.    

 

Ég hef tekið þátt í þremur þorskastríðum og í því síðasta var það ákvörðun 

útgerðarinnar að öll þeirra skip sem voru að fiska á heimamiðum skyldu fara á 

Íslandsmið til að sýna styrkleika. Við vorum sendir á Íslandsmið og veiddum þar 

þangað til þeim var lokað fyrir okkur. Ég lenti í tveimur eða þremur árekstrum við 

varðskipin þegar þeir réðust til atlögu við mig. Þetta var dálítið ógnvekjandi því þeir 

renndu meðfram okkur með skurðarverkfæri sem einfaldlega klippir togvírana fyrir 

aftan okkur og þeir urðu að fara innan við tuttugu metra aftan við skut togarans okkar 

til að klippa. Við þróuðum aðferðir til að forðast það og ég var heppinn. Ég tapaði 

aldrei neinum veiðarfærum. Margir voru klipptir en ekki ég. Ég var heppinn.   

Derek Reader, skipstjóri, Fleetwood. 

 

Ég var á Viviera þegar varðskip keyrði á okkur. Reyndi að fara meðfram og klippa 

togvírana en lenti á miðju skipinu og mölbraut brúna – ég á myndir af því einhvers 

staðar. Allt rekkverkið fór í sundur. Það rakst í okkur á bakborðssíðunni. Þetta var 

hraðskreitt skip því Viviera er enginn hæggeng dolla, hún var stórt og hraðskreitt skip.  

John Kirk, háseti, Grimsby. 
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Fyrstu tvö voru alveg í lagi. Þau voru hættulaus. Það var það þriðja sem var alvarlegt. 

Það var ein af ástæðunum fyrir að ég hætti. Á þessum tíma kom upp eldgos í 

Vestmannaeyjum. Við vorum að veiða á afmörkuðu svæði og íslenskt varðskip kom 

til okkar og bað um aðstoð við að koma fólkinu úr eyjunni því hún var umkringd af 

ösku. Öll skipin hættu veiðum og fóru til hjálpar. Öll fóru á keyrslu. Eftir um það bil 

þrjár stundir kom varðskipið til baka til að láta okkur vita að það væri nóg af skipum 

þar og þeir þyrftu ekki á okkar hjálp að halda. Við snerum til baka og byrjuðum að 

veiða og tveimur tímum eftir að við höfðum kastað kom Þór og klippti á togvírana 

okkar. Fyrir mig var það endirinn. Ég vissi að við myndum aldrei sigra. Ég skildi 

Íslendingana. Þeir voru að berjast fyrir tilverunni eins og við. En það sem ég mun 

aldrei, aldrei fyrirgefa er hvernig ríkisstjórnin notaði okkur sem skiptimynt. Þeim var 

boðið 90.000 tonn af fiski, við höfðum aldrei veitt 90.000 tonn og þeir einfaldlega 

gáfust upp.  

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 

 

Hendur útgerðarmannanna voru bundnar. Þetta var spurning um að fara og gera það 

besta úr málum. Sum skip frá Northern félaginu gerðu hlé á veiðum við Ísland og 

sóttu í Hvítahafið. Þetta var eins og himnasæla að fara þangað vitandi að ekkert 

varðskip var að elta okkur. En skipstjórinn á einu hinna skipanna sagði: „Við erum að 

verða dálítið leiðir á klippunum þar. Getum við farið túr í Hvítahafið og hvílt okkur 

aðeins á þeim?“ Útgerðarstjórinn svaraði: „Nei, okkar félag hefur alltaf sett í fisk á 

Íslandsmiðum. Við höfum staðið okkur vel í því og verðum að heyja þetta þorskastríð. 

Ef við töpum þá eru það endalok fyrirtækis okkar.“ Þú kemur þér þangað og berst við 

þá. Ömurlegt afstaða að taka í raun.   

John Gilby, skipstjóri, Grimsby.  

 

Við vorum á stími frá Íslandsmiðum á heimleið en á milli Íslands og Færeyja var 

ráðist á okkur af tveimur flugvélum sem skutu blysum að okkur einungis til að hrella 

okkur. Þeir voru einungis að skjóta blysum að okkur. Við höfðum fyrirmæli frá breska 

sjóhernum að gefa því ekki sérstaklega gaum. Þegar við komum inn í breska lögsögu 

þá keyrðum við inn í Scarboroughflóann. Eigandi skipsins bjó í Scarborough. Hann 

kom út í litlum árabáti og kom um borð til að óska okkur til hamingju. Hann gaf 

hverjum og einum okkar pund fyrir að hafa staðið okkur vel og áhöfn herskipsins sem 

hafði verið með okkur bauð okkur öllum um borð til að þiggja drykk. Þeir sögðust 
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ekki skilja hvers vegna fiskimennirnir lifðu því lífi sem þeir gerðu að veiða fisk og 

vera hrelldir af mönnum á varðskipunum en bregðast ekki við. Þegar varðskipið var á 

svæðinu þá var þetta starf sem stóð yfir allan sólarhringinn. Starf okkar var þá að 

verja skipið allan tímann. Væru þeir í nánd tvo eða þrjá daga þá fengum við alls engan 

svefn. Við vorum aðeins þar til að verja skipið og sjá um að enginn færi um borð því 

færu þeir um borð yrði farið með okkur í land á Íslandi og við hefðum verið 

meðhöndlaðir eins og ræningjar.  

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Þegar ég var tekinn fastur í Kandalosit. Þá var það hefðbundið sakarefni og áhöfnin 

þurfti að gera veiðarfærin klár aftur – og það þurfti að binda allt upp. Þá sá ég 

bátsmanninn og hugsaði með mér: „Í hverju er hann?“ Hann var í frakka með 

loðskinskraga. Ég spurði hann hvar í andskotanum hann hefði fengið frakkann og þá 

kom í ljós að hann hafði stolið honum af skipstjóranum á Óðni. Ég sagði: „Vel af sér 

vikið.“  

Jack Tripp, skipstjóri, Hull. 

 

Sjóherinn var frábær. Þeir voru bundnir af því sem þeim var leyft að gera. Einn af 

þeim var hækkaður í tign og gerður að sjóliðsforingja meðan þorskastríðið stóð yfir. 

Hann sagði við skipherrann á varðskipinu: „Ég er tuttugu mílur í burtu en ég get sökkt 

þér eins auðveldlega og ég væri aðeins tvær mílur í burtu.“ En það gat hann ekki, var 

það? Honum hefði ekki verið leyft að taka í gikkinn. Þetta líktist kjarnorkustríði. 

Hendur voru bundnar. Sjóherinn var með gamla járnbrautarteina á síðunni og þeir 

renndu meðfram íslensku varðskipunum og þá fóru þessir teinar í gegnum plöturnar á 

skrokk þeirra. Þegar við að lokum gáfum eftir fyrir Íslendingunum áttu þeir aðeins eitt 

varðskip eftir sem var nothæft. Sjóherinn okkar hafði rústað hinum. Í raun höfðum við 

unnið þorskastríðið en Kissinger kom á staðinn og sagði að við ættum að koma okkur 

í burtu.  

Bill Hardie, skipstjóri, Grimsby. 

 

Ég held að það sem angraði okkur meira en nokkuð annað voru fréttir sem sjónvarps- 

og útvarpsfréttamenn sendu frá íslensku varðskipunum sem voru að elta okkur. Það 

náði eyrum fleiri en nokkuð annað. Við vorum látnir líta út eins og vondu strákarnir 

sem við vorum ekki. Við vorum aðeins að vinna okkar vinnu eins og við höfðum gert 
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árum saman. En það er alltaf eins. Það sést best í fréttaflutningi frá Bosníu. Mér fannst 

við fara illa út úr þessu. Við vorum látnir líta út eins og skúrkarnir og íslensku 

skipstjórar varðskipanna eins og hetjur. Ég held að við höfum haft erfiðasta 

hlutverkið. Þannig leit ég að minnsta kosti á málin.  

John Pickett, skipstjóri, Grimsby. 

 

Það var aldrei komið um borð til mín nema þegar ég var með Hull City og við vorum 

með veiðarfærin úti. Skipherrann á íslenska varðskipinu sagðist myndu senda menn 

um borð hjá mér og ég sagði við áhöfnina að kæmu þeir um borð myndum við stöðva 

þá, sýna mótþróa. Fyrsti vélstjóri, stýrimaður og margir úr áhöfninni sögðu. „Við 

ætlum ekki að láta meiða okkur.“ Hvað gat ég þá gert? Okkar eigið herskip sagði: 

„Lokaðu þig inni í skipstjóraklefanum“ sem ég lét vera að gera. Það sem ég gerði á 

endanum var að höggva á togvírana svo ég gæti keyrt burtu á fullri ferð og sloppið. 

Ég átti ekkert val því áhöfnin stóð ekki með mér í að sýna mótþróa og því miður voru 

tveir þeirra mágar mínir. Það varð virkilega til að draga úr mér kjarkinn. Þegar ég 

kom heim héldu eigendurnir að ég hefði lokað mig inni í klefanum mínum allan 

tímann. Þegar ég var á Aldershot á rauðhausmiðum (Redhead) eins og við kölluðum 

þau við norðurströnd Íslands en við gátum ekki veitt svo við kipptum inn 

veiðarfærunum og ákváðum að böðlast í varðskipinu. Við keyrðum um allt. Þeir á 

Arsenal héldu að ég væri á keyrslu þegar ég var í raun stopp og hann keyrði hart í 

stjór og stefni hans beygði síðuna á okkur inn og íslenska varðskipið kom að mér á 

hinni hliðinni og snerti okkur á bakborðshlið. Hann keyrði að okkur í myrkrinu. Það 

varð að fylgja okkur til Færeyja og þeir skiptu dældinni út. Það versta fyrir mig í 

þorskastríðinu var skortur á stuðningi frá áhöfninni. Flestir þeirra vildu ekkert af 

þessu vita. Þeir höfðu gefist upp því þeim fannst þeir ekkert fá út úr þessu. Skipið var 

að fá áttatíu pund á dag. Af því fékk skipstjórinn 5%, áhöfnin 1,5% mjög lágt 

áhættufé svo áhöfnin sá ekki ástæðu til að setja sig í hættu. Hjá okkur skipstjórunum 

var það framundan að vera reknir af því við vorum ekki að fiska. Sumir voru reknir. 

Stundum voru sett upp net til að varna uppgöngu í skipið en flestir eða um 90% af 

áhöfninni voru á móti þorskastríðinu. Ég áfelldist þá ekki fyrir það. 

Bill Hardie, skipstjóri, Grimsby. 

 

Það er tvennt sem kalla má grundvallaratriði. Eitt er afstaða Utanríkisráðuneytisins í 

viðræðum sem er ólík afstöðu flestra annarrra Evrópuríkja. Þar er átt við að ráðgjafar 
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frá atvinnuveginum taka ekki þátt í viðræðum með Utanríkis- og 

Samveldisráðuneytinu eins og venja er hjá til dæmis Norðmönnum, Frökkum og 

Þjóðverjum þegar þeir eiga í viðræðum. Ráðgjafar frá atvinnuveginum eru ekki við 

samingaborðið en eru kallaðir til eins og litlir skólastrákar eða heimsóttir þegar leitað 

er ráða. Ég tel að þetta hafi í gegnum árin sýnt sig að vera alvarlegur veikleiki í 

samningsstöðu okkar. Það er engin efi að fólkið í Utanríkisráðuneytinu býr yfir greind 

og hæfileikum en oftar en ekki misstu þeir tromp af hendi vegna þess að þeir þekktu 

ekki ýmis flókin atriði sem þurfti að semja um. Fyrir síðasta þorskastríð áttum við 

marga vini á Íslandi og við höfðum haft íslenska krakka sem dvöldu hjá fjölskyldu 

okkar. Þau gengu í skóla með systrum mínum. Ég man ekki fisk-tonnin sem voru til 

umræðu en þau sögðu okkur að þau tonn sem voru á þeim tíma boðin af Íslendingum 

væri algjört hámark. Það væri enginn vegur að íslenska ríkistjórnin gæti boðið neitt 

meira. Það væri pólitískt ekki mögulegt á Íslandi. Þó að þessum skilaboðum væri 

komið til samningamanna okkar þá höfðu þeir þegar talið að þeir væru að reka 

Íslendinga á flótta og þeir myndu berja þá til hlýðni. Auðvitað þekkjum við öll 

árangurinn.   

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull. 

 

Í síðasta þorskastríði var ég í nefndinni sem í voru fulltrúar frá Hull, Lowestoft, 

Aberdeen og Fleetwood. Við hittumst að jafnaði í York til að ræða um hvernig við 

gætum lifað af sem atvinnuvegur. Ég fór til Íslands í sendiráðið. Þegar við komum 

fyrst hafði Roy Hattersley þegar hitt íslenska utanríkisráðherrann. Auk þess var fjöldi 

opinberra starfsmanna þar ásamt landbúnaðarráðherranum. Roy Hattersley var í 

sendiráðinu og gaf mér skýrslu um fundinn. Hann hafði krafist 110.000 tonna afla. 

