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jávarútvegurinn reiðir sig stanslaust sig á rannsóknir og vöruþróun 
en reynslan hefur sýnt að aukin verðmætasköpun í greininni byggir á 
hugviti sem við megum vera stolt af. Allt þetta byggir á þeim stoðum 
sem við þekkjum svo vel. Við höfum starfað við fiskveiðar og vinnslu 

það lengi að við búum yfir mikilli þekkingu. Sú þekking er okkar auður og 
innsýn inn í frekari nýsköpun. Auður til framtíðar þættir eins og þekking, hæfni, 
menntun og menning þeirra þjóða og einstaklinga sem landið byggja.

Vissulega hafa matarvenjur breyst mikið á síðustu 30-40 árum en áður fyrr 
var á mörgum heimilum fiskur alltaf borin fram í hádeginu og á kvöldin á 
virkum dögum nema kannski tvö kvöld. Síðan verður  mikill viðsnúningur á 
matarvenjum fólks. Kannanir sýna að matarvenjur á ungu fólki hafa mótandi 
áhrif á framtíðina hvað þau koma til með að borða. Einnig er unga fólkið að 
borða fisk að jafnaði rúmlega einu sinni í viku sem eru langt undir því sem 
Lýðheilsustöð ráðleggur. Þetta er ógnvægleg þróun sem hefur átt sér stað og 
þarf að koma meira jafnvægi á hversu oft fiskur er í matinn.

Hreint haf, gæði og ferskleiki eru meðal annars 
mælanleg auðæfi sem hafa skapað okkur ríkidæmi 
og eru enn frekar hvati fyrir áframhaldandi nýsköpun 
og frekari markaðssetningu á fiskinum okkar góða.
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atís vinnur að mikilvægum 
rannsóknum á matvælum hér á 
landi og ekki síst á sjávarafurðum. 
Helga Gunnlaugsdóttir er faglegur 
leiðtogi hjá Matís og hún segir að 
rannsóknirnar sem hún vinnur að 

beinist einkum að öryggi matvæla og auknum 
verðmætum sjávarfangs enda sé ekki hægt að 
selja matvæli sem ekki teljist örugg. „Þetta eru 
alls konar rannsóknaverkefni sem eru styrkt af 
mismunandi rannsóknasjóðum eins og t.d. AVS 
um aukið verðmæti sjávarfangs. Þetta eru t.d. 
verkefni sem snúa að blóðgun og kælingu auk 
rannsókna á næringarefnum og óæskilegum 
efnum í sjávarfangi. Í þessum verkefnum er 
aðaláherslan á verðmætaaukningu á sjávarfangi 
og matvælaöryggið er lykilatriði í vinnslu og 
markaðssetningu hverrar vöru. Neytandinn á líka 
rétt á því að matvaran sé örugg og gerir reyndar 
ráð fyrir því að svo sé.“ 

4

Matís vinnur að ýmsum 
rannsóknarverkefnum hérlendis og 
erlendis

M
Haraldur Bjarnason 

Rætt við Helgu Gunnlaugsdóttur faglegan leiðtoga hjá Matís

kadmín og kvikasilfur eða mengunarefni sem 
koma í umhverfið af mannavöldum og þaðan 
í sjávarfangið. Mengunarefni eru t.d. þrávirk 
lífræn efni eins og PCB og fleiri, en þau eru mjög 
stöðug bæði í náttúrunni og í lífverum ef þau 
berast í þær.“ 

Þrávirku efnin berast með hafstraumum
Helga bendir á að mengandi efni í sjónum 
séu síður en svo staðbundin. Sem betur fer 
hafi umgengnin hér við land skánað mikið 
enda sé sorpi ekki lengur sturtað í sjóinn á 
þéttbýlisstöðum og sjómenn taki sorp nánast 
alfarið með sér í land. „Þessi þrávirku efni sem 
fara í sjóinn berast hins vegar með hafstraumum 
og þótt hlutirnir séu í ágætis lagi hér þá geta þau 
komið langt að. Svo erum við hér svo norðarlega 
og erum með viðkvæmari náttúru. Efnin brotna 
mun hægar niður í kuldanum hér og eru því 
lengur í umhverfinu. Þetta er m.a. það sem ég 

Vinna með tæknifyrirtækjunum
Rannsóknaverkefnin sem Matís vinnur að 
koma úr ýmsum áttum og eru fjármögnuð úr 
innlendum og erlendum rannsóknarsjóðum. 
Hugmyndirnar koma stundum frá fyrirtækjum 
í  sjávarútvegi, sem fá Matís til samstarfs, en 
stundum er upphaflega hugmyndin komin frá 
starfsmönnum Matís og hún síðan útfærð nánar í 
samstarfi við fólk úr sjávarútveginum. „Við höfum 
talsvert verið að vinna með tæknifyrirtækjum 
við þróun tækja til fiskvinnslu og get ég nefnt 
fyrirtæki eins og t.d. Marel, Skagann og 3x stál. 
Til dæmis höfum við verið í samstarfsverkefnum 
varðandi hönnun tækjanna og að henni sé 
þannig háttað að tekið sé tillit til hreinlætis og 
þrifa á búnaðinum. Ef þrif eru ekki árangursrík 
þá leiðir það til þess að leifar af framleiðslu sitja 
eftir á tækjum og örverur geta fest við yfirborð 
og myndað svokallaðar biofilmur. Ég hef sjálf 
unnið meira að rannsóknum á sviði óæskilegra 
efna í matvælum. Þetta geta annars vegar verið 
efni sem eru upprunnin í náttúrunni eins og 
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Frá rannsóknarstofum Matís við Vínlandsleið í Reykjavík.



hef verið að vinna við. Íslendingar eiga mikið 
undir fiskveiðum og sölu sjávarafurða og eru 
auk þess á meðal mestu fiskneysluþjóða heims. 
Við eigum því augljóslega mikilla efnahags- og 
heilsufarslegra hagsmuna að gæta hvað mengun 
lífríkisins í hafinu umhverfis landið varðar. Við 
getum því miður lítið að gert til að sporna gegn 
því að mengun berist hingað frá fjarlægum 
stöðum með loft- og hafstraumum annað en 
að hvetja til þess á alþjóðavettvangi að þjóðir 
sameinist um að draga úr losun hættulegra 
efna eins og kostur er. En við getum og eigum 
að fylgjast vel með þessum efnum í lífríkinu í 

halda áfram að vinnu við vöktun á óæskilegum 
efnum í sjávarfangi og því er óhjákvæmilega hlé 
á þessari mikilvægu gagnasöfnun sem og útgáfu 
niðurstaðna, sem er skýringin á því að nýjasta 
skýrslan á vef Matís er fyrir niðurstöður vöktunar 
ársins 2012. Í kjölfarið á fundi með sjávarútvegs 
og landbúnaðarráðherra í nóvember 2014 
var skipaður starfshópur á vegum Atvinnu- 
og nýsköpunarráðuneytisins sem fór yfir 
möguleikana á því halda áfram þessari vöktun 
í framtíðinni. Vinna þessa starfshóps hófst í 
marsmánuði 2015 og lauk hópurinn störfum í 

kringum okkur, og gera viðeigandi ráðstafanir ef 
vart verður við óæskilega þróun.  Íslendingar hafa 
lengi tekið þátt í slíkri vöktun, bæði í alþjóðlegu 
samstarfi og að eigin frumkvæði.“ 

