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Forsíðumynd: Samansett úr ljósmyndum 
Björns Pálssonar

Útgefandi: Sjómannadagsráð, Hrafnistu, 
Laugarási, 104 Reykjavík.

Framkvæmdastjóri  Sjómannadagsráðs:
Sigurður Garðarsson.

Ritnefnd: Hálfdan Henrysson, Harald S. 
Holsvik og Hjálmar Baldursson.

Umsjón: KOM Almannatengsl ehf.

Ritstjóri: Þorsteinn G. Gunnarsson

Höfundar efnis: Bolli Valgarðsson, 
Aðalbjörn Sigurðsson og Þorsteinn G. 
Gunnarsson

Umbrot: svarthvitt ehf. S. 698-4104

Ljósmyndir: Hreinn Magnússon o. fl.

Auglýsingar: Birna Sigurðardóttir Markfell
bsig@bsig.is Sími 898-3925

Prentvinnsla: 
Landsprent

Upplag: 67.000 eintök.

Að Sjómannadagsráði í 
Reykjavík og Hafnarfirði 
standa eftirtalin stéttarfélög  
sjómanna: 
Félag skipstjórnarmanna, 
Félag vélstjóra og málmtæknimanna, 
Sjómannafélag Íslands, 
Félag íslenskra loftskeytamanna, 
Sjómannafélag Hafnarfjarðar og 
Félag bryta.

Tilgangur og markmið  
Sjómannadagsráðs eru m.a.:
Að efla samhug meðal sjómanna og 
hinna ýmsu starfsgreina sjómanna-
stéttarinnar og vinna að nánu samstarfi 
þeirra.

Að heiðra minningu látinna sjómanna og 
sérstaklega þeirra sem látið hafa líf sitt 
vegna slysfara í starfi.
   
Að kynna þjóðinni áhættusöm störf 
sjómannsins og hin mikilvægu 
störf sjómannastéttarinnar í þágu 
þjóðfélagsins.

Að beita sér fyrir menningarmálum er 
sjómannastéttina varða og vinna að 
velferðar- og öryggismálum hennar.
Að afla fjár til þess að reisa og reka 
dvalarheimili, hjúkrunarheimili, vistunar- 
og endurhæfingaraðstöðu, íbúðir og 
leiguíbúðir, einkum fyrir aldraða sjómenn 
og sjómannsekkjur.

Að stuðla að byggingu og rekstri 
orlofshúsa, sumardvalarheimila og alhliða 
orlofsstarfsemi fyrir sjómenn, fjölskyldur 
þeirra og starfsmenn samtaka þeirra.

Að beita áhrifum sínum á stjórnvöld til 
setningar löggjafar til styrktar framgangi 
markmiða Sjómannadagsráðs.

Stjórn Sjómannadagsráðs  
í Reykjavík og Hafnarfirði 
skipa:

Guðmundur Hallvarðsson 
formaður,
Sjómannafélagi Íslands.

Hálfdan Henrysson varaformaður,
Félagi Skipstjórnarmanna. 

Guðjón Ármann Einarsson 
gjaldkeri,Félagi skipstjórnarmanna.

Sigurður Ólafsson ritari,
Félagi vélstjóra og 
málmtæknimanna.

Jónas Garðarsson 
 varagjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.

Aðildarfélög Sjómannadagsráðs

Heiðraðir
voru á Sjómanna-

deginum 2013

Hjálmar Þorsteinn Baldursson
vélstjóri

Rafn Ólafsson
bátsmaður

Ragnar Franzson
skipstjóri

Sigurður Þ. Árnason
skipherra

Ásgeir Ingvason
fv. forstjóri 

Sjómannadagsráðs

Til hamingju með daginn.  Það er viðeigandi á 
sjómannadaginn að leiða hugann að því merka 
framlagi sem þið öll skilið til þjóðfélagsins. 
Tíðar fjarverur, traust til náttúrunnar og 
miserfið starfsskilyrði eru krefjandi. 

Störf og búseta sjómanna og fjölskylda 
þeirra eru þjóðarbúinu gríðarlega mikilvæg.  
Sjávarútvegur skilar okkur einna mestum 
gjaldeyristekjum og er án alls vafa undirstöðu 
atvinnugrein þjóðarinnar. Það er nú enn svo að 
það er sjávarútvegurinn sem stuðlar að byggð 
víðsvegar um landið. Sjávarútvegur er nú ört 
vaxandi þekkingargrein og þar leika sjómenn 
lykilhlutverk.  Umsvif hins hefðbundna 
sjávarútvegs hafa þó víða dregist saman. Með 
frekari þróun í fullvinnslu afurða getum við 
skapað ný störf sem fela í sér tækifæri til 

verðmætra starfa í heimabyggð. Við þurfum að 
hlúa vel að þessari þróun og ýta undir hana. 