Við höfðum sagt ríkisstjórninni að við gætum lifað við 70.000 tonn og höfðum lagt til 

uppdrætti sem við höfðum látið sérfræðinga draga upp til að sýna hvar við teldum að 

skip ættu ekki að stunda veiðar vegna þess að það væru uppeldisstöðvar. Ég leit á Roy 

Hattersley í forundran og sagði: „Eitt hundrað og tíu þúsund tonn!“ Hann svaraði. „Já  

það er aðeins til að hefja viðræður en ég hef fyrirmæli frá Harold Wilson að ég eigi 

ekki að hverfa frá Íslandi án samnings um 100.000 tonn.“ Ég sagði honum að við 

ættum ekki skipakost til að veiða neitt í líkingu við þetta magn af fiski. Hann svaraði 

að þetta væru þau fyrirmæli sem hann hefði. Við fórum í hádegisverð í boði 

Íslendinganna og þann morgun höfðu þeir klippt á togvíra annars skips. Hann merkti 

að þetta skeði þrátt fyrir nærveru sína. Ég sagði: „Sjáðu til, þetta er ekki eins og í 
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Englandi þar sem fólk gerir það sem þeim er sagt að gera. Íslensku varðskipin fara 

sínar eigin leiðir. Þetta er aðeins lítil þjóð. Ríkisstjórnin segir þeim að láta vera að 

klippa togvíra en vilji skipherrann á varðskipinu klippa togvíra þá gerir hann það.“ 

Hann gerði ráðstafanir til að fá einhvern frá sendiráðinu til að koma á meðan við 

vorum í hádegisverði og færa honum skilaboðin sem hann hafði þá þegar vitneskju 

um. Síðan áttum við allir að standa upp í sameiningu og ganga á dyr. Hattersley fór 

með flugvél hennar hátignar aftur til Englands en við þurftum að bíða og koma okkur 

sjálfir heim.     

 

Næst hringdi Austen Lang á föstudagskvöldi til að segja mér að ég yrði að fara aftur 

til Íslands því viðræður ættu að hefjast á ný. Ég kom mér á lest snemma að morgni til 

London þar sem ég hitti hina samningamennina og við flugum frá Heathrow til 

Kaupmannahafnar, síðan til Oslo og þaðan til Reykjavíkur. Það tók okkur alls tuttugu 

og fjóra tíma að komast þangað. Roy Hattersley var þá þegar þar ásamt forystumanni 

opinberu starfsmannanna sem ég þekkti mjög vel, sagðist vera mjög ánægður að ég 

hefði komið því ráðherrann (Roy Hattersley) væri á heimleið. „Á heimleið! ég var rétt 

að koma hingað!“ svaraði ég. Þeir höfðu rétt lokið við að borða í sendiráðinu og ég 

fór að ræða við Hattersley. Hann sagði að sér þætti leitt að valda mér vandræðum en 

hann væri á heimleið vegna þess að það hefði verið klippt á togvíra eins togara enn. 

Ég endurtók að það væru íslensku varðskipin sem væru að taka frumkvæði sjálf. Það 

þyrfti ekki að vera þeirra ríkisstjórn sem gæfi þeim fyrirmæli. Hattersley ákvað því að 

fara ekki. Ég spurði hann hvort hann hefði tekið mið af að breskir togaraeigendur 

myndu sætta sig vel við 70.000 tonn því það léki vafi á að við gætum jafnvel náð að 

veiða það magn. Úthafstogarafloti okkar myndi lifa við 70.000 tonn. Við fórum í 

viðræðurnar þar sem við öskruðum hver á annan og fórum yfir uppdrættina og fleira. 

Ég ákvað með sjálfum mér að ég væri í raun að sóa tíma mínum með því að vera 

þarna. Íslendingarnir sögðu að þeir gætu látið okkur eftir eitthvað af þeirra fiski ef við 

létum þeim eftir eitthvað af okkar olíu. En samningamenn okkar vildu ekki fallast á 

það. Við komum því heim aftur og þorskastríðið hélt áfram.   

Don Lister, skipstjóri og útgerðarstjóri, Grimsby.   

 

Ég held að við höfum verið síðasta skip til að yfirgefa Ísland árið 1976. Við vorum 

heppnir, vorum að ljúka túr þegar við fengum skeyti frá HMS Andromeda að öll skip 

yrðu að fara fyrir kl. 18. Við lögðum af stað um kl. 14. Barr McCall held ég að hafi 
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aðeins togað í klukkutíma og sagði þá: „Ég er búinn að kasta og er með fimm poka.“ 

Við köstuðum þess vegna þar sem við vorum en þegar við fórum að hífa sló spilið út. 

Við fórum kl. 17.45 og Barry var að hífa kl. 18.15 því það tók hann ekki langan tíma 

að komast út fyrir lögsöguna. Ég vissi að þessu var lokið þegar við höfðum okkur á 

brott. Ísland bauð okkur einhverjar þúsundir tonna en ríkisstjórnin hafnaði því. Því 

hefðu þeir aldrei átt að hafna.   

Fred Quinn, bátsmaður, Fleetwood. 

 

Við héldum að við myndum vinna að lokum en til lengri tíma litið gátu skip 

sjóhersins ekkert gert á móti íslensku varðskipunum. Þeir voru betri en okkar skip í 

herkænsku. Þá einfaldlega lauk þessu. Ég var með til lokanna. Öllum skipunum var 

lagt – þeim var einfaldlega ómögulegt að kasta trolli. Þau voru umkringd af Þór, Ægi 

og öllum hinum. Þetta var grimmilegasta niðurlæging sem ég hef orðið fyrir í lífinu. 

Að hugsa sér að vera fleygt út og íslensku varðskipin keyrðu meðfram okkur flautandi 

og stingandi fingrum upp í loft án þess að við gætum gert neitt. Okkar eigin ríkisstjórn 

hafði dregið sjóherinn til baka. Við vorum þar á eigin vegum. Hvert einasta skip fékk 

upphringingu frá eigendunum sem sögðu: ,,Heyrið þið, á morgun hætta allir togarar 

veiðum. Keyrum út.“ Við gátum ekkert gert. Þetta var grimmilegasta niðurlæging sem 

ég hef upplifað. Þeir gátu ekkert gert mér verra því ég var fiskimaður. Það er 

ólýsanlegt hvernig okkur var innanbrjósts. Hvernig get ég tjáð það? Ef einhver segði 

við mig: „Ég ætla að stela eiginkonunni frá þér, ég ætla að stela húsinu þínu, ég ætla 

að stela bílnum þínum, nema fjölskyldu þína á brott og ég ætla að draga þig út úr 

fiskveiðum.“ Þannig var tilfinningin. Við komum heim til Grimsby. Þeir vildu ekkert 

af fiskimönnunum vita. Þeir vissu að góði tíminn var liðinn. Það voru ekki lengur 

peningafúlgur að eyða og samfélagið brotnaði niður. Það er enginn samfélagsandi í 

landi eins og var á sjónum þar sem allir hugsuðu um náungann.   

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Ég hafði eingöngu úthafsveiðar á minni könnu hjá British United Trawlers. Útfærsla á 

fiskveiðilögsögum, eitt og annað ásamt kvótum gerði okkur ókleift að gera út skipin 

okkar. Það varð að draga flotann verulega saman. Það var ekki tóm til að aðlaga sig að 

öðrum fiskveiðum svo úthafsveiðum lauk svo að segja á einni nóttu. Ég fór því á 

eftirlaun 55 ára gamall. Það sem ég hafði þekkingu á var að ljúka. Hefði þetta haldið 

áfram á fullu og mér verið stjakað í burtu af einhverri ástæðu hefði ég verið mjög 
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vansæll en þannig var það ekki. Við vissum allir að dagar úthafsveiðanna voru að líða 

og öll skipin sem ég þekkti voru að ganga úr sér. Möguleikarnir á að byggja ný skip til 

að fiska á þeim miðum sem ég hafði áhuga á voru allir horfnir mjög skyndilega.  

John Butt, útgerðarmaður, Grimsby. 
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12. Kafli 
Undarlegur dauði úthafsveiða 
 
Að tapa veiðirétti við Ísland var dauðadómur yfir atvinnuveginum. Úthafsveiðar 

lögðust af ekki með hvelli en menn kveinkuðu sér yfir duttlungum bankastjóra sem 

gengu að veðum, ríkistjórn sem sveik og Evrópusambandi sem hindraði möguleika á 

afturbata. Allir aðrir fylgdu dæmi Íslands, tóku sér 200 mílna lögsögu og byggðu upp 

öfluga útgerð og fiskiðnað innan sinna marka. Í Evrópusambandinu, samt sem áður, 

var þetta hindrað með sameiginlegu fiskveiðistefnunni  sem var saumuð saman rétt 

áður en Bretland gekk í sambandið með því að gera fisk að sameiginlegri auðlind sem 

allir hefðu jafnan aðgang að. Þannnig að þegar við færðum út í 200 mílur með lögum 

um fiskveiðilandhelgi frá 1976 þá gátum við haldið Rússum og öllum utan 

Evrópusambandsins frá en ekki evrópskum „meðeigendum.“ Að launum fyrir að 

leggja til þrjá fjórðu hluta af Evrópu-sambandspottinum var okkur úthlutað einum 

áttunda af veiðinni í hlutfalli við verðmæti,  varla nægilegt til að viðhalda öflugum 

fiskiðnaði, og örugglega ekki nóg til að gera Bretlandi kleift að endurbyggja 

fiskveiðiflota sinn þegar úthafsveiðiskipin gátu hvergi farið.  

 
Sumir eins og t.d. British United Trawlers héldu áfram veiðum fram eftir níunda 

áratugnum en á aðþrengdum miðum með minnkandi veiði. Sumir urðu gjaldþrota eins 

og Consolidated. Fáeinir tóku þann kost að fara að reka littla snurvoðarbáta – þeir 

einu sem voru eftir í Grimsby og Fleetwood. Örfá fyrirtæki eins og Marr og Boyd Line 

héldu áfram úthafsveiðum og veiddu það sem þeir megnuðu þar sem það var leyft í 

veröld þar sem veiðistjórnun fór vaxandi.  

 

Sem samtök fengu útgerðarmennirnir að lokum bætur, sumir sviksamlega með því að 

gera kröfu vegna skipa sem þegar voru hætt veiðum, seld með hagnaði eða búin út 

með veiðarfærum til að sigla um á Norðursjónum á hundrað daga sýndarveiðum. 

Flestir hirtu peningana og tóku til fótanna. Sjómennirnir fengu ekkert. Fred Peart, 

sjávarútvegs-ráðherra árið 1976 lofaði bótum, endurþjálfun og minnkandi 

atvinnuleysi. Ekkert af þessu varð að veruleika. Grimsby og Hull fengu stöðu 

þróunarsvæða vegna þess að aukakosningar voru yfirvofandi en fiskimönnunum var 

fleygt á vergang hvorki með laun í uppsagnarfresti né bætur, dæmdir til að vera 
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verkamenn í lausavinnu hjá atvinnuvegi sem hafði meðhöndlað þá eins og ánauðuga 

menn. Svikin voru sérstaklega siðlaus því þeir sem misstu störf sín vegna pólitískra 

ákvarðana, sem þeir gátu engin áhrif haft á, voru að lokum ekki fleiri en fimm þúsund 

þannig að kostnaðurinn við að veita þeim sanngjarna meðhöndlun hefði verið 

smávægilegur. 

 
Sumir sjómenn sérstaklega í Fleetwood og Grimsby héldu áfram veiðum á 

snurvoðarbátum eða með tveggja báta troll sem var mjög arðvænlegt um tíma. Aðrir 

fóru að vinna hjá birgðastöðvum við Norðursjó eða unnu sem réttindamenn á 

spænskum skipum og á stöðugt fjölgandi hentifánaskipum á breskri skipaskrá. Fáeinir 

héldu til veiða í Ástralíu, Nýja Sjálandi, Spáni, Afríku eða hvar sem vinnu var að 

hafa. Flestir héldu sig í landi, atvinnulausir eða í lágt launaðri vinnu. 

Sjóndeildarhringurinn og tekjurnar drógust saman í samræmi við það.  