Hlé á vöktun á óæskilegum efnum
Matís sá um vöktun á óæskilegum 
efnum í sjávarfangi, en það verkefni 
hófst árið 2003 fyrir tilstuðlan þáverandi 
Sjávarútvegsráðuneytis, núverandi Atvinnuvega  
og nýsköpunarráðuneytis, og var í gangi á 
árunum 2003-2012. „Nú er staðan hins vegar 
sú að Matís hefur ekki fengið fjármagn til að 
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Matís er vel búið tæknibúnaði. Helga Gunnlaugsdóttir innan um hluta búnaðarins.

Matís er vel búið tæknibúnaði. Helga 
Gunnlaugsdóttir innan um hluta 
búnaðarins.

Vökvakerfislausnir 
Vökvadælur, vökvamótorar
og stjórnbúnaður
Stjórnbúnaður skipa. Tæknibúnaður sem ætlaður er til 
notkunar á sjó mætir erfiðustu hugsanlegu skilyrðum.  
Álag óblíðrar náttúru, miklar hitabreytingar og stöðugur 
ágangur af söltum sjó, eykur þörf viðskiptavina fyrir 
áreiðanlegan og skilvirkan búnað.
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mars 2016. Starfshópurinn skilaði skýrslu með 
aðgerðarlista og kostnaðarmati fyrir aðgerðirnar 
í byrjun mars á þessu ári. Skv. upplýsingum 
úr ráðuneytinu þá var kostnaðarmatið, sem 
starfshópurinn gerði, lagt til grundvallar fyrir 
lágmarksvöktun á afurðum úr auðlindinni og 
skilgreind ákveðin upphæð til að standa straum 
að því og sett inn í fjárlagarammann fyrir 2017, 
vonandi helst það inni svo þessi vöktun geti 
hafist að nýju.“ 

Ofurkælingin gefur lengri tíma
Helga segir gríðarlegar framfarir hafa orðið á 
meðferð sjávarfangs á liðnum áratugum, ekki síst 
á síðustu árum. Margir vilja meina að takmörkun 
afla og tilkoma kvótakerfis hafi orðið til þess að 
menn fóru að hugsa sinn gang og fara betur 
með aflann í stað magnveiðinnar áður þegar 
lítið sem ekkert var hugsað um hvernig hráefnið 
var þegar það kom á land. „Já takmörkun afla 
hefur haft sitt að segja og þetta er ekki lengri 
tími en um þrjátíu ár. Þetta hélst líka í hendur 
við tæknivæðingu, betri kælingu ofl. Við vorum 
fyrst og fremst hráefnisþjóð en hugsuðum ekki 
um framhaldið. Það nýjasta er þessi frábæra 
ofurkæling sem gefur lengri tíma í flutningi og 
því möguleika á ferskum fiski í gámum á markað 
auk flugsins. Þegar hvert flak er kælt niður fyrir 
núllið, bæði fyrir og eftir vinnslu, aukast gæði 
hráefnisins mikið.“ 

Tilvísunarrannsóknarstofa
Matís er vel búið rannsóknartækjum og frá árinu 
2014 hefur tækjabúnaðurinn batnað mikið. Matís 
er með yfir hundrað starfsmenn og starfsemin 
er víða um land en höfuðstöðvarnar eru við 
Vínlandsleið í Grafarholtinu í Reykjavík. Helga 
segir að síðustu tvö árin hafi sú breyting orðið 
að Matís sé ekki bara opinber rannsóknarstofa 
fyrir opinbera eftirlitsaðila heldur líka 
svokölluð tílvísunarrannsóknastofa fyrir Ísland. 
Tilvísunarrannsóknastofur hér á landi starfa í 
samstarfi við aðrar tilvísunarrannsóknastofur á 
evrópska efnahagssvæðinu. Lögbundið hlutverk 
og helstu skyldur tilvísunarrannsóknastofa 
eru margvíslegar og felast m.a. í samræmingu 
á starfsemi tilnefndra opinberra rannsókna 
í hverju landi. Þar má nefna ráðgjöf og 
leiðbeiningar um mæliaðferðir, þátttöku í þróun 
og sannprófun mæliaðferða og skipulagningu 
samanburðarprófana. Í hlutverkinu felst líka 
að upplýsa tilnefndar rannsóknastofur á 
mælisviðinu um samanburðarprófanir, fylgjast 

Ástæðan fyrir þessum eiturefnum í skelfiski er 
að ákveðnar tegundir svifþörunga geta myndað 
eitur sem getur safnast fyrir í skelinni án þess þó að 
hafa áhrif á lífveruna. Öðru máli gegnir hinsvegar 
um þá sem neyta skeljarinnar, en eiturefnin sem 
þörungarnir mynda safnast upp í skelinni og 
geta valdið eitrunaráhrifum á neytendur. Með 
hlýnandi sjó eykst hættan á þörungablóma og 
meiri líkur á að þau finnist í skelfiski. Það má ekki 
setja skelfisk á neytendamarkað fyrr en búið er 
að kanna hvort styrkur þessara þörungaeiturefna 
séu undir leyfilegum hámarksgildum. Þetta hefur 
hingað til verið mælt á rannsóknarstofu í Írlandi 
en nú er stefnt að því að Matís taki við þessum 
mælingum,“ sagði Helga Gunnlaugsdóttir 
faglegur leiðtogi hjá Matís.

með árangri rannsóknastofa og bjóða aðstoð 
eða fara í aðgerðir skv. ákveðnu ferli ef tilefni er 
til. Þá þarf að miðla þekkingu og upplýsingum 
frá erlendum tilvísunarrannsóknastofum til 
rannsóknastofa hér á landi, veita lögbærum 
yfirvöldum vísindalega og tæknilega aðstoð og 
viðhalda faggildingu. Rétt er þó að minna á að 
Matís er ekki eftirlitsaðili, eftirlitið er í höndum 
opinberra eftirlitsaðila s.s. Matvælastofnunar 
(MAST), eða þeirra sem MAST felur framkvæmd 
eftirlitsins. 