Í þessu felst að við hirðum og vinnum mun 
betur nú þær afurðir sem af fisknum koma 
og aukum með því verðmæti. Á mörkuðum 
felast tækifæri með hliðarafurðir.  Með 
aukinni tækniþekkingu og þróun, þar sem 
við Íslendingar höfum verið í fararbroddi, er 
hver fiskur nýttur betur en fyrr. Þessi þróun 
verður vegna samstarfs sjómanna, starfsmanna 
í vinnslu, útgerða og tækniþróunar 
fyrirtækjanna okkar. Þarna geta sjómenn verið 
í forystu og leiðbeinandi í því hvað þarf til, til 
að ná enn lengra, betri tækni og betri nýtingu. 

Vöxtur er í vinnslu með lífvirk efni 
sjávarfangs. Við vinnum nú lækningavörur, 
„yngingarkrem“, fæðubótaduft og fleira gæti ég 

nefnt úr bolfiski og skeldýrum.  Þarna kunna 
að leynast mikil tækifæri, það mun margfalda 
verðmæti hvers fisks ef við getum breytt 
honum í hátæknivöru. Í þessari þróun skiptir 
öllu máli að vandað sé til meðferðar hráefnis 
strax við veiðar. 

Ykkar störf  eru grundvöllur þeirrar 
verðmætasköpunar  sem áfram verður í 
virðiskeðju sjávarútvegsins. Sjávarútvegur 
er ört vaxandi þekkingargrein og þar leika 
sjómenn lykilhlutverk. Ég treysti á ykkur að 
vera vakandi fyrir þessu og aðstoða okkur 
þannig, með ykkar störfum, að þróa sjávarútveg 
á Íslandi enn frekar í þessa átt. Þessu fylgja 
gríðarmikil tækifæri til fjölbreyttari og vel 
launaðra starfa í byggðum landsins og bjartari 
framtíðar fyrir unga fólkið. 

Sigurður Ingi Jóhannsson,  
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Umbúðalausar
heillaóskir!

UMHVERFISVOTTAÐ
FYRIRTÆKI

Oddi Höfðabakka 3-7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

Umbúðir og prentun
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Við hjá Odda höfum gegnum tíðina unnið náið með íslenskum sjómönnum og fyrir 
tækjum í fiskvinnslu og útgerð að því að þróa lausnir sem svara þörfum kröfu   harðra     
viðskipta  vina. Við hönnum og framleiðum fyrsta flokks umbúðir úr pappír, bylgju
pappa, kartoni    og plasti. Umbúðir okkar ná utan um alla framleiðslu í sjávarútvegi.

Oddi óskar sjómönnum hjartanlega til hamingju með besta dag ársins.  
Heillaóskir eru ólíkar matvælum. Þær eru nefnilega bestar án umbúða.

Ágætu sjómenn og  
sjómannsfjölskyldur

Daufar undirtektir hafa verið við 
hvatningu áhugamanna hérlendis um 
nauðsyn þess að kaupskip Íslendinga 
verði að nýju skráð á Íslandi. Í 
ágúst 2012 skrifaði núverandi 
fjármálaráðherra á Facbook-síðu 
sína „það er óásættanlegt að hjá 
siglingaþjóðinni Íslandi sé ekki 
samkeppnishæf öflug alþjóðleg 
skipaskrá, öllum árum verður að 
róa að því að fá skipin skráð heim.“ 
Tilefnið var frétt í Morgunblaðinu 
þess efnis að farmenn á íslenskum 
flutningaskipum borgi skatta sína í 
Færeyjum vegna þess að alþjóðlega 
íslenska skipaskráin er ekki 
samkeppnishæf við þá færeysku. 