 

Aumingja fótgönguliðinu í sjávarútveginum hafði verið kastað í land. Það var ekki 

fyrr en árið 1993 að þeir fengu lágmarks uppsagnarlaun eftir að vel fram sett lagarök 

af Humphrey Forrest frá Humberside lögfræðingamiðstöðinni sýndu fram á að þeir 

hefðu haft löglegan ráðningarsamning en ekki lausasamning.  Jafnvel þá fengu þeir 

ekkert sem gátu ekki sýnt fram á að þeir hefðu verið tvo ár hjá sama vinnuveitanda. 

Hvað varðar aðrar bætur hefur enginn nokkru sinni fengið neitt. Örlátir skilmálar 

sem námumenn, stáliðnaðarmenn og starfsmenn í bílaiðnaði fengu voru ekki til reiðu 

fyrir þá. Þeir höfðu verið ráðnir sem sjómenn. Samtök útgerðarmanna höfðu þvingað 

fram sameiginlega lífeyrissjóði og greiðslur í sumarleyfum. Það var framselt frá 

einum útgerðarmanni til annars eins og best hentaði útgerðunum sjálfum. Samt höfðu 

samtök útgerðarmanna, sem stýrðu starfsævi og atvinnumöguleikum sjómanna, 

kænskulega orðað skyldur sínar eins og þeir væru ekki þeirra vinnuveitendur. Nema 

því aðeins að togarasjómenn hefðu unnið fyrir eina útgerð samfellt í tvö ár var litið 

svo á að þeir hefðu ekki verið ráðnir.  

 

Þegar kom að lokunum var ég á einum af síðustu togurunum sem var sparkað frá 

Íslandi þar sem þeir sögðu á varðskipunum: „Fyrir klukkan sjö í fyrramálið verða öll 

skip frá Grimsby að fara út fyrir línu. Annars sökkvum við ykkur.“ Klukkan fimm 

mínútur í sjö keyrðum við allir út saman en þar sem ég var á einu af aflahæstu 

skipunum hugsuðu útgerðarmennirnir með sér. „Ja, við verðum þar eins lengi og við 
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getum.“ Við fórum því í Hvítahafið þangað til að lokum þeir gerðu það sama í Noregi. 

Varðskipin lögðu til atlögu við okkur og stöðvuðu veiðarnar hjá okkur öllum. Við 

fórum til Bjarnareyjar og reyndum að hefja veiðar þar. Varðskipin eltu okkur þangað. 

Ég held að í síðasta túrnum sem ég var til sjós, sem stóð í tuttugu og átta daga, þá hafi 

veiðin verið um það bil þrjú hundruð kit.65 Við komum heim og lönduðum skuldugir 

og útgerðarmaðurinn sagði aðeins: „Því miður félagi, þessu er lokið, bless.“ Þegar ég 

spurði hvað væri um að vera, þá var svarið: „Ja, þið farið ekki oftar á sjóinn.“ Ég 

svaraði: „Hvað um laun í uppsagnarfresti?“ Þá svaraði hann: „Þú er lausráðinn. Það er 

ekkert slíkt sem þú átt rétt á.“  Ég svaraði: „Hvernig get ég verið lausráðinn? Ég hef 

greitt mínar tryggingar, og skattana mína, ég hef greitt allt annað sem maður í landi 

fær.“ Þeir svöruðu aðeins: „Nei, þessu er lokið.“ Tveir eða þrír af okkur stóðu fyrir 

utan skrifstofuna og kröfðumst þess að fá að hitta stjórann á efri hæðinni en þeir hlógu 

aðeins að okkur. ,,Burtu með ykkur, við viljum ykkur ekki, ráðningartíma ykkar er 

lokið.“ Við fórum því á ráðningastofuna. Ég held að það hafi verið næsta dag sem við 

fórum á ráðningarstofuna og ég skráði mig atvinnulausan og sagði við manninn á bak 

við afgreiðsluborðið. „Hvernig getum við gert kröfu um laun í uppsagnarfresti?“ Hann 

svaraði: „Því miður félagi, þú ert lausráðinn.“ Togaraeigendurnir höfðu sagt honum 

að segja það.   

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Að ganga í Evrópusambandið eins og það var þá frá sjónarmiði sjávarútvegsins var 

slæmt fyrir Bretland. Þegar lönd voru að færa út lögsöguna í 200 mílur hefði Bretland 

getað það. Þá hefðum við dregið miðlínu í Norðursjónum og Ermasundi og farið tvo 

hundruð mílur út í Atlantshaf. Þá hefðum við fengið 66% af heildarveiði 

Evrópusambandsins. Nú höfum við minna en helming af því eða 31%. Sé þannig horft 

á málin þá var breskur sjávarútvegur hart leikinn af að ganga í Evrópusambandið. 

Lítandi til baka þá er enginn vafi að hefðum við samið skynsamlega þá hefðum við 

gert þetta með öðrum hætti en staðan er og var, að mínu áliti, slæm fyrir breska 

fiskimenn. Við gátum ekkert gert þegar önnur lönd færðu út sína lögsögu en það er 

enginn vafi að Evrópusambandsaðild var slæm fyrir okkar fiskveiðar.   

Frank Flear, fiskverkandi og fiskkaupmaður,  Grimsby. 

 
                                                 
65 Þrjú hundruð kit 63,5 kg. x 300 eru um 19 tonn.  
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Þegar Bretland gerðist aðili að sameiginlegum markaði Evrópusambandsins þá tókum 

við þátt í tíu ára karpi við að greiða úr þeim málum sem út af stóðu af sameiginlegri 

fiskveiðistefnu og meðan sú togstreita stóð yfir var ekkert greitt fyrir úreldingu. 

Evrópusambandið bar ábyrgð á viðræðum um fiskveiðimöguleika fyrir sinn 

úthafsflota og það var varla um neitt samið. Atvinnuveginum blæddi því út og það var 

skelfilega niðurdrepandi ástand. Bankarnir ákváðu að fórna atvinnuveginum og 

leituðu eftir hvers konar tryggingum sem hægt var að fá og, alveg að nauðsynjalausu, 

settu hvert fyrirtækið eftir annað í upplausn. Fyrir okkur var þetta ástand sem gat 

brugðið til beggja vona og ég er því sérstaklega bitur yfir þessum tíu árum sem sóað 

var til einskis. Okkur var sagt að hegða okkur vel, feta setta braut og allt myndi fara 

vel. Að mínu áliti var það meðvituð stefna í fjármálaráðuneytinu að kyrkja 

atvinnuveginn þ.e. flota úthafsveiðiskipa þannig að hann hyrfi af sjónarsviðinu þá 

þyrfti lítið að greiða í úreldingarstyrki þegar niðurstaða væri fengin í sameiginlegu 

fiskveiðistefnuna.  

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull.  

 

Ég hitti Peart lávarð. Hann virtist draugfullur í hvert skipti sem hann kom til Grimsby. 

Þegar Silkin kom fór ég með hann um allt hafnarsvæðið. Þeir virtust koma, hlusta og 

gleyma því síðan strax og þeir sneru til baka. Ég hélt að Silkin gæti hafa hlustað 

eitthvað betur en þó að þeir þurfi að sýna smávegis áhuga á sjávarútveginum þá er 

þeim í raun alveg sama um hann. Sjómennirnir voru heppnir að fá þessar 

smávægilegu bætur fyrir uppsögnina sem þeir þó fengu. Ríkisstjórnin er að bíða eftir 

að þeir hrökkvi allir upp af áður en þeir afhenda þeim bætur. Það er margt sem ég læt 

mig ekki skipta núna. Þegar ég kom fyrst í land lét ég heyrast vel í mér. Ég fór á 

útvarpsstöðvar og sagði öllum mína skoðun. Ég sagði í útvarpið að Norðursjórinn 

væri rányrktur og við myndum bíða tjón af því. Það er nákvæmlega það sem hefur 

skeð. Norðursjórinn hefur verið rányrktur.  

Don Lister, skipstjóri og útgerðarstjóri, Grimsby. 

 

Þeir sögðu okkur ekki á sínum tíma að þeir ætluðu að segja okkur upp. Þeir minntust 

aðeins á að við myndum vera í landi líklega í hálfan mánuð vegna þess að það væri 

verið að gefa út nýja kvóta. Þá fannst mér það vera indælt. Heima um nýárið – gat 

ekki verið betra. Tvær vikur liðu, urðu þrjár og ég var annað hvort niðri á höfn á 

hverjum degi eða hringjandi til að athuga hvort það væri eitthvað að frétta af 
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einhverju skipi en þeir vísuðu mér stöðugt frá. Eftir að meira en þrír mánuðir voru 

liðnir og ég enn heima þá sagði ég við konuna að við myndum ekki fara neitt. Þeir 

kvótar sem væru í boði væru allan tímann settir á sömu togarana sem skildi 

síðutogarana eftir allslausa. Ekkert handa okkur. Svo einfalt var það. Við fórum ekki 

aftur. Tvær vikur urðu að heilli eilífð. Ég fann til mikils biturleika yfir því vegna þess 

að síðustu þrjú eða fjögur ár var erfiði okkar að bera ávöxt. Fiskmarkaðirnir höfðu 

styrkst og við vorum að uppskera eitthvað fyrir vinnuna loksins. Þetta var eftirspurn 

og framboð. Fiskurinn var af skornum skammti svo verðin hækkuðu. Við vorum að 

koma heim með miklu minna fiskmagn en þéna tvisvar eða þrisvar sinnum meira en 

áður.   

Ken Robertson, háseti, Hull. 

 

Við fengum ekki að vita hvað var að ske. Þeir voru allir að vísa frá sér. Við skráðum 

okkur samt til að sækja um skipspláss og fórum niður á höfn og spurðum hvenær ætti 

að sigla en var þá sagt: „Æ, við vitum ekki neitt.“ Enginn sagði okkur neitt. Þeir sem 

fengu ekkert að vita voru áhafnir togaranna. Ég fékk því ekki einu sinni að vita 

hvenær ég færi í síðustu sjóferðina. Ég lauk þessu og fór til Miðausturlanda til 

amerísks félags. Það voru þrír mánuðir í vinnu og einn í fríi. Hafið í huga að ég var 

skipstjóri á togara. Ég fór burtu í þrjá mánuði, kom aftur heim og fór niður á höfn til 

að athuga hvað væri að ske og þeir vissu ekki einu sinni að ég hafði verið í burtu. Þeir 

sögðust enn ekki vita hvað væri um að vera.  

Jack Tripp, skipstjóri, Hull. 

 

Í hvert skipti sem ég kom heim af sjónum, á hvaða skipi sem ég var á, þá sögðu þeir 

við mig: Þegar þú ferð niður á skrifstofu að sækja kaupið þitt gæti skipið verið selt. 

Við vitum það ekki. Oftast þegar við fórum niður á skrifstofu var það skeð. „Þú 

verður að afmunstra þig. Það er búið að selja skipið.“ Það var verið að koma þeim í 

burtu, skip eftir skip. Þetta hafði ekkert með mig að gera. Skipið var að gera það gott 

en þau voru öll til sölu. Auðvitað fengu þeir andvirðið þ.e. fyrirtækið en við sáum 

aldrei neitt. Þá var okkur ekki ljóst hvað þeir voru að gera. Það var seinna sem við 

sögðum við sjálfa okkur. Bíðum við. Ef námumaður lýkur starfi vegna þess að náman 

lokar eða fyrirtæki losar sig við starfsmenn af því það er að loka eða tölvuvæðast þá 

fær verkamaðurinn bætur. Mágur minn hafði ekki verið ráðinn hjá höfninni í mörg ár 
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en hann fékk 30.000 pund í uppsagnarlaun. Daginn sem ég gekk í burt frá 

skrifstofunni fékk ég ekki neitt. Mér finnst ég hafi verið svikinn.  

Wilfred Cartmell, vélstjóri, Fleetwood. 

 

Við vissum hvað var um að vera. Ég lauk ferlinum þar sem kallað var „Vestrið“ sem 

var við skosku ströndina þar sem við höfðum aldrei nokkurn tímann veitt áður. Við 

gerðum ekki miklar rósir því við vorum svo vanir Íslandsveiðum. En það var búið að 

reka okkur burt frá Íslandi og þar við sat. Tekjur okkar lækkuðu um meira en helming. 

Í raun skorti okkur alla reynslu. Útgerðarmaður var ekki tilbúinn að bíða á meðan 

reynslan var að fást því það var tap á þessu. Færi maður út með skip varð að greiða 

allri áhöfninni, eldsneytinu var brennt og veiðarfærum slitið og ef ekki fiskaðist gat 

tapið verið þúsundir punda. Því var enginn reiðari tilbúinn að bíða eftir að við 

öfluðum okkur reynslu. Það hefði kostað þá heil ósköp. Ég var niðurdreginn þessa 

síðustu veiðiferð og hugsaði með mér: „Ja, hvað eigum við nú að gera?“ Ég á við að 

þegar við hættum var ég á fimmtugsaldri og hafði aldrei gert neitt annað. Þegar maður 

er skipstjóri er maður mikilvægur en þegar komið er í land er maður ekki neitt. Það 

fæst ekkert starf í landi á við að vera skipstjóri. Hreint út sagt er maður einskis 

metinn. 