Matís tekur að sér mælingar sem gerðar 
voru á Írlandi
„Vegna aðildar okkar að EES þurfum við eins og 
önnur lönd að tilnefna tilvísunarrannsóknarstofur. 
MAST sér um þær tilnefningar en Atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytið (ANR) sér um útnefna 
tilvísunarrannsóknarstofur fyrir Ísland. Þessu 
fylgja talsverðar skyldur sem Matís verður að 
uppfylla og undirritaður hefur verið samningur 
milli ANR og Matís svo við getum sinnt þessum 
skyldum. Nú erum við t.d. að fjölga mælisviðum 
hjá okkur með því að setja upp mælingar á 
þörungaeiturefnum sem finnast í skelfiski. 
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OG ÚTGERÐINA. KÍKTU Í KEMI OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!
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Matís vinnur náið með tæknifyrirtækjum í 
sjávarútvegi. Þessi mynd er frá verkstæði Skagans á 
Akranesi.

Frá rannsóknarstofum Matís við Vínlandsleið í Reykjavík.
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20% MINNKUN Í BLOKK

25% MINNKUN Í MARNING

AUÐVELDARI ÍSETNING 
Í FLÖKUNARVÉLAR

HEILLI FLÖK / 
MUN FÆRRI GALLAR

BETRI ROÐDRÁTTUR

HÆRRA FRAMLEIÐSLUHLUTFALL
Í DÝRARI AFURðIR

EKKERT AUKASTARF

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

SPORÐSKURÐARVÉL
EYKUR AFKÖST UM ALLT AÐ FJÓRÐUNG

4FISH EHF. // 350 GRUNDARFJÖRÐUR // 898 0989 // 4FISH@4FISH.IS 
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Talisman EA 23 Sjóslys í 
Súgandafirði 24. mars 1922
Eyþór Eðvarsson

alisman EA 23 fórst í Súgandafirði 24. 
mars 1922 eftir mikla og erfiða sjóferð 
frá Akureyri á leið til Vestmannaeyja 
með fullfermi af frosinni beitusíld.  Af 
16 skipverjum komust fjórir af, átta 

drukknuðu og fjóra kól til bana. Skipið Talisman 
var gamall tvímastra kútter, smíðaður úr eik og 
furu í Brixham á suðurströnd Englands árið 1876. 
Þetta enska seglskip, sem var 46 rúmlestir, var 
keypt frá Liverpool til Akureyrar árið 1898 en látið 
halda sínu gamla fallega nafni en Talisman þýðir 
verndargripur. 

Ásgeir Pétursson, útgerðarmaður á Akureyri, 
keypti Talisman árið 1917 og lét setja 40 
hestaflavél í skipið. Veturinn 1921-1922 
voru miklar endurbætur gerðar á skipinu og 
hugðist Ásgeir senda það á handfæraveiðar 
fyrir Suðurlandi. Skipstjóri var ráðinn Mikael 

skipinu þá lagt til drifs og taldi skipstjórinn að 
þeir ættu þá eftir um það bil 11 mílur að Horni.  
Ísing var mikil og klaki tekinn að hlaðast á skipið, 
sem jók á erfiðleikana. 

Klukkan sjö á föstudagsmorguninn fékk skipið 
á sig brotsjó sem braut bakborðslunninguna 
og kubbaði sundur buðspjótið og með því fór 
klýfirinn.  Skipið lagði við þetta á hliðina í skamma 
stund. Skipverjar reyndu að heisa stórseglið 
en það eyðilagðist í veðurofsanum og eins fór 
með afturseglið. Þá var fokkan ein eftir af öllum 
seglabúnaðinum og vélin drap á sér. 

Arinbjörn Árnason lýsti þessu eftirfarandi:
“Nú var fokkan ein eftir til bjargar. Hún var 
rammlega bundin niður frammi í stafni og til að 
sjá sem klakahrúga. Þó að enginn segði neitt hefur 
okkur öllum vafalaust verið ljóst á þessu augnabliki 
að líf okkar var undir því komið að takast mætti að 

Guðmundsson frá Hrísey, sem þá var 
búsettur á Akureyri, og stýrimaður 
Þorsteinn Jónsson frá Látraströnd. 

Lagt var frá bryggju á Akureyri í góðu 
veðri aðfaranótt mánudagsins 20. mars 
1922. Í áhöfninni voru fimmtán menn 
en sextán voru um borð þar sem einn 
farþegi fékk að fljóta með. Stutt stopp 
var gert í Hrísey þar sem Mikael skipstjóri 
heilsaði uppá foreldra og systkini.  
Bilun kom fljótlega upp í skipinu og 
því var siglt til Siglufjarðar til viðgerðar. 
Viðgerð lauk um kvöldið daginn eftir en þá var 
komið slæmt veður af norðaustri og frestaði 
skipstjórinn brottför. Að morgni fimmtudagsins 
23. mars lagði skipið af stað frá Siglufirði. Veður 
var gott, logn en mikil fannkoma svo að ekki 
sást nema rétt út fyrir borðstokkinn. Brátt tók að 

hvessa og síðdegis 
þennan sama dag 
skall á stórhríð og 
mikið frost. Veðrið 
versnaði og ekki leið 
á löngu uns flestir af 
hásetunum voru 
orðnir algerlega 
ófærir til verka 
vegna sjóveiki. 
Auk skipstjóra og 
stýrimanns stóðu 
aðeins tveir fullir 
heilsu.  Undir 
miðnætti var skollið 
á ofsaveður og var 

Sunnudagsmáltíð um borð í  Talisman. Ártal 1898

Greinarhöfundur Eyþór Eðavarsson

T
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snúa skipinu með fokkunni. Enn á ný réðumst við 
til atlögu við klakann og börðum og spörkuðum 
honum utan af fokkunni þar til hún var laus. Loks 
tókst okkur að lyfta henni upp til hálfs. Örmagna 
af þreytu og vosi biðum við þess hvort hún myndi 
standast raunina eða ekki og nú tókst betur til en 
áður. Við horfðum á hvernig fokkan þandist út 
undan æðisgengnum átökum veðurofsans. Hún 
hristi af sér klakann en skaut og falur héldu og hægt 

og hægt seig skipið undan veðrinu.”