Mikið er litið til þeirra 
atvinnutækifæra sem álver skapa hér 
á landi og talað um að 1.800 störf 
í álverum skapi um 2.500 afleidd 
störf. Núverandi framleiðsla þeirra 
er yfir 800 þúsund tonn af áli á ári 
sem erlend kaupskip flytja frá Íslandi 
til Evrópulanda. Ein og hálf miljón 
tonna af súráli eru flutt til landsins 
með erlendum skipum og annar 
varningur til stóriðju nemur rúmlega 
1 miljón tonna. Enn eiga þessir 
flutningar eftir að aukast og talið 
er að á næstu árum fari framleiðsla 
áls í um 1,6 miljónir tonna, súrál 
verði um 3 miljónir tonna og annar 
aðflutningur nemi 2 miljónum 
tonna. Þá má ætla að annar inn- og 

útflutningur okkar Íslendinga nemi 
um 1,5 miljónum tonna. 

Einblínt er á þau atvinnutækifæri 
sem tengjast álverum og annarri 
stóriðju auk afleiddra starfa 
þeim tengdum. Við megum hins 
vegar ekki horfa framhjá þeim 
atvinnutækifærum sem skapast 
vegna stóriðjunnar, þ.e. möguleikum 
íslenskra kaupskipaútgerða og 
störfum sem tengjast útgerðinni 
í landi. Hér vantar festu og 
framtíðarsýn stjórnvalda til eflingar 
íslenskri kaupskipaútgerð og sem 
gæti komið í veg fyrir að íslensk 
farmannastétt heyrði fortíðinni til. 

Ný kaupskip til þjónustu við 

Íslendinga.
Ekki er langt síðan Samskip festu 

kaup á flutningaskipi og tilkynntu 
bætta þjónustu í strandsiglingum 
hér við land. Skipið hlaut nafnið 
Samskip Akrafell. Heimahöfn þess 
er Kýpur og áhöfnin er rússnesk. 
Eimskip er um þessar mundir að taka 
við nýju kaupskipi sem fengið hefur 
nafnið Lagarfoss. Skipið var smíðað 
í Kína og heimahöfn þess á Antigua/
Barbuda, eyju í Karíbahafi en þess 
skal getið að Íslendingar eru þar í 
áhöfn. 

Þessi tvö dæmi sýna málið í 
hnotskurn þá þróun sem á sér stað 
í kaupskipaútgerð hér við land. Það 
er af sem áður var þegar Íslendingar 
státuðu sig af öflugum íslenskum 
kaupskipflota. Þá voru allir á einu 
máli um að eyþjóð sem Ísland væri 
ekki og gæti ekki verið án eigin 
kaupskipaflota. 

Mörg eru málin sem snúa 
að íslenskri sjómannastétt og 
eðlilegt að þau séu ígrunduð í 
tilefni Sjómannadagsins ásamt 
öryggismálum, tryggingum, 
atvinnumálum, kaupi og kjörum. 
Að þessu sinni er þó staldrað 
við grafalvarlegt mál sem 
varðar starfsöryggi íslenskrar 
farmannastéttar og öryggi eyþjóðar 
sem býr við nyrsta haf og er svo 
háð vöruflutningum á sjó. En eiga 

þær ekki við enn í dag hinar gömlu 
góðu og sígildu auglýsingar íslensku 
skipafélaganna: 

Ég óska sjómönnum, fjölskyldum 
þeirra og öllum sem við sjávar-
útveginn starfa til hamingju með 
Sjómannadaginn.

Guðmundur Hallvarðsson
formaður Sjómannadagsráðs.

  

Aldrei hefir það verið jafn 
mikilvægt og einmitt nú, að 

styðja 
ÍSLENZKAR SIGLINGAR,
Með því að láta íslenzku 
skipin sitja fyrir öllum 

flutningi til og frá landinu.
Munið kjörorðið:

„ALLT MEÐ EIMSKIP“

Íslenzkir samvinnumenn 
reka sjálfstæða skipaútgerð. 

Vöruflutningar til og frá  
landinu allt árið.

SAMBAND ÍSLENZKRA 
SAMVINNUFÉLAGA

Skipadeild

Eyþjóð án kaupskipaflota
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

Tengigrindur fyrir hitakerfi að þínum óskum

Við erum með tengigrindur fyrir:

• Ofna- og gólfhitakerfi

• Neysluvatn

• Snjóbræðslur

• Stýringar fyrir setlaugar

• Við getum sérsmíðað

tengigrindur fyrir allt að

25 MW afl

Við erum eini framleiðandinn í
heiminum sem framleiðir tengi-
grindur og varmaskipta, ásamt
sjálfvirkum stjórnbúnaði fyrir
hitakerfi.