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

Ég fékk laun í uppsagnarfresti. Ég fékk hámark eftir tuttugu ár ásamt vöxtum. Það var 

2.200 pund og vextir að auki sem gerði um 5.000 pund. Ætti ég að byrja upp á nýtt þá 

væri ég betur að mér nú heldur en þegar ég var tuttugu og fimm ára með 

skipstjóraréttindi. Ég hefði fengið betri starfskjör. Ég hefði gengið frá því og síðan 

haldið áfram að vinna vinnuna mína. Við höfum verið uppteknir í þessari árlega 

uppgjöri á skráningarbókinni. Þar sem ég var munstraður á skip, jafnvel þótt ég hafi 

verið á því fjölda ára, þá er samningurinn aðeins í gildi í tólf mánuði og þar af 

leiðandi er það sá tími sem maður er ráðinn. Við urðum að fara í land, undirrita 

skráningarbókina sem þá var send til ríkisstofnunar í Cardiff og þá skrifuðum við 

undir nýjan ráðningarsamning þannig að enginn var ráðinn lengur en eitt ár í senn – 

jafnvel þótt ég væri á Wire Majestic í sjö ár. Það þýddi að ég skrifaði undir 

ráðningarsamning sjö sinnum á sama skipinu. Ástæðan er kaupskipalög sem má rekja 

til ársins 1888.   

Derek Reader, skipstjóri, Fleetwood. 
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Ég var þrjátíu og þrjú ár við fiskveiðar. Í lokin fékk ég enga greiðslu í uppsagnarfresti. 

Ekki neitt. Ég gekk í gegnum þrjú þorskastríð. Fékk aldrei eitt einasta penný. Mér 

finnst það andskoti rotið. Vandamálið er þessi gjeggaða tveggja ára regla. Það var árið 

1966 í Fleetwood sem ég man eins og það hefði gerst í gær. Ég fór á ráðningarstofuna 

um morguninn og það var tekin af okkur mynd og við fengum bækling. Þess vegna er 

maður á skrá. Ef maður er á skrá og fer þangað án þess að vera ráðinn á skip og þeir 

bjóða manni pláss þá verður að þiggja það að öðrum kosti er maður settur aftast í 

röðina. Væri maður sjómaður þá þýddi það aðeins eitt að við ynnum það sem þeir 

sögðu okkur að gera. Til fjandans með þessi tvö ár. Þessi tveggja ára regla um 

greiðslu í uppsagnarfresti er ranglát. Ef þeir negla niður tveggja ára reglu hjá sama 

vinnuveitandanum hvað var ég þá að gera hin þrjátíu og eitt árin? Ég vann ekki við 

kol eða að dreifa mjólk. Ég var sjómaður og stundaði veiðar.    

Fred Quinn, bátsmaður, Fleetwood. 

 

Ef ríkisstjórnin hefði ekki látið þá róa þá væri John ennþá við fiskveiðar. Árið 1972 

var hann að fá yfir þúsund pund á þremur vikum. Hefði hann getað verið áfram við 

veiðar hvað væri hann þá að taka inn og ekki bara það hvað hefur þetta gert lífi barna 

okkar? Elstu þrjú börnin okkar vöndust við að fá það sem hugurinn girntist á hverjum 

tíma en allt í einu var því lokið. Hann var atvinnulaus. Við neyddumst til að selja 

húsið okkar því við höfðum ekki lengur efni á því. Við urðum því fyrir miklu tjóni. 

Þetta veit ríkisstjórnin ekkert um. Atvinna hans og sjálfsvirðing tapaðist lengi því 

hann fékk ekkert annað að gera – fiskveiðar voru allt sem hann kunni skil á. John var 

atvinnulaus í eitt ár, þá fékk hann starf hjá Courtaulds. Þar var hann í þrjú ár. Hann 

aðlagaðist vel. Hann vann vaktavinnu og við komumst af. Árið 1982 létu þeir hann 

hætta á vöktum og settu hann í dagvinnu og þá voru útborguð laun hans £45. Það var 

ekki vandamál fyrir mig en krökkunum brá við því ég hafði áður sett þeim reglurnar 

þegar John var í burtu en nú, allt í einu, var hann heima allan sólarhringinn og fór að 

aga þau. Þeim fannst erfitt að taka því. Þegar John var á sjó og aðeins heima í tvo eða 

þrjá daga þá vildi hann ekki standa í að refsa þeim því hann færi brátt aftur í burtu og 

ég sagði aldrei við þau. „Bíðið bara þar til pabbi ykkar kemur heim.“ Þegar veiðarnar 

hættu vorum við að berjast við að aðlagast, og lifa á sparifé. Þegar hann síðan fékk 

vinnu þá var hún að gefa minna af sér en hann hafði áður borgað í skatta. Breytingin 

var ótrúleg.  
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Beryl Pickett, kona skipstjóra, Grimsby. 

 

Þorskastríðin höfðu slæm áhrif á viðskipti föður míns. Fiskurinn hætti að koma. 

Viðskiptavinirnir vildu fá fisk áfram og eins og fór fyrir flestum fiskkaupmönnum í 

Fleetwood fyrir tíu til fimmtán árum þá fóru þeirra viðskiptavinar til annarra hafna að 

ná sér í fisk. Eins og margir aðrir þá sá faðir minn stöðum langt í burtu fyrir fiski – 

stöðum eins og Leyton Buzzard, Luton, litlum stöðum í grennd við Oxford. Jafnvel 

þótt þeir reyndu að halda tryggð við föður minn þá kvörtuðu viðskiptavinirnir yfir að 

hann hefði ekki sent eins mikið og þeir hefðu pantað eða fiskurinn væri of dýr og þeir 

yrðu að leita fyrir sér annars staðar. Að lokum, þó að faðir minn reyndi að halda þessu 

gangandi, sérstaklega af því hann vildi ekki leggja niður vinnu starfsfólksins, þá 

neyddist hann til að hætta. Ég horfði á þetta frá sjónarhorni dóttur fiskkaupmannsins 

sem hafði aldrei kynnst fjármálavanda þar til allt í einu að allir voru að missa fótanna. 

Faðir minn var lánssamur í því að hafa verið við þetta lengi og var kominn á aldur til 

að setjast í helgan stein en mörg fyrirtæki hurfu.    

Jill Marr, forstöðukona, Fleetwood. 

 

Þeir voru hreint út sagt reknir. Það voru fjölskyldur fiskimanna þar sem faðirinn fór á 

sjóinn og afinn fór á sjóinn og allt í einu skipti þetta engu máli – öllu var lokið. Það 

voru engar ráðstafanir gerðar til að aðstoða þá við að gera framtíðaráætlanir. Hver gat 

þjálfað þá til annarra starfa? Hver gat rætt við þá? Það var ekkert hlýtt handtak, engin 

greiðsla í uppsagnarfresti. Hvort þeir sem valdið höfðu fundu til með þeim eða ekki 

get ég ekki sagt til um en hugboð mitt er að svo hafi ekki verið. Þúsundir manna 

tengdust fiskiðnaðinum í Fleetwood. Þeir voru yfirgefnir. Yfirgefnir á eins 

tilfinningalausan hátt og hugsast gat. Þeir höfðu þróað með sér lífsstíl í yfir heila öld. 

Maður sem aðeins gat hugsað sér að vera á sjó fannst hann vera eins og í fangelsi eftir 

tvo eða þrjá daga í landi. Okkur myndi finnast það eins og að vera í fangelsi að vera á 

togara! Hann sá þetta á hinn veginn. Allt í einu sat hann fastur heima og það var aldrei 

neinn skilningur á því. 

Father McMahon, sjómannaprestur, Fleetwood.      

 

Ég sá endalok atvinnuvegarins. Það var undarlegt fyrirkomulag þegar kerfið hrundi og 

við vorum allir leystir út. Ég var á atvinnuleysisbótum í um það bil sex mánuði eftir 

að ég pakkaði saman og þá gat sé ekki vanið mig á að sofa á nóttunni, svona var þetta. 
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Ég lá andvaka og reyndi að hlusta á hljóðið frá fólki sem var að kasta dósum á 

flotbryggjuna og bergmálið í bænum sem kom oft fyrir ef vindurinn blés í rétta átt. Ég 

gat einfaldlega ekki sofið. En hvað mig varðar persónulega þá hef ég komist inn í 

hringrásina á ný. Ég hef fengið fyrirtæki til að stjórna. Ég held að atvinnuvegurinn sé 

að braggast á ný með þessari nýju höfn sem er að komast á laggirnar. Hægfara bati 

sem stendur. Ég held að því sé meira beint að fiski sem kemur landveg aðallega frá 

Skotlandi. Ég myndi heldur vilja hafa það á annan veg að sjá skipin koma að bryggju. 

Þegar meira er um að vera eru meiri peningar í umferð í bænum. Takist okkur að fá 

Íslendingana til að koma hingað þá eyða þeir fjandann ráðlausan af peningum! Danir 

gera það líka þó ekki sé nema í stórmörkuðum og bjórkrám þá eru það tekjur fyrir 

bæinn sem vinda upp á sig. 

Peter Broomhead, löndunarkarl, Grimsby.  

 

Þegar veiðarnar lögðust af áttum við aðeins eitt barn – dóttur og þegar ég fór á 

atvinnuleysisskrifstofuna gat ég enskis krafist vegna konunnar því hún var að vinna 

og þénaði yfir sex pund. Ég gat aðeins gert kröfu vegna dótturinnar og mín. Ég fékk 

þá tuttugu og sex pund á viku. Við vorum því stöðugt að draga á þann litla sparnað 

sem við áttum. Það gerði mig styggan í lund að vera atvinnulaus eftir að hafa unnið 

allt lífið og að nota upp allan sparnað minn. Það gerði mig erfiðan í sambúð. Ég 

nöldraði í þeim út af hvers kyns smámunum án þess jafnvel að gera mér það ljóst. 

Eftir um það bil þrjá mánuði áttaði ég mig á að þetta gæti ekki gengið svona áfram og 

ég yrði eitthvað að gera í málunum. Ég hafði verið á skipum hjá Hellyer bræðrum í 

meira en þrjátíu ár og því gat ég farið á síðutogarana en mér hugnaðist ekki að vera á 

þeim vegna tímans sem þeir voru í burtu. Ég náði víða í heimilsföng og skrifaði um 

allt til að leita að vinnu.  

 

Síðan dag einn heimsótti ég atvinnuleysisskrifstofuna í Hessle. Þangað hafði ég lagt 

leið mína í þrjá mánuði og þeir sögðu að yfirmaðurinn vildi hitta mig. Hann sagði: „Er 

þér ljóst að þú hefur gert kröfu til bóta í þrjá mánuði?“ Þegar hann spurði hvort ég 

hefði einhvern tímann hugleitt að gera eitthvað annað þá missti ég stjórn á mér. Ég 

sagði: „Við höfum unnið árið út og árið inn og aldrei farið fram á neitt og þú ert svo 

ósvífinn tala þannig við mig. Samt er til fólk sem hefur verið að leggja leið sína 

hingað Guð má vita hvað lengi og þeir skrá sig allir undir skírnarnafni því þeir hafa 

komið hingað svo oft.“  
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Að lokum fékk ég bréf þar sem mér bauðst afleysingarvinna í mánuð hjá fyrirtæki 

sem var á ströndinni. Ég svaraði „já“ strax. Ég hafði ekki hugmynd um hvernig það 

væri að vinna á ströndinni, gjörólíkt úthafsveiðum.    

Ken Robertson, háseti, Hull. 

 

Fólk í Grimsby bar virðingu fyrir skipstjórum en það skapaði ekki vinnu. Það var 

enga vinnu að hafa. Hvert gátum við farið? Öll þessi reynsla í öll þessi ár – þessu var 

öllu lokið. Það voru einfaldlega engin skip. Seinna fór ég að fiska við Spánarstrendur. 

Ég var við það í átta ár og þá vorum við að fiska við vesturströndina í Biscayaflóanum 

og við vesturströnd Írlands. Við gerðum það frábærlega gott við Spánarstrendur. Við 

hefðum getað þetta sjálfir en reiðarar okkar voru ekki tilbúnir í það. Þeir þáðu miklar 

greiðslur fyrir úreldingu. Það voru miljónir og aftur miljónir punda og það var allt 

sem þeir kærðu sig um. Þeir tóku peningana og stungu af. Þeir voru allir 

miljarðamæringar svo þeim var sama. Ég held að þeir hafi verið ánægðir að sleppa 

burt frá þessu og okkur var bara fleygt á ruslahauga.   