Arinbjörn Árnason / Kristján Jónsson 1963, 17-18.
Drjúga stund tók að ná skipinu frá vindi og koma 
því á skrið og þá hófst siglingin fyrir Horn. Eftir um 
klukkustundar siglingu skall brotsjór aftan á skipið 
og færði allt í kaf. Mennirnir sem á þilfarinu stóðu 
náðu að halda sér innanborðs meðan brotið 
reið yfir en brotsjórinn laskaði káetukappann og 
braut hurðir káetunnar. Sjór komst inn í skipið og 
káettan hálffylltist af sjó. Áttavitinn, sem festur 
hafði verið við káetukappann, hvarf í hafið svo 

ekki var lengur 
hægt að fylgjast 
með breytingum 
á vindáttinni eða 
gera sér grein 
fyrir staðsetningu 
skipsins. 

Skipverjarnir voru 
nú orðnir svangir, 
þrekaðir, sumir af 
sjóveiki en aðrir af 
þreytu og vosbúð. 
Ekki hafði verið 
hægt að elda 
nokkurn mat enda 
sjór í skipinu og 

allt á öðrum endanum. Öllum var líklega ljóst 
að brugðið gat til beggja vona og að endalokin 
gætu verið á næsta leiti en Mikael skipstjóri og 
Þorsteinn stýrimaður létu aldrei bilbug á sér 
finna en töldu kjark í skipverja.
Þegar leið á föstudagskvöldið fór loks að draga 
úr veðrinu og þess varð vart að sjór var aðeins 
farinn að kyrrast. Einni klukkustund fyrir miðnætti 

eða því sem næst 
greindu þeir sem 
stóðu á þilfari 
skipsins dauft 
blikkandi ljós á 
bakborða sem 
hlaut að vera viti.  
Mikael skipstjóri 
taldi það vera 
S t r a u m n e s v i t a 
norðantil við 
Aðalvík og í 
samræmi við það 
breytti hann stefnu 
skipsins til suðurs.  
H u g s a n l e g a 
var ætlun 

hans að komast í var undir Grænuhlíð eða 
inn á Ísafjarðardjúp.  Ef greining hans um 
Straumnesvita hefði verið rétt hefðu örlög 
skipverjanna líklega orðið önnur en raunin varð.  
En ljósið sem hann sá var frá nýbyggðum (1920) 
vita í Keflavík norðan Súgandafjarðar sem hann 
hugsanlega vissi ekki af. 

Fljótlega fundu skipverjar að sjórinn lægði 
en dimmviðri og myrkur takmörkuðu allt 
skyggni.  Líklega töldu þeir sig komna í var og 
matsveinninn hófst handa við að undirbúa 

matseld og 
vélstjórinn náði 
að koma vélinni 
í gang. Skipinu 
var lagt til drifs 
því skipstjórinn 
vildi bíða eftir 
d a g s b i r t u n n i . 
N o k k r u m 
mínútum síðar 
reið brotsjór yfir 
skipið, lagði það á 
hliðina og kastaði 
því upp á sker þar 
sem brimskaflar 

gengu yfir það.  

Allir lifðu af brotið og þegar menn áttuðu sig á 
stöðunni var hafist handa við að losa skipsbátinn 
til að reyna að komast á honum í land. Illa gekk 
að losa bátinn enda mikil ísing búin að vera.  
Þegar báturinn loksins losnaði reið ólag yfir skipið 
og skolaði honum út fyrir borðstokkinn og hann 
hvarf þeim. Þorsteinn stýrimaður var syndur vel 
og reyndi þrisvar að synda í land með kaðal um 
sig en það gekk ekki enda mikið brim.  Reynt var 
að saga framsigluna af til að reyna að komast á 
henni í land en brimið braut hana af og henti 
henni útbyrðis þar sem siglan hékk bundin við 
skipið.  

Þegar Talisman strandaði var háfjara en nú 
var farið að falla að svo hættan fór vaxandi. 
Skipverjarnir stóðu allir í hnapp við 
káetukappann aftarlega á þilfarinu, holdvotir og 
nær örmagna af kulda og hungri í blindhríð og 
náttmyrkri og í nær fimm klukkustundir biðu þeir 
þess sem verða vildi og brimið gekk yfir bátinn. 
Að endingu kom eitt heljarólag sem fleygði þeim 
öllum fyrir borð.

Siglutréð hafði nú losnað frá skipinu og náðu 
fimm menn að fleyta sér á því í átt til lands. Af 
þeim komust fjórir lifandi upp í fjöruna en voru 
þá orðnir illa marðir og lemstraðir. Skömmu síðar 
náðu þrír til viðbótar að komst upp í fjöruna.  
Kaldir og þrekaðir biðu þeir í frostinu eftir fleirum 
félögum sínum. Þrír lögðu af stað gangandi 
til byggða eftir hjálp en hinir fjórir biðu aðeins 
lengur í von um að fleiri kæmust að landi. 

Þau afdrifaríku mistök að telja Galtarvita vera 
Straumnesvita fylgdu þeim áfram þegar þeir 
klifruðu upp háa bakkana í Kleifarvíkinni á 
Sauðanesi í sunnanverðum Súgandafirði.  Í 
samræmi við bestu þekkingu þeirra í náttmyrkrinu 
og miðað við staðhætti við Straumnesvita var 
rökrétt að ganga með sjóinn á hægri hönd. Þeir 
gengu því út á Sauðanesið og erfiða leið fyrir 
nesið og inn í Önundarfjörð. Ef þeir hefðu gengið 
inn Sauðanesið hefðu þeir eftir hálftíma göngu 
komið í útihúsin á Stað í Staðardal.   

Frostið var 10 gráður þennan morgun og 
þeir blautir og þreyttir. Eftir langa göngu við 
hörmulegar aðstæður rákust þeir á fjármann frá 
Sólbakka sem var að vita fjár eftir óveðrið. Fljótlega 
eftir það fóru Önfirðingar og Súgfirðingar í 
leiðangur til að leita skipbrotsmannanna.  Skipið 

Greinarhöfundur Eyþór Eðavarsson
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var þá orðið brotið og brak úr skipinu um allar 
fjörur. Sjö lík fundust á milli kletta og skerja í 
fjörunni. Lík Þorsteins sem hafði reynt að synda 
í land fannst fyrir ofan fjöruna en hann hafði um 
síðir náð að bjarga sér að landi og upp bratta 
bakkana.  Fjórir af þeim sem komust að landi lifðu 
ekki af kuldann og vosbúðina og félagar þeirra 
urðu að skilja þá eftir til að freista þess að ná til 
byggða.  Fjórir skiptbrotsmenn lifðu af og náðu 
heilsu að mestu aftur. 