Í áratugi höfum við safnað saman
mikilli reynslu með vinnu við
ýmsar aðstæður og við margar
mismunandi gerðir hitakerfa

Þess vegna getum við boðið
réttu tengigrindalausnina fyrir
þitt hitakerfi. Lausn sem byggir
á áratuga reynslu við val á
stjórnbúnaði fyrir íslenskar
hitaveituaðstæður.

Vörn gegn brunaslysum • Tvöfalt brunaöryggi
Termix hitastýring fyrir setlaugar frá Danfoss

Rafeindastýring nemur hitastig í setlauginni

Lokar fyrir innrennsli þegar óskuðu hitastigi er náð

Ódýr og hagkvæm lausn

Vönduð vara, lítill viðhaldskostnaður

Áralöng reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður

Auðveld í uppsetningu og notkun

•

•

•

•

•

•

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Það vakti athygli í byrjun síðasta 
árs þegar HB Grandi tilkynnti að 
félagið ætlaði að gera breytingar 
á fiskiskipum sínum, fjölga 
ísfisktogurum sínum á kostnað 
frystitogaranna. Ástæðan fyrir þessu 
var að sögn Vilhjálms Vilhjálmssonar, 
forstjóra HB Granda, einkum vera 
vegna skerðingar á aflaheimildum og 
betri afkomu landvinnslunnar. Í ljós 
hefur komið, að sögn Vilhjálms, að 
aflinn, sem unninn er í frystihúsum 
félagsins í Reykjavík og á Akranesi, 
hefur skilað meiri verðmætum en sá 
sjófrysti. Hann hefur sagt að fiskurinn 
sem unninn er í landi, sé betri en 
sá sjófrysti og fari hann í hærri 
verðflokka en sá sem unninn er á sjó. 
Nýtingarprósentan er einnig hærri 
í landvinnslunni að sögn Vilhjálms 
en það skilar sér í meiri verðmætum, 
auk þess sem fyrirtækið hafi mun 
meira val og einnig tækifæri til þess að 
bregðast við eftirspurn kaupenda. 

Útgerðafyrirtækið Vísir boðaði fyrr 
á árinu breytingar í rekstri sínum og 
ástæðan var svipuð og hjá HB Granda. 

Í fréttatilkynningu sem Vísir sendi 
frá sér segir meðal annars: „Miklar 
breytingar hafa orðið á mörkuðum 
erlendis fyrir íslenskan fisk. 
Afurðaverð hefur lækkað um 20% og 
síauknar kröfur eru gerðar um ferskan 
fisk, sveigjaleika í framleiðslunni og 
skjóta afgreiðslu pantana ...  Áform 
stjórnenda Vísis eru að færa allan 
tækjabúnað fyrirtækisins á einn 
stað. Þannig verður sveigjanleiki í 
starfseminni meiri og framleiðni 
eykst því auðveldra verður að stýra 
framleiðslunni í verðmætustu 
afurðaflokka hverju sinni og  bregðast 
við kröfum erlendra fiskkaupenda. 
Fyrirtækið telur Grindavík kjörin 
stað fyrir fiskvinnsluna meðal annars 
vegna nálægðar við alþjóðaflugvöll og 
útflutningshöfn.” Ofangreind dæmi 
lýsa vel þeim breytingum sem virðast 
vera framundan í veiðum og vinnslu 
hérlendis. 

Stýring veiðanna, bætt 
hráefnismeðhöndlun og 
öflugt flutningskerfi eru þeir 
lykilþættir sem gera íslenskum 

sjávarútvegsfyrirtækjum kleift að 
bjóða upp á ferskar þorskafurðir allt 
árið um kring og skapa sér þannig 
sérstöðu.

Mestur hefur útflutningur á 
ferskum þorskafurðum verið til 
Evrópu undanfarin ár, segir í nýju 
lokaverkefni Ásgeirs Jónssonar í 

sjávarútvegsfræðum við Auðlindadeild 
Viðskipa- og raunvísindasviðs 
Háskólans á Akureyri.  Þar segir að 
stærstu markaðirnir fyrir ferskar 
þorskafurðir frá árinu 2000 hafi 
verið Bretland og síðar Frakkland. 
Í kringum 2004 fór útflutningur á 
ferskum flökum til Bandaríkjanna 
að dragast saman og náði lágmarki 
2011. En árin 2012 og 2013 jókst 
útflutningur þangað hlutfallslega 
mikið á ný. 