George Mussell, skipstjóri, Grimsby. 

 

Þegar við vorum neyddir til að selja tvo bestu frystitogara Bretlands til Nýja Sjálands 

(þetta voru skipin Arctic Buccaneer og Arctic Gailliard) vegna skorts á 

veiðimöguleikum og óhemjulegs þrýstings frá bankanum þá kölluðum við áhafninar 

til okkar í þetta fundarherbergi og sögðum þeim að við hefðum góðar og slæmar 

fréttir fyrir þá. Ég myndi þá segja þeim slæmu fréttirnir fyrst sem var að skipin hefðu 

verið seld. Góðu fréttirnar væru að þeir héldu vinnu á Nýja Sjálandi og við báðum þá 

að gjöra svo vel að fara heim og tala við eiginkonur sínar um það. Það væri starf til 

reiðu fyrir þá ef þeir vildu þiggja það. Ég gæti ekki sagt þeim hvað þeir fengju borgað 

en þeir myndu fá sanngjörn laun og myndu vinna við bestu skilyrði og skilmála sem 

ég gæti samið um fyrir þá því við hefðum verið ráðnir til að stjórna útgerðinni. Hver 

einasti maður á skipunum sigldi með til Nýja Sjálands eftir að hafa ráðfært sig við 

konur sínar. Við héldum áfram að gera skipin út frá Nýja Sjálandi í tíu ár.   

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull. 

 

Einn af skólafélögum mínum sagði við mig: „Viltu fá vinnu?“ Ég sagði: „Já.“ „Ja, 

sagði hann, þetta er verkamannavinna.“ Ég hafði aldrei unnið í verksmiðju. Strax og 
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konan mín fékk að vita þetta var allur sjófatnaður minn farinn. Hún hafði gefið það 

ruslahirðinum. Ég sagði: „Veistu hvað allt þetta kostaði?“ Hún svaraði: „Já, ég ætla að 

tryggja að þú farir aldrei aftur á sjóinn.“ Ég hugsaði með mér: „Ég kem aldrei til með 

að halda það út hérna.“ Síðan fór ég á námskeið á vegum ríkisins og varð að lokum 

vélsmiður. Verkstjórinn í smiðjunni sagði: „Þú getur ekki gert þetta, þú getur ekki gert 

hitt.“ Ég hugsaði þá með mér að gæti ég ekki sigrað þá væri best að ganga í lið með 

þeim.  Þá varð ég trúnaðarmaður, svæðisfulltrúi, sambandsfulltrúi og ég er enn 

formaður núna. Ég hef verið í tuttugu og tvo ár hjá stéttarfélagi véla- og 

rafiðnaðarmanna og hugsaði með mér: „Hef ég verið að sóa tíma mínum til sjós?“ En 

það var mikil reynsla og ég er virkilega stoltur af fiskimönnunum, því sem þeir 

upplifðu og því sem ég upplifði. Þeir voru stórkostlegir náungar.    

Bill Ellerington, háseti, Hull. 

 

Ég hóf feril minn kornungur og vann mig upp stigann í efsta þrep en þá var fótunum 

kippt undan mér. Síðan vorum við skildir eftir berskjaldaðir. Á sama tíma og ferillinn 

endaði þá lauk hjónabandinu eftir tuttugu og tvö og hálft ár. Konan mín fyrrverandi 

var vön að hafa nóg fé á milli handanna og ég held að það hafi hún verið að tryggja 

með að stökkva af sökkvandi skipi á annað sem var á góðri siglingu. Hún fór til 

fiskkaupmanns. Þá hitti ég aðra konu og vann í prjónaverksmiðju í átján mánuði. Það 

var að fara úr öskunni í eldinn. Ég hitti frænda minn sem var klókur að vinna úr 

málum og sagði við hann: „Hvert ertu að fara Jim frændi, eitthvert þar sem gott er að 

vera?“ Hann svaraði: „Nei, ég er á leið í burtu í starf.“ Hann var að ráða sig á spænskt 

skip í Cairn Ryan nálægt Stanraer. Hann hafði rétt í því skráð sig skipstjóra á skipið. 

Ég segi þá: „Er nokkur möguleiki að ég komist að?“ Þá segir hann: „Ég skal koma 

nafninu þínu áleiðis.“ Um það bil hálfum mánuði síðar var ég kominn með skip. Ég 

fór því í prjónaverksmiðjuna og sagði við stelpurnar. „Jæja, stelpur, ég er hættur og er 

að fara aftur á sjóinn.“ Allar vélarnar stöðvuðust. Tvær þeirra ráku upp öskur. Ég 

sagði. „Mér þykir það leitt stelpur en ég get ekki haldið þetta út.“ Þetta var 1981 og ég 

byrjaði þá á spænskum skipum og var þar til 1990 þá byrjaði ég á þessum 

afleysingarskipum og í tvo og hálft ár var ég hjá Cams félaginu. Þeir lögðu skipinu 

mínu, seldu það og þá var ekkert að gera svo ég fór aftur til Spánar í eitt ár og nú hef 

ég snúið aftur og er hjá Novis félaginu. En í stað þess að hafa fast starf þá hefur þetta 

verið upp og niður allan tímann. Ekkert fast í hendi. 

John Meadows, skipstjóri, Grimsby. 
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Ég gat ekki farið á sjóinn. Þegar þessu var lokið með öll stóru skipin þá fór ég á 

snurvoð, og ég get sagt þér að áhöfnin á snurvoðarbát er aðeins þrír menn. Ég hélt 

aldrei að ég þyrfti að verða fátækur aftur. Fyrstu mánuðina voru túrarnir stuttir. Ég 

hugsaði með mér: „Þetta er fínt, passar mér.“ Sjáðu til, þetta var mjög erfið vinna. Þá 

fóru verðin að falla, veðrið að versna og við vorum ekki að veiða nóg og enduðum 

með að vera í skuld. Allir í áhöfn á snurvoðarbát taka þátt í útgerðinni og ég held að 

ég hafi á endanum skuldað tvö og hálft þúsund pund. Ég er aðeins að fara á sjóinn til 

að borga skuld svo ég sagði við sjálfan mig: „Til andskotans með það.“ Jæja, ég fékk 

vinnu í landi en það eru yfirleitt lausastörf, hlutastörf til skamms tíma eins og í 

verksmiðjunum hér í kring eða á sveitabæjum úti á hæðunum. Strax og þeir fundu út 

að ég væri fiskimaður tóku þeir mér opnum örmum Þeir vissu að ég væri vanur 

erfiðisvinnu. Nærri allir á okkar vakt voru fiskimenn og ég varð að lokum flokksstjóri 

um tíma. Við lukum við meira á einni vakt en áður hafði þekkst. En það sem í raun 

var átakanlegt var að vinna við hliðina á fólki sem var í fullri vinnu og var að fá miklu 

hærra kaup en við án þess að skila sömu vinnu. Þegar ég var flokksstjóri í 

afleysingum þá kölluðu þeir mig inn á skrifstofu. Þeir sögðu við mig: „Smithie, í 

Guðs bænum, þú ert ekki lengur á sjó.“ Það var af því að ég rak fimm af þeim og vissi 

ekki að fyrst þyrfti að gefa út viðvörun, skrifa bréf og allt það. Ég lét duga að segja: 

„Heyrðu, þú ert gagnslaus, út með þig.“ Ég varð því að draga hornin inn. Ég vann við 

landbúnað í þrjú ár. Ég gerði allt, tók upp kartöflur, blómkál, grænkál og rósakál. 

Málið var að við þénuðum vel af þeirri einföldu ástæðu að við vorum fiskimenn vanir 

erfiðisvinnu. Drullugir upp fyrir haus. Allir aðrir voru að kvarta af því að það rigndi, 

það snjóaði, það var kalt og við vorum enn að vinna úti. 

Ray Smith, loftskeytamaður, Grimsby. 

 

Veiðar í snurvoð skila fallegasta fiskinum þegar hann er veiddur. Það eru engin sár 

eða ummerki á honum. Síðutogari skilur eftir ummerki á fiskinum, en á netabát sækir 

krossfiskurinn á netin. Þegar fiskurinn er dauður í netinu mætir krossfiskurinn og fer 

að sjúga úr þeim blóð en skoðið muninn á þorski eða kola úr trolli og snurvoðarfiski. 

Það er ekkert á veiðarfærunum sem skaðar fiskinn. Það eru engir hlerar, engar keðjur 

eða neitt af því tagi. Þetta er aðeins stór opinn kjaftur. Þetta er frábær fiskur þegar 

hann fer í ís.  

John Burton, bátasjómaður, Grimsby. 
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Ég var í veiðum með tveggja báta trolli um tíma en ekki mjög lengi. Það sökk bátur 

undan okkur. Þetta voru trébátar ekkert eldri en sumir af þessum snurvoðarbátum sem 

enn eru gerðir út héðan. Aðstæðurnar voru hræðilegar. Við gátum verið uppi allan 

sólarhringinn í heila viku ef eitthvað var að veiðast. Við mættumst við veiðar upp með 

vesturströnd Skotlands. Við vorum að kasta trollinu – því við köstum sama trollinu en 

með einum togvír hvor bátur til þess að fá góðan skver (opnum trollopsins) – og við 

köstuðum á fullum hraða. Stýrisbúnaðurinn á hinum bátnum, Paul Antony, gaf sig og 

hann stefndi beint á okkur. Við rákumst á stefnið á honum. Auðvitað vegna þess að 

þetta eru trébátar þá sökk hann með gat á lestinni. Okkar skip sökk með stefnið fast í 

hinum bátnum. Okkur var bjargað nokkuð auðveldlega. Við fleygðum 

björgunarbátnum fyrir borð. Þetta voru gúmmibátar. Ég skaust niður í flýti til að ná í 

tóbakið mitt og tóbaksbréfin. Ekki hægt að komast af án þess að reykja, ekki satt? Ég 

hef alltaf haft plastpoka meðferðis til að setja tóbakið í ef vera skyldi að skipið sykki. 

Þetta er samt í fyrsta skipti sem ég notaði hann. Ég tapaði öllu á þessu skipi. Ég kom 

frá borði í Wellington gúmmistígvélum, blautgalla og fötum innan undir. Það var allt 

og sumt. Sjómannaheimilið var virkilega örlátt. Þeir fötuðu okkur upp frá toppi í táar í 

ný föt. Við fórum í verslanirnar á staðnum og fengum skó, jafnvel vasaklúta, skyrtu 

og bindi. Síðan flugum við til baka frá Sundra því Lerwick er á sömu eyju og þeir fóru 

með okkur í lítilli rútu og tveimur sex sæta flugvélum til Kirmington. Þar með hætti 

ég á tveggja báta trolli. Ég fór aldrei aftur.     

Colin Donald, vélstjóri, Grimsby. 

 

Þetta er ekki arðbært núna því það er enginn fiskur eftir í fjandans sjónum. Við 

sigldum 14 desember fyrir líklega níu árum og það var í gildi kvóti fyrir þorskinn en 

við vissum það ekki. Við tókum aðeins tvö höl. Reiðarinn sagði: „Hvað eruð þið með 

mikið af fiski?“ Ég svaraði: „Myndirðu trúa ef ég segði 370 kitt?“ Hann svaraði: „Þú 

ert að grínast.“ Ég svaraði: „Ég er ekki að grínast Bob.“ Hann svaraði: „Ég hef 

nokkuð að segja ykkur. Það er enginn kvóti til fyrir þessu.“ Ég sagði að hann yrði að 

taka skellinn. Hann svaraði: „Náið þessu upp og kastið því.“ Ég sagði honum að koma 

sér til andskotans. Hann fer að hitta stóra bossinn og sagði honum: „Við erum með 

370/380 kitt af kvótalausu, hvað á ég að gera við það?“ Hann svaraði: „Til Esbjerg 

með það.“ Það fór beint inn í fiskvinnslu og við seldum þetta fyrir tuttugu og sjö 

þúsund pund. Plógtroll er auðveldasta tegund veiðarfæra sem ég hef þekkt. Vegna 
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þess að það verður að hífa allar þessar keðjur inn. Það er með keðjur og síðan tekur 

við opið veiðarfæri. Keðjurnar eru þvert yfir við opið. Það er átta keðjur. Þær eru 

drápstækið. Þær reka allan fiskinn af botninum. Ekkert er eftir þegar það hefur rennt 

yfir – skeljar og allt hverfur. Þetta malar niður skeljarnar. Þetta bókstaflega sópar öllu 

af botninum. 

John Burton, bátasjómaður, Grimsby.   