Þrír þeirra sem létust voru jarðaðir á Flateyri 
þ.m.t. Mikael skipstjóri. Í kirkjugarðinum á Stað í 
Súgandafirði liggja níu skipverjar Talisman í einni 
gröf. Minnisvarði er um Talismanslysið á gröf 
þeirra. 

Myndir
Ljósmyndir af Galtarvita fegnar www.galtarviti.org.

Ljósmynd af minnisvarða um Talisman slysið: Elín Bragadóttir

Ljósmynd af líkani af Talisman er eftir: fengin af heimasíðu 
Þórhalls Sófusson Gjöveraa; www.thsof.123.is  og ljósmyndin eftir: 
Haukur Sigtryggur Valdimarsson.

Ljósmynd af mönnum að borða um borð í Talisman: fengin af vef 
Sarpus.is og er eftir T.Throup tekin árið 1998



Níu skipverjar eru jarðsettir í Staðarkirkjugarði og þrír á Flateyri.

Við skrif á þessarri grein var stutt við skrif Kjartans Ólafssonar sem finna má í 
handritinu Firðir og fólk. Kjartan sjálfur byggir á ritgerð Gils Guðmundssonar 
og frásögn Arinbjörns Árnasonar sem var háseti á Talisman þegar skipið fórst. 

Víkurhvarfi 8  |  203 Kópavogur  |  S: 519 2300  |  valka@valka.is  |  www.valka.is

FRAMÚRSKARANDI
 lausnir fyrir fiskframleiðendur
Samvals- og pökkunarflokkari

 » Fyrir flök eða bita
 » Allt að 80 stk á mín.
 » Lágmarks yfirvigt

 » Sjálfvirk kassamötun
 » Möguleiki á millileggi

 » Frábær hráefnismeðh.
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Tæknivætt vélaverkstæði fyrir 
díselvélar, túrbínur og gíra með 
meiru

MD-vélar í Reykjavík

mhverfið í sjávarútveginum hefur 
breyst gífurlega mikið til batnaðar 
á þeim 26 árum sem þetta fyrirtæki 
hefur starfað. Þegar við byrjuðum 
vorum við með viðskipti við einar 

sjötíu útgerðir og margar þeirra litlar. Sumar 
þeirra áttu í stöðugu basli og við þurfum að vera 
með starfsmann í hálfu starfi aðallega í innheimtu 
reikninga. Nú eru þetta kannski 25 útgerðir sem 
eru með megnið af viðskiptunum við okkur. Þær 
standa allar vel að vígi og við höfum ekki átt í 
erfiðleikum með innheimtu reikninga í mörg ár. 
Það er margt ágætt sem fylgir kvótakerfinu þótt 
ekki séu allir ánægðir með það,“ segir Hjalti Örn 
Sigfússon framkvæmdastjóri og eigandi MD-véla 
í Reykjavík.

Hefur verið í vélastússi í hálfa öld
MD-vélar voru stofnaðar í ársbyrjun 1990 og tóku 
þá strax við sölu og þjónustu fyrir Mitsubishi vélar 
til útgerða. Vélaverkstæðið Nonni hafði verið 
með umboðið áður en eftir að það tók við Deutz 
umboðinu gat það ekki sinnt hvoru tveggja og 
var því meðal stofnenda MD-véla, en eigendur 
voru fimm í upphafi og þeirra á meðal Hjalti sem 
fljótlega keypti aukin hlut í fyrirtækinu og á það 
nú alfarið. „Ég er búinn að vera í þessu vélastússi 
núna í 50 ár. Ég lærði fyrst bifvélavirkjun en bætti 
svo vélvirkjun við en þá var ég kominn með eigin 
rekstur,“ segir Hjalti þegar hann er inntur eftir 
starfsferlinum. „Við erum bara þrjú að vinna hér 
núna en þegar stór verkefni koma í viðgerðum 
og viðhaldi þá eigum við gott samstarf við 
vélaverkstæði víða um land sem við fáum í 

Haraldur Bjarnason undirverktöku.“ Hjalti segir að rúmlega 200 
Mistsubishi vélar séu í gangi í íslenska flotanum. 
„Þetta er allt frá litlum bátavélum og upp í stórar 
ljósavélar. Stærstu bátavélarnar, sem við erum að 
þjónusta, eru um 1.300 hestöfl en ljósavélarnar 
eru allt upp í 2.000 kílówött. Nú orðið er lítið um 
smábátavélar nema gamlar vélar.“ Hjalti segir þó 
nokkuð af þeim hafa komist í gagnið aftur eftir 
að strandveiðarnar byrjuðu enda hafi þá verið 
dregnir á flot ýmsir bátar sem voru búnir að 
standa lengi í landi. Ástand þeirra véla sé yfirleitt 
dapurt og umhirðan líka.

Leggja áherslu á túrbínurnar
Sérhæfð tæki á verkstæði MD-véla eru mörg og 
fullkomin. „Núna erum við að leggja áherslu á 
viðgerða- og varahlutaþjónustu á afgastúrbínum 
eða bara túrbínum eins og þær kallast daglega. 
Við erum mjög vel tækjum búin fyrir það og 

„U
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eitt stykki skip með öllu sem til þarf. Íslensku 
fyrirtækin komast því minna með puttana í þetta 
nema þá eftir einhverjum krókaleiðum. Við erum 
hins vegar ekki með neitt í hraðfiskibátana eða í 
skemmtibáta og höfum eiginlega ekki áhuga á 
því.“ Hann segir ástæðuna margvíslega og er ekki 
ánægður með þá þróun að menn sætti sig orðið 
við að skipta um vélar í bátum eftir tveggja til 
þriggja ára notkun. Þetta sé á sama tíma og þeir 
hjá MD- vélum hafi verið að gera upp Mitsubushi 
vélar eftir jafnvel 40 ára notkun. Vélarnar sem 
settar séu í þessa báta núna séu oft á tíðum ekki 
gerðar fyrir svo mikið álag sem sé á þeim hér. 
Síðan þurfi ekki vélstjóra á þessa báta jafnvel 
þótt vélarnar séu orðnar um þúsund hestöfl og 
því sé ekki fylgst nægilega vel með þeim þegar 
einhver, sem á að vera á dekki, þurfi líka að vera 
vélavörður. „Þetta er afleitt og menn þurfa að 
fiska óhemju til að hafa fyrir viðhaldskostnaði, 
jafnvel á nýjum bátum.“ 