1,5 miljón tonn af  
atlandshafsþorski  
á síðasta ári
Veiðar á Atlantshafsþorski hafa 
verið í sögulegu lágmarki frá 
aldamótum. Samkvæmt gögnum 
Matvælastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna voru veiðarnar í kringum 2 
milljónir tonna árið 1950. Þær fóru 
mest í rúmlega 3,9 milljónir tonna árð 
1968 en minnkuðu síðan ár frá ári og 
voru komnar niður fyrir milljón tonn 
árið 2000. Botninum var náð árið 
2007 þegar veidd voru 797 þúsund 
tonn. Veiðar hafa aukist lítillega á 
ný og voru 1,25 milljónir tonna árið 
2012.  

Veiðar jukust enn meira árið 2013 
en tölur yfir þær eru ekki komnar 
inn í gagnagrunn FAO. Á Íslandi 
voru, samkvæmt Hagstofu Íslands, 
veidd 236 þús. tonn árið 2013 sem 
er um 30.000 tonna aukning á milli 
ára. Veruleg aukning var á kvóta í 
Barentshafi eða um tæp 250.000 
tonn, úr tæplega 750.000 tonnum 
í 993.000 tonn Þar af veiddu 
Norðmenn 465 þús. tonn. Veiðar árið 
2013 hafa því líklega verið í kringum 
1,5 milljónir tonna.

Aukin þorskveiði  
í Barentshafi
Veiðar á þorski hafa stóraukist 
í Barentshafi og er útlit fyrir 
miklar veiðar áfram á næstu árum. 
Norðmenn og Rússar veiða þar 
stærstan hluta kvótans en þeir leggja 

áherslu á aðrar vinnsluaðferðir en 
Íslendingar sem hafa verið að auka 
útflutning á ferskum afurðum. 
Norðmenn salta drjúgan hluta af 
sínum afla en hafa aukið útflutning 
á hausuðum og slógdregnum 
fiski. Rússar sjófrysta nánast 
allan sinn afla og keppa því lítið á 
ferskfiskmörkuðum. 

Norðmenn hafa sett sér skýr 
markmið um aukna hlutdeild á 
þorskfiskmarkaði í Bandaríkjunum 
á næstu árum. Norwegian Seafood 
Council hefur gefið út markaðsáætlun 
þess efnis en enga slíka sameiginlega 
markaðsáætlun er að finna fyrir 
íslenskan sjávarútveg en úr því má 

bæta þar sem Bandaríkjamarkaður 
verður sífellt mikilvægari fyrir 
útflytjendur.

Útflutningur eykst  
verulega milli ára
Ef borin eru saman árin 2000 og 2013 
kemur í ljós að útflutningur ferskra 
flaka og bita frá Íslandi hefur aukist 
um 450%, hvorki meira né minna. 
Árið 2000 voru flutt út 5.100 tonn 
á móti rúmlega 23.000 tonnum árið 
2013. 

Frakkland hefur verið mikilvægasti 
markaðurinn fyrir ferska þorskbita 
síðustu ár. Útflutningur þangað hefur 
aukist úr 500 tonnum árið 2008 
í tæplega 9000 árið 2013. Á sama 
tíma hefur verð á Frakklandsmarkaði 
lækkað og nú horfa útflytjendur 
til annarra markaðssvæða, m.a. 
Bretlands og Belgíu sem löngum hafa 
verið mikilvægustu markaðssvæðin 
fyrir ferskan þorsk í flökum og bitum.

Síðustu tvö ár hefur útflutningur 
á ferskum flökum til Bandaríkjanna 
aukist á ný. Árin fyrir hrun dróst 
flutningur þangað mikið saman 
vegna sterks gengis krónunnar  og 
góðs verðs á söltuðum afurðum á 
öðrum mörkuðum. Árin 2002 til 2006  
fluttum við um 1000 tonn af ferskum 
fiski til Bandaríkjanna á ári. Árin 
2007 til 2011 dróst innflutningurinn 
saman og var á bilinu 200 til 450 tonn 
á ári. Markaðurinn tók við sér árið 
2012  þegar við fluttum út 1.200 tonn 
til Bandaríkjanna og á síðasta ári nam 
útflutningurinn 2.100 tonnum sem er 
það mesta frá aldamótum. 