Það var erfitt að aðlagast. Erfitt að skilja hve ómerkilegt fólk gat verið í vinnunni. Ég 

á við að ég var vanur því að segði skipstjórinn okkur að hendast upp þá voru engin 

mótmæli. Sem háseti þá gerði ég það. Við gerðum ekki þá krakkalegu hluti sem menn 

gera í landi. Sjáðu til, ég hef aðlagast og ég er jafn slæmur núna og hinir. En við 

þurfum að aðlagast, ekki satt? Margir sjómenn vildu aldrei og gátu aldrei aðlagast. 

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 

 

Við fórum á makrílveiðar eftir togveiðarnar. Þá enduðum við á makrílveiðum við 

ströndina við Skotland. Við fylgdum makrílnum eftir alveg norður úr. Síðan fór ég til 

Ástralíu. Við reyndum fyrir okkur við veiðar þar en þeir urðu gjaldþrota og skildu 

okkur eftir uppiskroppa þar. Þá fór Victor til Falklandseyja. Það var minn síðasti túr. 

Ríkisstjórnin yfirtók skipið og það fór síðan til Falklandseyja. Ég hugsaði með mér að 

þetta væri nóg og  fór á afleysingaskipin.   

Clive Finn, háseti, Hull. 

 

Fleetwood varð að niðurdrepandi stað sérstaklega fyrir mennina á dekkinu því það var 

ekkert annað sem þeir gátu farið. Skipið var kjörin þjálfunarbúð fyrir þeirra eigin 

vinnu en það var ekki neitt annað hægt að fara. Menn eins og ég, vélamenn gátu 

fengið einhvers konar starf vegna kunnáttu okkar. Við duttum því ekki mikið niður í 

tekjum með því að koma í land ef við komumst í nýtt starf. En það voru svo margir á 

dekkinu – meirihluti áhafnar á togurunum vann á dekkinu og þetta voru fínir karlar en 

það var ekkert að hafa fyrir þá.   

Harold Dave, vélamaður, Fleetwood.  

 

Ég hef verið bátasjómaður nokkuð lengi við strandveiðar. Það var ágætt að 

undanskilinni þriggja vikna fjarveru að heiman sem ég var lítt hrifinn af. Ég hef 

stundað fiskveiðar í fjörutíu ár. Ég var í fimm ár á olíuborpöllum á níunda áratugnum 

og fór síðan aftur á fiskveiðar. Þá áttum við okkar eigin bát. Við spöruðum saman og 
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eignuðumst einn af þessum smábátum en útgerðin fór versnandi með hverju árinu. 

Það þurfti að gera endurbætur á bátnum sem við réðum ekki við svo við mistum hann. 

En þetta var skemmtilegt meðan það stóð yfir. Margir keyptu sér smábáta sjálfir. Við 

veiddum mest af skarkola og sólkola, smávegis af þyrsklingi, lýsu, steinbít og þess 

háttar. Það var góður afli í fyrstu en síðan bættust við fleiri og fleiri bátar með stöðugt 

stækkandi net og nútíma veiðarfæri og þeir hreinsuðu fiskinn upp eins og ryksugur. Í 

fyrstu var hægt að fara út og þá sáust varla fleiri en sex bátar á öllum Morecambe 

flóanum en nú eru þeir úti um allt. Ekki aðeins þeir heldur Spánverjarnir líka. Við 

mætum þeim og þeir líta út eins og skemmtiferðaskip eða eitthvað í þá áttina. Þeir líta 

út eins og heil borg. Risaborgir. Þeir einfaldlega hreinsa allt upp. Ekkert er eftir. 

Miðin eru rústuð.  

Thomas Bagnall, háseti, Fleetwood. 

 

Ég kom heim og grét. Sú hugsun braut mig niður að ég kæmist aldrei í lífinu aftur á 

sjóinn. Ég var gæfusamur því nágranni minn sem var verkstjóri hjá Salvesen sagði: 

„Hertu upp hugann Tom, ég ætla að útvega þér vinnu.“ Ég var atvinnulaus í um það 

bil einn mánuð og þá útvegaði hann mér vinnu og þar hef ég verið síðan. 

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 
Við vorum að reka tuttugu og tvö skip og því varð fjármunamyndunin veruleg. En ef 

við lítum á ávöxtun af fjárfestingunni og frystitogarana tvo sem eru einu 

frystitogararnir í Bretlandi þá er eftirtektarvert hversu vel þeim hefur gengið. Þeir eru 

fjármagnaðir af tveimur norskum bönkum. Annar norski bankinn hefur sagt okkur við 

ýmis tilefni að okkar skipum gangi betur með tilliti til arðsemi fjárfestingar en 

nokkrum öðrum skipum sem þeir fjármagna. Ég tel því að þetta sé raunsönn umsögn 

um frammistöðu þessara skipa og þau skip sem við rekum núna eru keypt notuð. Þau 

eru frábærlega góð smíði og hafa staðið sig mjög vel. Við höfum eytt miklum 

fjármunum í þau og höfum bætt vinnsluþáttinn frá því að afkasta milli níu og tólf 

tonnum af flökum á dag í nærri þrjátíu tonn og það með sömu áhöfnum. Þetta gerist 

með því að fylgjast vel með, vinna með áhöfnunum, vinnslustjórum, stýrimönnum og 

öðrum yfirmönnum skipanna, vinna úr öllum hönnunarvandamálum og koma í veg 

fyrir tafir. Allt þetta gerir skipin að mjög velheppnuðum verksmiðjum. Bestu bresku 

frystitogararnir, sem voru líklega sex þegar Bretland gekk í Evrópusambandið eða 

svolítið síðar. Þau unnu um sex tonn af flökum á dag. Það var býsna gott dagsverk svo 
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það má sjá hvernig snilli sjómannanna hefur stuðlað að því að þróa skip sem gengur 

frábærlega vel. Nú þurfum við að endurnýja þessi skip með öðrum sem hafa stærra 

vinnslusvæði og gerir okkur kleift að auka enn verðmæti fisksins. Það veldur mér 

sárum vonbrigðum og reiði að ríkisstjórnin meinar okkur nú  að endurnýja þessi skip. 

Eftir einhverjum fáviskulegum,  heimagerðum reiknikúnstum við að mæla afkastagetu 

flota okkar verðum við að endurnýja skipin með núverandi afkastagetu. Þetta er 

fáránlegt þegar haft er í huga að við erum takmarkaðir með kvóta á fjarlægum miðum. 

Tom Boyd, útgerðarmaður, Hull. 

 

Kjarni máls um þorskastríðin, þegar við lítum til baka, var að útfærsla á 

fiskveiðilögsögu í tvö hundruð mílur slátraði úthafsflota þeirra þjóða sem voru að 

veiða við strendur annarra landa og eftir á að hyggja var augljóslega hægt að sjá þetta 

fyrir. Hafnarbæirnir Grimsby og Hull áttu mjög stóra flota til að veiða á úthafinu. 

Vissulega voru hafnirnar gerðar til að geta þjónað stórum flota. Hann hvarf á mjög 

stuttu tímabili og þegar hann var farinn þá fóru hlutirnir, eins og allt í þessum heimi, 

að aðlaga sig. Þeir sem verka fisk í Bretlandi keyptu einfaldlega frá Íslandi og Noregi 

í stað þess að kaupa frá eigin mörkuðum og skipum. Viðskiptin urðu því miklu 

alþjóðlegri. Fyrir þá sem líta til baka og þrá hina gömlu daga þessa flota þá er það 

hrein fortíðarhyggja, ekkert annað. Veröldin er stöðugum breytingum háð.   

Frank Flear, fiskkaupmaður, verkandi, og stjórnarformaður hafna Grimsby.  
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13 Kafli  
Sálumessa 
 
Tólf frystitogarar gerðir út frá Hull eru enn að veiða í samdráttarástandi og niður-

njörvaðir af reglugerðum þar sem örlítil veröld er enn opin fyrir þá. Þessi litla veröld 

er meðal annars mið við Ísland með örlílum karfaveiðum sem eru leyfðar með tregðu. 

Hin forðum stoltu samtök útvegsmanna sem drottnuðu yfir höfnunum hafa annað 

hvort orðið gjaldþrota (þar sem skáðar heimildir hafa brunnið á dularfullan hátt) eða 

flutt úr íburðarmiklu skrifstofuhúsnæði í mun hófsamlegra aðsetur þar sem nú er 

samband útvegs- og umboðsmanna. Úthafshafsveiðar heyra sögunni til sem 

atvinnuvegur, lífsmáti og samfélag. Togarasjómennirnir hafa horfið til annarra 

atvinnugreina og í úthverfin þótt fáeinir þeirra séu enn að fiska. Þéttbyggð svæði af 

raðhúsum hafa verið rifin niður. Fiskihafnirnir hafa verið teknar undir aðra 

starfsemi. Lystisnekkjur hafa komið í stað fiskiskipanna. 

 

Fiskimennirnir fyrrverandi eru enn stoltir sem fyrr en þeim fækkar árlega og þeir eru 

dreifðir. Margir eru hættir störfum og lifa í  minningu um félagsskap annarra 

sjómanna, félögum sem eins og þeim sjálfum var grýtt á glæ og mega þreyja af þeim 

smánarlegu eftirlaunum sem komu frá greininni. Þeir hittast, tala og taka glas saman. 

Það eimir eftir af orðsporinu sem varð til á gullaldartíma útgerðarinnar og það gerir 

rígurinn einnig. Vist hefur ágreiningur á milli Grimsby og Hull rofið skarð í samtök 

breskra sjómanna sem voru mynduð árið 1981 til að berjast fyrir lífeyrisbótum.  

 

Samfélögin sem ólu upp fiskimenn hafa verið brotin upp og eftirmyndir dagsins í dag 

af þeim þjóðfélagshópi sem fiskimenn voru aldir upp í hefur engan sambærilegan 

atvinnumarkað. Bæirnir sem fiskveiðarnar byggðu upp hafa bætt við sig ýmsum 

öðrum atvinnugreinum sem fáar greiða starfsmönnum sínum jafn vel. Hafnirnar eru 

fyrir smábáta, jafnvel þéttsetnar, allar aðeins skuggi af því sem áður var. 

Stórkostlegur atvinnuvegur er horfinn og getur ekki komið aftur. Afburðakostir hans, 

þjálfun og fjárfesting, samofin heild og lífsmátinn sem dró nýja menn í liðið, hefur 

öllu verið sópað burt. Samt lifir eftir einhver vinskapur og minningarbrot - mannleg 

og söguleg. 
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Þetta var gott líf og líka slæmt en sé öllu haldið til haga var það sældarlíf. Jafnvel á 

slæmu tímunum á sjónum vorum við mikið sælli og í meir nánd við vinnufélagana 

heldur en ég er nú við félagana í landi vegna þess að með tímanum byggist upp traust. 

Við þekktum getu félagans, hann þekkti okkar getu og allir unnu eins og liðsheild. Ef 

við unnum ekki eins og liðsheild þá náðum við engum árangri. Því harðar sem maður 

lagði að þér því harðar lagði liðið að sér. Því meiri fisk sem við veiddum því meiri 

urðu tekjurnar. En það var líka háð forlögunum því ég hef farið marga túra þar sem ég 

hef unnið eins og hestur og komið heim á svo slæma markaði að þegar ég kom á 

skrifstofurnar sögðu þeir: „Því miður Tom, þú ert í skuld við okkur.“ Þetta er 

hlutskipti sjómannsins. 

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Ég veit í raun ekki af hverju við vorum að þessu. Þetta var ekkert líf. Þetta var tilvera 

sérstaklega yfir veturinn og við sögðum þá við sjálfa okkur: „Þetta er nóg, ekki meir.“ 

Sérstaklega átti þetta við slæma túra en samt fórum við alltaf aftur. Við komum í höfn 

með fáein pund í vasanum og fannst við vera milljónerar í einn dag. Það voru alls 

staðar leigubílar, við urðum blindfullir og fljótlega vorum við á leið aftur á sjóinn með 

poka um öxl. Ég held að það hafi verið félagsskapurinn sem var mikilvægur. Við 

eignuðumst mjög góða vini. Á seinni árum þegar skipin urðu betri gátum við farið á 

sjó eins og menn og þá varð okkur ljóst hversu slæm sjómennskan hafði verið. En 

samt söknuðum við þessa lífs, félagsskaparins. Þegar ég hugsa til baka þá velti ég oft 

fyrir mér hvernig í ósköpunum við fórum að þessu. Því aðeins að menn hafi sjálfir 

stundað togveiðar á úthafinu og séð þetta með eigin augum geta þeir gert sér ljóst 

hvernig þetta var. Það er ekkert líf sem jafnast á við líf togaramannsins á úthafinu. 

Viðurstyggilegt veður og líf. 

Ken Robertson, háseti, Hull. 

