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Páll Magnússon formaður

Efni: Umsögn Landssambands smábátaeigenda (LS) um tillögu til þingsályktunar um viðhald og
varðveislu gamalla báta, 226. mál.

Landssamband smábátaeigenda styður heilshugar framkomna þingsályktunartillögu.

LS leggur til að við bætist að skip og bátar eldri en 50 ára verði framvegis skilgreindir sem forngripir. Í 
lögum nr. 80/2012 er þessi skilgreining miðuð við smíðaár fyrir 1950.

Þá telur LS að við val á þeim skipum og bátum sem skal varðveita sé litið til þess hvar þau voru smíðuð 
og útgerðarsögu þeirra. Til skýringar skal tekið dæmi, annars vegar Blátind í Vestmannaeyjum og hins 
vegar Sigurfara á Akranesi. Blátindur var smíðaður í Vestmannaeyjum og átti alla sína útgerðarsögu á 
Íslandi. Sigurfari var smíðaður í Hull á Bretlandi og var langt frá því að vera gerður út alla tíð hérlendis.

Að auki leggur LS til að þeir sem eiga og viðhalda bátum/skipum sem eru eldri en 50 ára geti sótt um 
styrk til viðhalds og eða niðurfellingar gjalda, gegn eðlilegum kröfum um að varðveita sérkenni 
viðkomandi skipa/báta.

Greinargerð:

Það er undarleg staðreynd að Íslendingar, sem rekja velmegun sína í nútímanum til þess að sett var 
tveggja hestafla glóðahausvél í smábátinn Stanley frá Hnífsdal árið 1902, skuli ekki standa betur að 
varðveislu þeirrar ótrúlegu byltingar sem fylgdi í kjölfarið.

Íslendingar sitja uppi með þá staðreynd að ekki einn einasti nýsköpunartogari, hvað þá gufutogari, er 
til í landinu. Meira að segja afla- og happaskipið Sigurður RE er farið í bræðslupottinn.

Árið 1993 brunnu 18 bátar í vörslu Þjóðminjasafnsins þegar kveikt var í bátageymslu safnsins við 
Vesturvör í Kópavogi. Þar glötuðust ómetanleg menningarverðmæti.

Aðeins einn „alvöru" vertíðarbátur er varðveittur, þ.e. Gullborg RE 38/VE 38 sem stendur við 
Sjóminjasafnið í Reykjavík og viðhaldið getur varla talist til fyrirmyndar.
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Það er von LS að þessum málaflokki verði nú sýnd sú virðing sem honum ber.

Virðingarfyllst 

Arthur Bogason 
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