Þótt útflutningur á ferskum 
afurðum hafi gengið ágætlega að 
undanförnu er ljóst að samkeppnin er 
mikil, sérstaklega við Norðmenn, þar 
sem umfangsmikil kynning á norskum 
fiski er í undirbúningi, kynningu sem 
verður vel studd af norska ríkinu.

Heimildir:
Lokaverkefni Ásgeirs Jónssonar í 
sjávarútvegsfræðum við Auðlindadeild, 
Viðskipa- og raunvísindasviðs Háskólans 
á Akureyri, 2014.

Sjómannadagsblaðið 2013.

www.visirhf.is

Útflutningur á ferskum þorski eykst:

Breyttar áherslur í 
veiðum og vinnslu
Útflutningur á ferskum þorskafurðum hefur aukist verulega á undanförnum árum. Bæði bera veiðarnar og vinnslan þess 
merki að íslenskur sjávarútvegur sé mun markaðsdrifnari en áður var. Vinnslan virðist nú stýra veiðum en ekki öfugt líkt og 
áður tíðkaðist. 

Ásgeir Jónsson birtir í lokaverkefni sínu markaðsáætlun Norwegian Seafood 
Council sem beina á að Bandaríkjamarkaði. Hér eru helstu punktar hennar:

Helstu áskoranir: 
• Auka vitund neytenda um Noreg sem fiskveiðiþjóð. 
• Bandaríkjamenn vilja helst þorsk og ýsu heiman frá og vita lítið um 

norskan þorsk og ýsu. 
• Kynna þorsk- og ýsustofna Barentshafsins sem sjálfbæra stofna í góðu 

ástandi. 
• Bæta markaðssetningu hjá kaupendum (e. end users). 
• Matreiðslumenn vilja ekki þorsk og ýsu vegna lakra gæða og ósjálfbærni. 
• Hrinda af stað minnst einni markaðsherferð á ári fyrir norskan þorsk og 

ýsu. 

Helstu markmið: 
• Auka vitund fólks um Noreg sem fiskveiðiþjóð úr 8% í 10% á þremur 

árum. 
• Aðgreina norskan þorsk og ýsu með sjálfbærni, gæðum og tengingu við 

Noreg svo ekki sé auðvelt að skipta út fyrir aðra vöru. 
• Skilgreina norskan þorsk sem náttúrulega, árstíðabundna vöru á 

fínni veitingahúsum og hefja samstarf við minnst 10 „high end“ 
veitingahúsakeðjur. 

• Hrinda af stað minnst einni markaðsherferð á ári fyrir norskan þorsk og 
ýsu. 

Aðgerðaáætlun: 
• Hrinda af stað markaðsáætlun  fyrir þorsk sem árstíðavöru veturinn 2013 í 

lúxusmatvælageiranum (e. gastronomy sector). 
• Halda viðburði og kynningar í helstu borgum á austurströndinni. 
• Vinna markvisst að markaðs- og kynningarmálum til að tryggja að 

skilaboð um sjálfbærni og gæði komist til skila. 
• Vinna markvisst með kokkum og framleiðendum í lúxusmatvælageiranum. 
• Vinna náið með norskum framleiðendum til að tryggja dreifingu. 
• Kynna norska auðlinda- og veiðistjórnun og þar með þorsk og ýsu sem 

tegundir veiddar á sjálfbæran hátt. 
• Styðja norska framleiðendur í þeim kynningarherferðum sem þeir hyggjast 

ráðast í með viðskiptavinum sínum. 
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Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.300 kr. á mánuði fyrir einfaldan miða
og 2.600 fyrir tvöfaldan miða.

dregið í hverri viku!

Þrisvar á happdrættisárinu verður dregið um 
stóra vinninginn:
- 3 íbúðir að verðmæti 30 milljónir krónur hver 
 á tvöfaldan miða eða 30 milljónir í peningum
- 15 milljónir á einfaldan miða

Drögum út 47 þúsund vinninga á árinu. 
Heildarverðmæti vinninga á mánuði allt að 107 milljónir!