 

Ég sé ekki eftir þessu, ekki vitund. Ég harma endalokin þegar allir yfirgáfu 

sjómennina. Enginn stóð með þeim. Þetta var gott líf, líf karlmennisins og gæti ég 

snúið tímahjólinu við myndi ég örugglega gera það sama. Þetta var okkar líf síðan við 

vorum krakkar og það var óhjákvæmilegt að við gengjum í liðið. Þegar togararnir 

komu í höfn og karlarnir gáfu okkur skipsbiskví – sem voru andskotanum harðari – þá 

fannst okkur samt fínt að fá það. Jafnvel lyktin dró að. Einu sinni notuðu menn 
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tjargaðan trolltvinna – við fundum lyktina af honum. Það var góð lykt og hún límdist 

við okkur. Ég sé ekki eftir því, síður en svo.  Jack Tripp, skipstjóri, Hull.  

 

Ég hef notið þess í ríkum mæli að vinna með fólki. Ýmsum dásamlega ólíkum 

persónum. Flestir voru mér mjög vinsamlegir. Ég naut þess virkilega að vinna með 

þeim. Ég held að það hafi verið mér mikil gæfa að aldrei í lífinu hef ég farið á fætur 

og hugsað með mér: „Drottinn minn dýri, ég neyðist til að fara á skrifstofuna.“ Mig 

hefur alltaf langað til að fara á skrifstofuna. Það hefur alltaf verið skemmtilegt og 

alltaf eitthvað verið að ske, eitthvað á hverjum degi. Ég nýt þessa og það yfirgnæfir 

allt annað. Að byggja skip er spennandi. Það er verið að skapa eitthvað. Þegar það 

kemur í höfn í fyrsta skipti þá er það einstök tilfinning. Ég var þátttakandi í að reka 

flota frá Grimsby sem gekk afar vel þegar ég kom til liðs við Northern félagið. 

Northern rak einn af bestu togaraflotunum og var mjög arðsamt félag.  

 

Ég var á kafi í endurskipulagningunni þegar Associated Fisheries yfirtóku Ross 

flotann. Það var mjög spennandi tímabil. Það var ekki arðurinn heldur spennan við að 

endurskipuleggja dæmið svo það gæti verið skilvirkt. Það var mergurinn málsins. Það 

er spennandi, sjáðu til. Endurskipuleggja til þess að bæta frammistöðuna. Þetta er 

mikil áskorun og margvísleg vandamál, en það er spennandi að stýra breytingum. 

Bill Letten, útgerðarmaður, Grimsby. 

 

Ég var stýrimaður á togaranum Erimio fyrir H.L. Taylor´s árið 1973 þegar mér var ýtt 

niður í lestina meðan við vorum að gera trollið klárt. Ég datt um þrjátíu fet og þá braut 

ég lestarborð á leiðinni niður. Það sem eftir var af túrnum gat ég aðeins unnið við 

spilið. Ég fór í röntgenmyndatöku og í ljós kom að ég var með sprungna hryggjarliði. 

Mér var gefið verkjastillandi og ég sendur heim. Ég hef þjáðst síðastliðin tuttugu og 

þrjú ár af bakverkjum sem stundum eru óþolandi. Ég varð að fara til Dreadnought við 

St. Thomas sjúkrahúsið í London en þar sem meiðslin höfðu gróið var það eina sem 

þeir gátu gert að gefa mér sterkari verkjastillandi lyf nema þau færu að hafa áhrif á 

taugarnar í fótleggjunum á mér.   

George Drewery, stýrimaður, Grimsby. 

 

Þetta var vitfirringslegt líf. Algjörlega klikkað. Þegar ég lít til baka hugsa ég með mér: 

„En sú andskotans sóun.“ Í raun og veru þegar litið er til baka þá eignuðumst við allir 
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hús en enginn okkar lauk ferlinum neitt í samræmi við það sem við unnum okkur inn. 

Við hefðum átt að vera ríkir menn en við nutum lífsins vel. Ég segi alltaf að það sé 

betra að hafa staðið í þessu og komið til baka en að hafa aldrei gert það. Allt sem er í 

frásögur færandi höfum við verið með í. Við komum í land og keyptum bíl fyrir 

vasapeninga, stór hús, við höfðum allt. Flestir áttu að lokum hús en ekkert reiðufé. Því 

var öllu eytt.  

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

Ég hef brotið í mér næstum hvert einasta bein á vinnuferlinum. Þetta gerir það að 

verkum að ég þjáist nú af mjög alvarlegri slitgigt í öxlum og fótum. Þó að ég hætti 

snemma að vinna tóku útgerðarmennirnir ekkert tillit til þess. Þessi líkamlegi 

heilsubrestur var álitinn eðlilegt ástand vegna starfsins. Þrátt fyrir að margir reikni 

með að fara í liðskipti þá er ekki því að heilsa með mig. Læknirinn minn hefur sagt að 

ekkert sé hægt að gera og ég muni ef til vill enda í hjólastól.   

Jack Collier, fiskimaður, Grimsby. 

 

Það er afleiðing af slysum sem ég varð fyrir að ég þjáist af liðagigt í hægri hendi, gigt 

í öxl og máttleysi til grips í hægri hendi. Mér finnst togarasjómenn hafa fengið 

ömurlega útreið. Við fengum aldrei bætur þegar við vorum frá vinnu vegna slysa - 

ólíkt öðrum breskum vinnustéttum, námumönnum, stáliðnaðarmönnum, 

hafnarverkamönnum o.s.frv. Þeir fengu bætur og drjúg laun í uppsagnarfresti. Ég fékk 

um það bil 2.400 pund fyrir þrjátíu ár sem ég var fiskimaður.  

Norman Steer, stýrimaður, Grimsby. 

 

Ég er Grimsby strákur og faðir minn var fiskimaður, afi var fiskimaður og allir bræður 

mínir voru fiskimenn. Ég þekkti Grimsby út og inn. Þegar ég sigldi frá Hull þá kom 

ég aftur til Grimsby meira og minna í lok hvers túrs að hitta móður mína, konu og 

börn. Þegar ég kom aftur til Grimsby seint og áttunda og snemma á níunda áratugnum 

og gekk niður Freeman Street þá var ég gráti næst. Ég var bókstaflega við að bresta í 

grát vegna þess hvernig ég man þessa götu. Hún var full af lífi eins og Hessle Road í 

Hull. Alla daga frá mánudegi til föstudags voru skip að landa og þegar þessi skip 

lönduðu sáum við strákana koma í land. Við þekktum fiskimann á langleið, en þá var 

þessi gata morandi af fólki. Þegar ég sá götuna hugsaði ég. „Drottinn minn dýri.“ 

Þegar ég gekk niður á höfn, æ ég var gráti næst því myndin var nákvæmlega sú sama í 
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Grimsby eins og  Hull. Öll skipin lágu við festar tilbúin að fara í brotajárn eða að 

verða ónýt. Guð minn góður, þetta er hörmung!  

Ray Smith, loftskeytamaður, Grimsby. 

 

Ég er nú sjötíu ára gamall og er hrjáður af þunglyndi, brjóstsviða og geng ennþá 

dálítið haltur. Ég fékk aldrei eitt einasta penný í bætur.  

Sidney Cuthbert, kokkur, Grimsby. 

 

Ég fer ekki niður á höfn. Það er endanlegt. Ég hef farið nokkrum sinnum niður á 

North Wall með krakkana. Þau segja öll: „Komum við skulum skoða skipin“ og ég 

svara: „Hvaða skip?“ Fyrir tuttugu árum gat maður gengið eftir höfninni og það voru 

skip út um allt tvö eða þrjú hundruð og kannski hundrað skip á sjó. Núna er ekki neitt. 

Það er nöturlegt. Það var mynd af Les Allan þar sem hann þar sem hann sat á 

hafnarkantinum um daginn. Hann sat þar tárvotur þegar þeir voru að brjóta skipið 

hans niður. Tuttugu og þrjú ár á þessu skrattans fleyi. Tuttugu ár í sama starfinu. „Nú 

hef ég ekkert,“ segir hann. „Ég er aðeins þrjátíu og átta ára. Hvað á ég að fara að 

gera? Ég hef verið í þessu allt lífið.“ Hvað annað gerir maður en að vinna í slorugu 

fiskvinnsluhúsi? 

John Burton, fiskimaður, Grimsby. 

 

Ég stundaði fiskveiðar í meira en sextán ár, nærri allan tímann hjá Northern Trawlers. 

Á þeim tíma varð ég fyrir slysi á fótum, fór í aðgerð til að fjarlægja brjóskið. En eftir 

því sem árin líða hafa fæturnir versnað og ég hef mátt bíða í sex ár eftir aðgerð til að 

láta setja í mig nýja hnéliði. Ég hef þurft að fara í fjórskipta hjáleiðuhjartaaðgerð. 

Fótleggir mínir eru bognir og mig verkjar í hverju skrefi sem ég tek. Ég get ekki 

gengið langt án hækjunnar minnar. Allt þetta er afleiðing af fiskveiðum.  

Terrence Dunks, fiskimaður, Grimsby. 

 

Sextíu og níu ára gamall er ég með varanlegt lungnakvef, gigt í mjöðmum og báðir 

fótleggir eru fullir af æðahnútum. Fyrir sex árum byrjaði hryggsúlan að eyðast og mér 

var sagt á sjúkrahúsinu í Grimsby að bakið á mér væri illa farið vegna margra ára við 

fiskveiðar.   

Charles Quickfall, háseti, Grimsby. 
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Nú fer maður út og gengur niður Lord Street og þekkir ekki fiskimann ef maður sér 

hann. En á árum áður hefði maður þekkt hann, því fiskimenn voru þá þeir best klæddu 

sem sáust og konur þeirra allar uppstrílaðar í miðri viku eða þau voru kannski úti í bæ 

á sunnudagskvöldi. Hugsið ykkur að fara út að skemmta sér á sunnudagskvöldi! Öll 

kvöld vikunnar voru eins og helgi ef það var landlega.  

Jim Quinn, stýrimaður, Fleetwood. 

 

Þegar ég vann á markaðnum þá var þetta uppgangsbær. Ég hef séð þennan markað – 

þeir voru með eitt kit í kössum með tíu stone stafla af þorski. Það var svo mikið af 

fiski að  var ekkert ílát til að setja hann í. Landanir á laugardagskvöldum, 

sunnudagalandanir. Þetta er allt horfið. Allt horfið. Hvað höfum við fengið í staðinn? 

Skemmtisnekkjur. Það er fáránlegt.   

Fred Quinn, bátsmaður, Fleetwood    

 

Í mars árið 1964 varð ég fyrir mjög slæmu slysi vegna þess að ég festi fótinn í togvír. 

Fótleggur minn brotnaði illa og hékk saman. Það var farið með mig inn í Bodö í 

Norður Noregi þar sem fóturinn var settur í skorður og saumaður. Ég fór á sjó á skipi 

sem nefndist MV Gillingham. Þegar ég fór niður í lest til að stilla upp lestarborðum 

féll járnklampi úr lestarhillu á hægri handlegg minn og braut hann. Það var farið með 

mig til Íslands og þaðan flaug ég heim. Ég var lamaður í hægri handleggnum í sex ár 

vegna þess að taug hafði skaddast. Seinna undirgekkst ég aðgerð í Sheffield þar sem 

þessu var komið í lag. Ég er nú í hjólastól með skaddað bak. Ég fékk engar bætur fyrir 

hvorugt slysið og fékk heldur engin laun í uppsagnarfresti fiskimanns vegna þess að 

ég hafði brotið samning minn.  

Tedd Webb, stýrimaður, Grimsby. 

 

Það er gaman að líta til baka eins og við gerum öll en flest okkar líta nánast undan-

tekningarlaust til baka með rósrauðum gleraugum. Við munum alltaf góðu hlutina og 

sópum burt úr huganum því slæma – sem er ekki svo slæmt. Það voru spennandi 

dagar en þar sem við erum í augnablikinu stendur splunkuný skrifstofubygging í 

splunkunýjum fiskmarkaði sem kostaði fimmtán miljón sterlingspund. Þar horfum við 

yfir höfn sem nú er að landa meiri fiski á markað sinn en gerst hefur um árabil. Ég var 

mjög trúaður á sjálfshjálp. Við verðum að viðurkenna að allt er breytingum háð og 

gera síðan eitthvað í málunum. Þeir sem líta til baka segja: „Gömlu dagarnir eru 
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liðnir, er það ekki hræðilegt? En skelfilegt ástand.“ Það sem við höfum gert í Grimsby 

er að gera eitthvað í málunum.   

Frank Flear, fiskkaupmaður, fiskverkandi og stjórnarformaður Grimsbyhafna. 