Mest unnið fyrir stórútgerðir
Vinnan hjá MD-vélum fer fram um land allt 
og ræðst það bara af því hvar skipið er statt. 
Verkstæðisvinnan er þó mest í Reykjavík. „Þegar 
við erum í vélarupptektum, sem við erum oft 
í, þá er farið um borð og rifið það sem rífa þarf 
vegna viðhalds. Í mörg ár höfum við verið í 
samstarfi við aðra um þá vinnu og þetta eru ekki 
bara Mitsubishi vélar heldur aðrar líka. Síðan er 

með góð sambönd en sjálfur er ég með reynslu 
í þessu síðastliðin 40 ár. Við vorum í þessu áður 
en nokkur lægð hefur verið hjá okkur í þessari 
þjónustu undanfarið. Nú erum við að fara af 
stað á ný á fullum krafti í þessum efnum með 
nýjan byrgja, sem við höfum að vísu tuttugu ára 
reynslu af á öðru sviði. Þetta er danskt fyrirtæki 
sem við vorum í viðskiptum við með díselkerfi 
og varahluti. Þetta fyrirtæki þjónar mikið stóru 
fyrirtækjunum í fragtflutningum eins og Mærsk 
hinu danska og fleirum. Áherslan verður því 
umfram annað á túrbínurnar hjá okkur á 
næstunni. Við erum með sérhæft verkstæði 
sem hentar vel til þessara hluta.“ Sem fyrr segir 
selja MD-vélar Misubishi vélar en einnig selur 
fyrirtækið spænskar vélar frá Sole Diesel en þær 
vélar eru þó í grunninn frá Mitsubishi. „Þetta 
spænska fyrirtæki er yfir hundrað ára gamalt en 
notar að stórum hluta Mitsubishi grunnmótara.“

Vélasala hrundi í bankahruninu
Hjalti segir að hrunið árið 2008 hafi haft mikil áhrif 
á starfsemi fyrirtækisins þótt hún hafi í gegnum 
tíðina verið nokkuð jöfn.  „Við bankahrunið 
hrundi vélasala. Umhverfið gjörbreyttist því 
fram að 2008 höfðu íslenskar útgerðir sem 
voru að fara út í endurbætur á skipum eða 
nýsmíði valið sér íslensk fyrirtæki til að útvega 
vélbúnaðinn og buðu það út hér á landi. Nú er 
þetta öðruvísi því útgerðirnar semja bara um 

Hjalti Örn Sigfússon framan við verkstæði MD-véla á Vagnhöfða í Reykjavík. 

Kári Jónsson vélvirki starfsmaður 
MD-véla er hér að endurvinna 
ventilsæti. 
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þetta tekið upp og flutt hingað til viðgerðar. 
Þetta eru svo sérhæf tæki sem notuð eru við 
þessar viðgerðir að það er hagkvæmast gera 
þetta hér á verkstæðinu. Yfirleitt eru þetta svo 
kostnaðarsamar viðgerðir að flutningskostnaður 
er lítill hluti af heildinni. Við erum aðallega að 
vinna fyrir stórútgerðirnar og þeir eru ekki margir 
bátarnir, sem eru undir hundrað tonnum, í 
viðskiptum við okkur. Við erum mest að vinna í 
Vestmannaeyjum, á Hornafirði og Akureyri þótt 
fleiri staðir komi líka til. Svo erum við svolítið 
að vinna í vélbúnaði fyrir Eimskip sem keypti af 
okkur sex miðlungs stórar ljósavélar í tvö skipa 
sinna.“ Hjalti segir varahluti ávallt vera til á lager 
hjá fyrirtækinu og annað sé útvegað með eins 
stuttum fyrirvara og unnt sé. „Við erum með 
áralanga reynslu af að útvega varahluti fyrir skip 
og báta frá ýmsum byrgjum enda höfum við góð 
sambönd við marga byrgja í ýmsum greinum 
vegna skipa- og bátavarahluta. Suma þeirra 
höfum við haft samstarf og viðskipti við í áratugi 
en erum líka alltaf að bæta við okkur nýjum 
byrgjum og meiri og betri varahlutaþjónustu.“

Mikið og gott fyrirbyggjandi viðhald
Hjalti segir samskiptin við viðskiptavinina ganga 
greiðlega. „Þetta gengur allt ákaflega smurt 
fyrir sig hjá okkur í samskiptum við útgerðirnar. 
Í kringum þetta er þröngur hópur og það eru 
sömu karlarnir sem við erum að tala við hjá 
þeim ár eftir ár. Ánægjulegast er að viðhaldið 
er svo mikið fyrirbyggjandi í dag. Þegar ég var 
að byrja í þessu var mikið af viðgerðunum um 
borð í bátum sem höfðu verið dregnir í land 
vélarvana. Þetta hefur algjörlega snúist við, 
sem betur fer, bæði gagnvart þessum faglegu 
hlutum og þeim viðskiptalegu enda var nánast 
engin framlegð af útgerð á Íslandi fyrir tíma 
kvótakerfisins.“ Hann segir oftast næg verkefni 
í vélaviðhaldi og býst við að nóg verði að gera 
framundan. „Þetta eru sömu kúnnarnir árum 
saman og svo seljum við eina og eina nýja vél til 
nýrra viðskiptavina. Litlu Mitsubishi vélarnar voru 
nokkuð algengar áður fyrr og svolítið til af þeim 
ennþá og við reynum að þjónusta þær. Þegar 
MD-vélar voru stofnaðar árið 1990 voru þetta 
mest vertíðarbátaútgerðir sem voru í viðskiptum 
og margar í fjárhagsvandræðum. Sem betur fer 
hefur þetta mikið breyst eins og ég sagði áður.“

Hjalti við stjórntölvu fyrir tvo balanseringabekki

Verða á sjávarútvegssýningunni
Hjalti segir MD-vélar verða með á 
sjávarútvegssýningunni Laugardalshöllinni í 
haust. „Við verðum með bás þarna og kynnum 
nýjar gerðir af Mitsubishi vélum ásamt gírum, 
skrúfubúnaði og öllu tilheyrandi. Einnig 
kynnum við varahluti fyrir túrbínur, gíra og 
fjölmargt annað eins og viðhaldsþjónustu 
okkar. Vonandi tekst vel til með þessa sýningu,“ 
segir Hjalti Örn Sigfússon framkvæmdastjóri og 
eigandi MD-véla.
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Kári að ballansera rótor úr túrbínu.  

Unnið við ventlavél og þéttiflöturinn á 
ventlinum endurunninn.
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Saman náum við árangri

Hjá Samskipum fer saman sóknarhugur nýrrar kynslóðar og áratuga reynsla. Við bjóðum 
upp á heildarlausnir á sviði flutninga og leggjum stolt okkar í að uppfylla væntingar 
kröfuharðra viðskiptavina. Samhentur hópur starfsliðs tryggir skjóta og örugga þjónustu. 
Þinn farmur er í öruggum höndum.