Heill milljarður króna 
í skattfrjálsum vinningum

BYGGINGARVERKTAKI
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Í tilefni af 60 ára afmæli 
DAS drögum við út þrjár glæsilegar 

íbúðir að Dalsási í Hafnarfirði. 
Fylgist með DAS á Facebook og á DAS.is

Taktu þátt í Facebook-leiknum.
Vegleg verðlaun í boði.
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Ekki er aðeins búið að tryggja 
fjármögnun fyrir Polarsyssel, 
fyrsta skipi fyrirtækisins, heldur 
er Fáfnir Offshore hf., fyrirtæki 
Steingríms, einnig búið að skrifa 
undir kaupsamning á öðru og stærra 
skipi, Havyard 833 ICE HyBrid, 
sem er hið fyrsta sinnar tegundar í 
heiminum með svokallaðan QUEST 
búnað sem gerir skipið einstaklega 
umhverfisvænt og eyðslugrannt. 
Skipið gengur bæði fyrir olíu og 
rafmagni. Þótt um nýjustu tækni í 
skipaheiminum sé að ræða er þessi 
HyBrid tækni frá tímum seinni 
heimsstyrjaldar en kafbátar Þjóðverja 
voru útbúnir á þennan hátt. Þá er 
Fáfnir með augastað á þriðja skipinu 
sem yrði af sömu gerð og stærð og það 
sem nú er í smíðum. 

Skipin verða smíðuð og afhent 
Fáfnir Offshore frá Havyard 
skipasmíðastöðinni í Noregi en 
skrokkar þeirra voru þó byggðir í 
Tyrklandi. Eru skipin í ísklassa 1B 
og „Winterized“ þannig að þau eru 
sérstaklega útbúin fyrir norðlægar 
slóðir.

En hvernig stendur á því að ungur 
Íslendingur getur ráðist í risavaxið 
verkefni af þessu tagi? Steingrímur 
segir að hann hafi alla tíð verið með 
skipaáhuga á „afar háu stigi. Ég gat 
lengi vel og get hugsanlega enn þá 
gengið niður á bryggju og sagt sögu 
allra skipanna þar, hvar og hvenær 
þau eru smíðuð, hvaða vél er um borð 
og þar fram eftir götunum. Þegar ég 
kunni alla íslensku skipaskrána tók ég 

þá færeysku, grænlensku, kanadísku 
og að endingu norsku en til að vekja 
áhuga minn varð þó skipið að ná 40 
metra lengd.“

Þegar Steingrímur var 25 ára bauðst 
honum fastráðning sem flugvirki 
hjá Flugleiðum en hafnaði því og fór 
frekar sem fyrsti vélstjóri á Helgu 
RE sem var nýr rækjufrystitogari 
frá Reykjavík. Þetta var dæmigerð 
ákvörðun fyrir skipanördinn.

Steingrími hefur verið lýst sem 
„forsjálum ævintýramanni“ sem sjái 
tækifæri sem öðrum eru hulin. Hann 
var til að mynda frumkvöðull í að 
flytja íslensk skip út þar sem þau 
voru unnin í brotajárn. Alls hefur 
hann skapað verðmæti úr um 50 
úreltum skipum á þennan hátt. Hann 
stofnaði ásamt öðrum umfangsmikla 
frystitogaraútgerð í Kanada 2003 en 
seldi sig út úr því 2011 en hugmyndin 
að Offshore kviknaði hérlendis.

„Vegna skipaáhugans hef ég sóst 
eftir fagtímaritum um skip og satt 
best að segja eru þessi stóru og miklu 
skip, sem þjóna olíuiðnaðinum á 
norðurslóðum, einfaldlega flottustu 
og tæknilega fullkomnustu skipin 

sem nú sigla um höfin. Ég var kominn 
heim til Íslands eftir margra ára 
útilegu til sjós og lands og var að 
velta fyrir mér hvað ég ætti að taka 
mér fyrir hendur. Ég hafði því tíma 
til að pæla í þessu verkefni, kynnast 
mönnunum í þessari útgerð og leita 
að rétta augnablikinu fyrir mig til 
þess að taka fyrsta skrefið inn í 
þennan bransa. Smám saman sá ég 
að hugmyndin væri raunhæf og þá 
leitaði ég til Noregs eftir fjármögnun 
hjá fjárfestingabankanum GIEK og 
það gekk eftir,“ segir Steingrímur. 
„Því skal þó haldið til haga að þeir hjá 
Íslandsbanka hafa staðið sem klettur 
með mér í þessu og án þeirra hefði 
þetta ekki tekist. Í sameiningu hefur 
okkur tekist að fá „landsliðsmenn“ 
í skiparekstri og fjármálum inn í 
hluthafahóp Fáfnis Offshore, bæði 
innlenda eða erlenda. 