 

Ég var fiskimaður sem sigldi frá Grimsby og Lowestoft í þrjátíu og sjö ár. Vegna 

þessa tímabils á sjónum þjáist ég núna af slitgigt í mjóhryggnum, báðum mjöðmum, 

hné og hægri ökkla. Ég hef undirgengist mjaðmaskipti á báðum mjöðmum og 

skurðlæknirinn sem framkvæmdi mjaðmaskiptin vinstra megin fyrst sagði mér að ég 

þjáðist vegna þess tíma sem ég var á sjó. Ég mun þurfa að láta skipta um bæði hnén í 

náinni framtíð. 

Robert Sinclair, fiskimaður, Grimsby. 

 

Ég var átján ár í vinnu fyrir I.C.I.66 Hvert ár var afhjúpun þess að vera enn að vinna í 

landi. Æ, hvað ég saknaði sjómennskunnar. Ég hef verið að reyna síðustu þrjú árin að 

komast aftur á sjó. Ég hef skrifað ýmsum fyrirtækjum en aldur minn vinnur á móti 

mér. Einmitt í dag fékk ég nafn á fyrirtæki í Grimsby. Ég hringdi í þá og þeir ætla að 

senda mér umsóknareyðublað fyrir skipin sem bíða eftir að þjóna olíuborpöllunum. 

Þannig að með eilítilli heppni gæti ég komist aftur á sjóinn.   

Jim Quinn, stýrimaður, Fleetwood. 

 

Ef við gætum snúið tímahjólinu væri þetta með öðrum hætti, ekki satt? Ég hefði aldrei 

farið og gert það sem við gerðum. Ég ræddi fyrir fáeinum mánuðum við afburða 

skipstjóra. Hann var mjög gæfusamur maður og þá segir hann við mig: „Hefðir þú 

farið út í þennan andskota aftur?“ Ég svaraði: „Útilokað, útilokað.“ Þetta var eins 

fáránlegt og hugsast gat. Ég á við þegar við leiðum hugan að allri ísingunni og að 

hætta lífi sínu. Við lögðumst oft í var við land við auðnarlegasta og óvistlegasta stað í 

veröldinni, stað sem var kallaður Ísafjörður á Íslandi. Værum við norðantil var þetta 

versta veðravíti við Ísland. Við keyrðum allir þangað og komumst í skjól. Þegar 

þangað var komið fannst okkur við vera í himnaríki. Það mátti halda að við værum á 

einhverjum framandi stað því við komumst í skjól og öryggi. Þeir sem segjast ekki 

                                                 
66 ICI er skammstöfun fyrir Imperial Chemical Industries sem var stórt breskt efnaiðnaðarfyrirtæki en 
er nú dótturfyrirtæki AkzoNobel.   
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hafa verið hræddir voru hreinlega lygarar. Það var ekki hægt annað en að vera 

hræddur. Við vorum að hætta lífinu allan tímann í mikilli ísingu, ekki satt?   

George Mussel, skipstjóri, Grimsby. 

 

Ef einhver berði að dyrum hjá mér á morgun og segði við mig: „Tom hér er þetta skip 

klárt fyrir þig“ þá myndi ég fara. Hreint og klárt þá myndi ég fara. Ég hef jafnvel sagt 

það við yfirmenn mína í vinnunni. Ég hef talað um það og sagt við þá: „Kannski 

einhvern daginn kem ég ekki gegnum hliðin klukkan sex um morguninn og ef þið 

vitið ekki hvar á að leita þá verð ég kominn aftur á skip.“  Ég færi aftur á morgun. 

Konan mín sagði við mig: „Þú færir ekki, er það nokkuð?“ Ég svaraði: „Ég myndi 

pottþétt fara.“ Ég færi á morgun því jafnvel þótt ég viti að það sé ólíkur lífsmáti þá 

færi ég samt á morgun. Það er sárt að hugsa um að við fengum sparkið fyrir engar 

sakir.  

Tom Jacombe, háseti, Grimsby. 

 

Togarasjómennskan var ekki alslæm. Það voru gleðistundir og við eignuðumst marga 

vini. Ef eitthvað skeði eins og þegar Wiggie missti skipið sitt þá hugsum við alltaf til 

þeirra og veltum fyrir okkur hvort allt sé í lagi hjá þeim. Við höfum nýlega misst einn 

vin okkar, Trevor Bascombe. Hann lést nýlega úr hjartaáfalli. Hann var aðeins 

fimmtíu og þriggja en ég er viss um að þegar kemur að bálförinni þá verður fjöldi 

fiskimanna þar. Við stöndum enn þétt saman.   

Graham Howard, vélstjóri, Grimsby. 
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Dagbók óþekkts skipstjóra – 1977. 
Sigldi 21.8.77. 

Kastaði við Sunborough Head. Fullt af skipum hér en ekkert að fiskast. Vindur norð-

norð-austan 9. Er innan við tvær merkjalínur við land. Varðskip var að sigla inn í 

Lerwick svo það truflar mig ekki. Skip liggja hinum megin við línu eða þar um bil. 

23.8.77. 

Halaði inn 200 körfur. Sagði skipunum að við lægjum í vari. Þeir vita ekki að ég er 

innan við línu að toga fram og aftur. Verð að skálda afla upp þegar hin skipin fara að 

fiska. 

24.8.77. 

Flottur veiðidagur. Alls 800 körfur. Skipin fyrir utan liggja aðgerðarlaus. Þeir halda 

að þannig sé það hjá okkur – ha – ha – ha. Þetta eru 450 kit í tvo daga. Verð að muna 

að bæta við við þegar veðrið skánar – vindurinn er enn norð-norð-austlægur um 7 

vindstig.  

24.8.77. 

Skipin farin að kasta, andskoti gott mál. Nú get ég farið að skálda upp veiði. 

Fjandakornið enn 250 körfur yfir daginn. Þriggja daga veiði 600 kit.  

25.8.77 

Aðrar 300 körfur. Sagði það vera 500 körfur til að ná upp falda aflanum. Þá á ég eftir 

að skálda inn 700 körfur. Karlarnir líta út fyrir að vera orðnir sjúskaðir. Höfum verið 

uppi í fjörutíu og sjö tíma án þess að sofa. Verðum bráðum að leggja okkur. 

26.8.77 

Stýrimaðurinn sagði mér að við værum með 800 kit. Verð að fara inn á morgun að ná 

í ís. Skipin sem eru utan við línu eru að veiða frá 10 til 50 körfur, fíflin þau arna, þora 

ekki að koma inn fyrir. Nú höfum við verið á löppum í 54 klukkutíma. Höfum lagst í 

aðgerð í 9 tíma. Ég fór niður í lest að hjálpa stýrimanninum. Hann er á kafi í fiski. 

Verð brátt að bæta við uppgefna aflann því sem við höfum veitt, annars kemur að því 

að hin skipin fatti. 

27.8.77.  

Er að keyra inn í Lerwick. Tókst að sofna í þrjá tíma. Er með 900 kit um borð. Sagði 

Keit á Carlisle frá leynisvæðinu og sagði honum að láta Jackie Major vita með 

kódanum okkar. Hann sagðist ætla að gera það. 
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28.8.77 

Náði í ís og er á leið út. Öll skipin eru á leið á Papa miðin. Heimsku þursar. Keith og 

Jack eru enn að veiða grimmt þar sem ég skildi við þá. Hringdi í Don Lister og sagði 

honum að við værum með 200 kit. Ég er slunginn skratti. Í dag höfum við verið 7 

daga á veiðum. 

29.8.77 

Keith og Jack hafa veitt 200 kit á dag. Ég vona að þeir gangi ekki ljúgandi eins og ég! 

Nei þeir væru ekki að fela afla eftir að ég kom þeim á sporið. Er aðeins með 

sektarkennd að hafa ekki látið hin skipin vita. Og þó, til andskotans með þá. 

Vindurinn er enn norð-norð-austan 4 vindstig. 1000 kit komin um borð. Dave Cooper 

er að kalla í mig á 2381 bylgjunni. Reyndi að segja honum hvað væri um að vera en 

skelin er of þykk á honum til að hann fatti fiflið. Jack sagði; „látum hann róa“ en ég 

get það ekki, hann er félagi. Sagði Dave Cooper að koma og fá flösku hjá mér sem 

þýðir á kódanum okkar að það sé mikil veiði hjá okkur en hann sagðist vera of langt í 

burtu.  

30.8.77 

Rétt kominn út. Halaði inn 50 körfur. Dave Cooper kallaði í mig á VHF bylgjunni. 

Gat ekki svarað því ég var með lítinn straum og ef ég yki strauminn þá heyrðu hin 

skipin. Ég kallaði hann því upp á stóru bylgjunni og sagði honum að kalla aftur þegar 

hann kæmi nær því VHF bylgjan heyrðist ekki hjá mér. Nú höfum við verið 9 daga og 

gert frábæran túr. Keith, Jack og ég sjálfur erum einu skipin hér. Skyldi Dave Cooper 

koma? Já hann kom. Ég heyrði að hann fékk bannsvæðið uppgefið. Hann er mjög 

ánægður því hann hefur veitt stopult og á aðeins tvo daga eftir. 

1.9.77 

Við áttum fínan veiðidag allir fjórir. Sagði þeim að ég ætlaði að láta hin skipin vita. 

Þeir hlógu og spurðu hvernig ég ætlaði að gera það. Kallaði í Pet Brown á Yerso og 

sagði honum að ég hefði rétt í þessu halað inn 600 körfur en það voru í raun aðeins 10 

körfur. Í næsta skipti sagði ég honum að ég væri með 200 körfur en það voru aðeins 

60. 

2.9.77 

Öll skip eru hér núna. Öll að veiða vel. Allir þakka mér fyrir að láta þá vita um 

leynimiðin. Ég sagði, ja, að ég hefði ekki getað sagt þeim það strax en ég var að ljúga. 

En þetta er málið. Það hefur verið logið að mér.  

 



 257 

3.9.77 

Sagði skipunum að ég hefði legið í aðgerð alla nóttina, en það var ekki þannig. 

Stýrimaðurinn sagði að við værum með 1500 kit. Hringi í Don Lister til að athuga 

hvort við getum landað. Vona að við getum andskotast inn. Orðinn hundleiður núna. 

Akkúrat enginn svefn í gær. Vindur austlægur, þrjú vindstig.  

4.9.77 

Er að landa ásamt Dave Cooper. Við gáfum upp 1600 kit, 900 af þorski, 400 af ýsu, 

100 af háfi og 200 af ufsa. Hlýtur að verða flott sala. Dave Cooper gaf upp 1000 kit í 

17 daga. Við verðum 15 daga. Landaði 1672 kit og sló met á markaðnum, fékk 42.532 

pund. Fékk flösku af kampavíni frá Sir Nigel Marden. Dave Cooper seldi fyrir 26.000 

pund. Keith Herron gaf upp 1.200 kit, Jack Major 1160 kit. Hin skipin um 900 til 

1.000 kit. 

 

Þessi dagbók fannst á háalofti í Grimsby. 
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 Baksíða – Um höfundana 
Austin Mitchell hefur verið þingmaður breska Verkamannaflokksins fyrir fiskibæinn 

Grimsby síðan 1977 þegar hann var kjörinn að loknum starfsferli sem lektor í 

stjórnmálafræði á Nýja Sjálandi og útvarps- og fréttamaður við BBC og Yorkshire 

sjónvarpið.  

 

Austin hefur skrifað fjölda bóka og blaðagreina um Verkamannaflokkinn, Yorkshire, 

hagfræði og Nýja Sjáland. Starf hans sem þingmaður hefur vegið þungt í baráttunni 

fyrir bótum til togarasjómanna og endurreisn sjávarútvegsins. 

 

Anne Tate er fædd í Grimsby og kemur úr fjölskyldu sem hefur lengi verið viðriðin 

sjávarútveginn. Þegar Austin var kjörinn þingmaður Grimsby árið 1977 kom hún til 

starfa með honum og vann þá bæði í Neðri málstofunni og á kjördæmisskrifstofu 

hans. Árið 1993 gerði hún hlé á starfi sínu til að stunda nám við háskólann í Hull. Nú 

starfar hún við þjóðarminjasafn um sjávarútveginn í Grimsby. Anne hefur getað 

virkjað áhugamál  sín á heimaslóð og þann  bakgrunn sem hún hefur í  fiskveiðum 

með því að taka viðtöl við fiskimenn og fjölskyldur þeirra. 

 

Þessa bók hefði ekki verið hægt að rita án aðstoðar fólksins í Grimsby, Hull og 

Fleetwood og stuðnings samtaka breskra fiskimanna. Hún er gefin út til heiðurs 

úthafsveiðum, þeim sem störfuðu við þær og fjölskyldum þeirra. Sá atvinnuvegur 

hefur nú horfið en minning hans lifir áfram í hug og hjörtum þeirra sem upplifðu þá 

tíma. Það eru þær persónulegur minningar sem skópu þessa bók sem veitir 

lesandanum ögrandi leiftursýn inn í líf úthafsfiskibæjar. 
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