> Persónuleg og traust þjónusta um allan heim

Stærsta skemmtiferðaskip sumarsins komið til 
Reykjavíkur

ann  26. júlí 2016, kom stærsta 
skemmtiferðaskip sumarsins, MSC 
Splendida, til Reykjavíkur.  Skipið er í eigu 
MSC Cruises og er skrásett í Panama. MSC 

Splendida er 333,30 m. að lengd, 37,98 m. að 
breidd og með djúpristu upp á 8.29 m. Á skipinu 
eru 18 þilför og þar af eru 13 þilför sem eru í 

notkun af farþegum skipsins. MSC Splendida 
getur tekið 3.900 farþega, auk áhafnar.
MSC Cruises er fyrsta fyrirtækið í 
skemmtiferðaskipaiðnaðinum sem hefur hlotið 
heiðursverðlaunin, 7 Gullperlur (7 Golden Pearls). 
Þessi verðlaun eru afhent þeim fyrirtækjum sem 
huga vel að loftlags-, sjávar- og úrgangsmálum, 

á ferðum sínum um heiminn.  Í umhverfisstefnu 
fyrirtækisins eru eftirfarandi umhverfisstaðlar 
hafðir að leiðarljósi: ISO 14001, ISO 22000, ISO 
50001, OHSAS 18001.  Þar að auki uppfyllir 
fyrirtækið þau ákvæði sem nefnd eru í viðaukum 
I, IV, V og VI hjá Marpol.

Ljósmynd: Pétur Kristjánsson, starfsmaður Faxaflóahafna.

Þ



ÁBYRGÐAR- OG ÞJÓNUSTUAÐILAR:

Optical Studio Smáralind
Optical Studio Keflavík

OPTICAL STUDIO
FRÍHÖFN LEIFSSTÖÐ

E RT U  Á  L E I Ð  T I L  Ú T L A N D A ?

KAUPAUKI
Með öllum marg skiptum glerjum** fylgir  
annað par FRÍTT með í sama styrkleika. 
Tilvalið sem sól gleraugu eða varagleraugu.

** Lindberg umgjörð m/ Hoya Progressive glerjum, 1.6 Index.
** Margskipt gler á við Varilux, Multifocal, Progressive og tvískipt gler.

Módel: Hrönn Johannsen 
Gleraugu: Lindberg

www.samskip.com

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

7
3

15
8

Saman náum við árangri

Hjá Samskipum fer saman sóknarhugur nýrrar kynslóðar og áratuga reynsla. Við bjóðum 
upp á heildarlausnir á sviði flutninga og leggjum stolt okkar í að uppfylla væntingar 
kröfuharðra viðskiptavina. Samhentur hópur starfsliðs tryggir skjóta og örugga þjónustu. 
Þinn farmur er í öruggum höndum.

> Persónuleg og traust þjónusta um allan heim
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Rannsóknarskipum fer fjölgandi á hafnarsvæðum 
Faxaflóahafna

rlendum rannsóknarsóknarskipum fer ört 
fjölgandi á hafnarsvæðum Faxaflóahafna. 
Undanfarin ár hafa að verið að koma í 
kringum 40 rannsóknarskip á ári.  Hins 

vegar hafa starfsmenn Faxaflóahafna tekið eftir 

talsverðri aukningu þetta árið. Um fjögur til fimm 
rannsóknarskip hafa verið í Reykjavík síðustu 
daga og það er mjög óvanalegt.  Yfirleitt eru 
ekki svona mörg rannsóknarskip staðsett hér 
á sama tíma. Reykjavík þykir afar ákjósanlegur 

viðkomustað  fyrir rannsóknarskipin þar sem þau 
sækja hina ýmsa þjónustu hingað áður en lengra 
er haldið út heim. 

birt: 29. júlí 2016 af vef Faxaflóahafna

Hér að neðan eru nokkru af þeim rannsóknarskipum sem hafa komið í sumar:

 Rannsóknarskipið Ramform Sterling að 
koma til Reykjavíkur. Skipið er að koma frá 
Bergen og er á leiðinni til Kanada. Ljósmynd: 
Andrés Hafberg, starfsmaður Faxaflóahafna
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www.matis.is

Hugsaðu 
inn í boxið ...
Flest nýsköpun felst í að koma auga á nýja 
möguleika í því sem fyrir er. Finna not fyrir það 
sem áður var hent. Sjá tengingar sem aðrir sjá 
ekki. Okkar hlutverk er að auðvelda þeim sem 
þetta geta að pakka hugmyndunum sínum inn 
og koma þeim í framkvæmd, okkur öllum til 
hagsbóta.

Matís er öflugt þekkingarfyrirtæki sem 
sinnir �ölbreyttu rannsóknar-, þjónustu- og 
nýsköpunarstarfi. 
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Rannsóknarskipið Neil Armstrong. Ljósmynd: Sigurður Jónsson, áhugal-
jósmyndari

Olíurannsóknarskipið Ocean Victory, sem er í eigu köfunarfyrirtækisins Oceaneering, 
kemur til hafnar í Reykjavík. Ljósmynd: Pétur Kristjánsson, starfsmaður Faxaflóahafna

Sarimiento de Gamboa.  
Ljósmynd: Erna Kristjánsdóttir, 
starfsmaður Faxaflóahafna
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Fullt nafn: Kristinn Gestsson  
 
Fæðingardagur og staður: 02/04/1955, Suðureyri við Súgandafjörð.
 
Fjölskylduhagir: Giftur Jóhönnu Vilhjálmsdóttur eigum samtals 6 börn.

Fallegasti staður sem þú hefur komið á:  Það eru nokkrir fallegir staðir 
sem eiga það skilið að vera tilnefndir sem fallegasti staður. Því allt Ísland 
er fallegt í góðu veðri. En að sjálfsögðu hafa æskuslóðirnar vinninginn 
Súgandafjörðurinn, Vatnadalurinn og allt umhverfið þar. Svo má nefna 
Ásbyrgi. Erlendis vil ég nefna smáþorp á Norður Spáni Cadaques en þegar 
ég kom þar í fyrsta skipti upplifði ég það að þarna hefði ég oft komið áður 
eiginlega eins og ég hefði alltaf átt heima þarna.
 
Starf: Skipstjóri á Þerney RE 1 hjá HB Granda.
 
Hvað er það sem heillaði þig mest við sjóinn: Ég hef ekkert eitt svar við 
því einhvern veginn togaði sjórinn mann til sín og enn þann dag í dag finnst 
mér það forréttindi að fá að vera á sjó. Sérstaklega ef gott veður og falleg 
landsýn er.

Eftirminnilegasti samstarfmaðurinn á sjó og hvað er það sem gerir 
hann eftirminnilegri en aðra : Ég hef verið með mörgum eftirminnilegum 
mönnum, en kannski ósanngjarnt að taka einhvern sérstakan út. En til að nefna 
einhvern eða einhverja að þá höfðu mest áhrif á mig skipstjórnarmennirnir 
á Júlíusi Geirmundssyni ÍS þegar ég var að byrja á togara. Þeir Hermann 
Skúlason sem er látinn og Ómar Ellertsson sem var þá stýrimaður og tók við 
sem skipstjóri.

Stundar þú einhverja líkamsrækt á sjónum : Ég reyni að hjóla á hverjum 
degi ef veður og aðstæður leyfa.
 
Ef þú mundir smíða þér skip/bát hvað mundir þú láta það heita: 
Ég hef aldrei hugleitt það því það hefur ekki verið á döfinni neitt slíkt. En 
Kristján Guðmundsson fannst mér alltaf hæfa vel sem nafn á skipi. 
  
Hvað var draumastarfið þitt sem lítill strákur:  Ég held ég hafi alla tíð 
hugsað mest um sjóinn og þá að verða skipstjóri eins og pabbi. Þó man ég 
það að þegar ég var í sveitinni hjá Unnu frænku og Munda í Bæ að þá gat 
maður vel hugsað sér að verða bóndi en ég held sá draumur hafi aldrei rist 
djúpt. Strax þegar maður var kominn á malirnar aftur og farinn að hlaupa 
niður á vigt á hverjum morgni til að athuga hvað bátarnir voru að fiska hafi 
hinn draumurinn tekið yfir á ný.

Skemmtilegasti árstíminn á sjó: Það er enginn spurning vorið er 
skemmtilegasti tíminn.

Hvað finnst þér erfiðast við sjómennskuna ? : Mér hefur í sjálfu 
sér ekki fundist neitt erfitt við sjómennskuna, en langar fjarvistir 
frá fjölskyldu tóku stundum á og þá sérstaklega þegar börnin 
voru ung maður missir mikið úr mótunarárum barnanna þegar 
unnið er á frystitogara. Í dag er þetta mikið breytt aðeins farinn 
önnur hver veiðiferð þó maður vildi gjarna vera meira heima yfir 
sumarið.

Eftirminnilega atvikið á sjó:   Sem betur fer eru mörg 
eftirminnilega atvik sem maður hefur lent í og flest öll jákvæð. 
En sennilega stendur uppúr þegar okkur á Snorra Sturlusyni 
RE tókst að koma í veg fyrir, að Örfirisey RE ræki vélavana upp 
í fjöru við Grænuhlíð í snarvitlausu veðri, með því að koma 
til þeirra dráttartaug á síðustu stundu. Það var einstaklega 
gleðileg stund. 

Hvaða lið verður Englandsmeistari í ár : Ég geri ráð fyrir að þú eigir við 
2016/2017 og segi Tottenham alla vega vona ég það.

Ef þú ættir að velja eina íþrótt til þess að keppa með áhöfninni þinni 
í hvaða íþrótt yrði fyrir valinu : Ég er nú ekki mikill íþróttamaður en þeir 
þykjast vera góðir í fótbolta svo ég myndi sennilega taka þá íþróttagrein og 
þá skák þar á eftir veit reyndar ekki hvort margir kunna að tefla.

Stolt siglir fleygið mitt með Gylfa Ægis eða Ship-o-hoj :  Engin spurning 
„Stolt siglir fleyið mitt“.
 
Siginn fiskur eða gellur:  Gellur engin spurning og þá sérstaklega „a la 
Hanna“ en það eru kryddlegnar gellur alveg einstaklega góðar.

Smúla eða spúla:  Spúla aldrei notað annað orð yfir þessa athöfn

Ef þú mætir breyta einhverju á Íslandi í dag, hvað væri það :  Ef ég hefði 
nægan tíma til breytinga, þá myndi ég auka jöfnuð í þjóðfélaginu og koma 
því svo fyrir að allir þegnar landsins gætu lifað mannsæmandi lífi og með 
fullri reisn. 

Eitthvað að lokum :  Bara þetta hefðbundna vona allir eigi góðan dag og 
hafi það sem allra best og njóti sumarsins eða þess sem eftir er af því.

HIN HLIÐIN

Kristinn Gestsson
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Graskerskonfekt með 
steiktum fiski

UPPSKRIFT

Hrönn Hjálmarsdóttir

Einfaldur, hollur og góður en það var góð kona sem 
sagði mér frá því hvernig henni þætti best að elda 
sér grasker og ég ákvað að hafa þetta fínerí með fiski. 
Svona bragðgott grænmeti eða grænmetisréttur getur 
nánast staðið eitt og sér og því vel ég að hafa tiltölulega 
hlutlaust meðlæti með því en hér er fiskurinn meðlæti.

Blandið grænmetinu saman (spínatinu og graskerinu) og áður 
en það er borið fram er agalega gott að mylja fetaost yfir. 
Ég valdi að hafa kotasælu með og engin önnur „brögð“ því 
graskerskonfektið er svo gott.

•  700 gr grasker (butternut eða Hokkiado) skorið  
    í teninga
•  1 poki spínat, gróft skorið
•  1/2 laukur, í sneiðum
•  3 hvítlauksrif, marin
•  2-3 þorskflök
•  heilhveiti/gróft spelt/möndlumjöl
•  salt, túrmerik og svartur pipar
•  Best á allt frá Pottagöldrum
•  kotasæla
•  fetaostur
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Aðferð: Graskerið sett í eldfast mót, nuddað með ólífuolíu, 
túrmerik stráð yfir, saltað og piprað.  Þetta er bakað í ca 45 
mínútur á 180 °C. Fisknum velt uppúr heilhveiti (eða öðru 
sem fólk vill nota), steiktur í smjöri og ólífuolíu, kryddað með 
salti, pipar og best á allt.  Munum að taka fiskinn alltaf af 
pönnunni rétt áður en við höldum að hann sé tilbúinn! Takið 
graskersbitana úr ofninum, setjið fiskinn á fat og skellið spínati, 
lauk og hvítlauk á heita pönnuna þar sem það er mýkt vel.
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falleg minning á fingur

Hægt er að skoða 

Trúlofunarhringar

glæsilegt úrval hringa á heimasíðunni okkar www.jonogoskar.is