Polarsyssel, fyrra skip Fáfnis, var 
sjósett í Tyrklandi í byrjun mars. 
Nú er unnið við að standsetja skipið 
í Leirvik í Noregi en Steingrímur 
reiknar með að það verði tilbúið og 
klárt í verkefni í lok ágúst en hann 
hefur þegar samið við sýslumanninn 
á Svalbarða um leigu á skipinu til allt 
að tíu ára. Reyndar eru verkefni Fáfnir 
Offshore á Svalbarða hafin en félagið 
leigir varðskipið Tý til að brúa bilið 
þar til nýja skipið verður sjóklárt. 

Á Svalbarða mun skipið sinna 
eftirlits- og björgunarstörfum auk 
almennra löggæslu- og þjónustustarfa 
fyrir sýslumanninn á Svalbarða 
sem hefur yfirstjórn með allri 
stjórnsýslu og aðkomu norska 
ríkisins á Svalbarða. „Við munum 
þjóna þyrlusveit sýslumannsins, 
björgunarsveitum, landhelgisgæslu, 
mengunarvörnum og öðru því sem 
til felur. Samkvæmt samningunum 
við Svalbarða mun Polarsyssel sinna 
verkefnum fyrir sýslumanninn í sex 
mánuði á ári út samningstímann. 
Þess á milli mun skipið sinna 
þjónustuverkefnum vegna olíuleitar 
og vinnslu. Þannig að við vinnum 
bæði fyrir opinbera aðila sem og 
fyrirtæki í olíuleit og vinnslu,“ segir 
Steingrímur og bætir því við að ekki sé 
tímabært að greina frá því fyrir hvaða 
fyrirtæki félagið komi til með að 
vinna. „Samningar þar að lútandi eru 
komir vel á veg en mér finnst ekki rétt 
að greina frá því fyrr en undirritaðir 
samningar liggja fyrir.“

Íslendingar horfa til olíuvinnslu á 
Drekasvæðinu en Steingrímur segist 
ekki gera ráð fyrir því að olíuvinnsla 
hefjist þar í nálægri framtíð. „Það er 

mjög mikilvægt að íslensk stjórnvöld 
setji leikreglur fyrir olíuleitina 
sem allra fyrst. Áður en það er gert 
er ekki hægt að ætlast til þess að 
olíufyrirtæki hefji tilraunaboranir á 
svæðinu. Fyrirtækin munu krefjast 
þess að fá að vita hvað þeir beri 
úr býtum áður en nokkuð verður 
aðhafst. Fyrsta spurning þeirra 
verður um það hvernig íslenska 
olíuvinnslan verði skattlögð.

Olíuvinnsluleyfum er ekki 
úthlutað fyrr en fyrirtæki hafa 
komist í gegnum þröngt nálarauga 
norska olíueftirlitsins og þá tekur 
norski olíusjóðurinn um 60% af 
hagnaði hverrar borholu. En þar með 
er ekki öll sagan sögð því ef fyrirtæki, 
sem fengið hefur vinnsluleyfi, borar 
án þess að finna vinnanlega olíu 
endurgreiðir olíusjóður Norðmanna 
þeim 78% af kostnaðinum við 
borunina,“ segir Steingrímur og 
bætir við að íslenska ríkið eigi eftir 
að taka margar ákvarðanir áður en 
olíuvinnsla hefjist á Drekasvæðinu, 
„hvenær svo sem það verður. 
Norðmenn eiga eftir að opna fyrir 
vinnslu á fleiri svæðum og við getum 
ekki gert ráð fyrir því að þeir hugsi 
um sinn hluta Drekasvæðisins af 

greiðasemi við okkur.“ Þar sem við 
höfum ekki efni á að endurgreiða 
fyrir þurra holu verður að bjóða betri 
kjör en Norðmenn gera ætlum við að 
fá einhvern til að bora. Það segir sig 
sjálft.“

Steingrímur bendir á að eftir 
miklu sé að sækjast og uppbygging 
og atvinna, sem tengist olíuleit og 
vinnslu, sé mikil og til verulegra 
hagsbóta fyrir samfélagið. „Við 
verðum þó að gera fyrirtækjum, sem 
hafa hug á þjónustu, vinnslu eða 
annarri starfsemi við olíuleit, kleift að 
reka sín fyrirtæki frá Íslandi annars 
fer þetta sömu leið og fraktskipin 
og verða skráð erlendis. Við munum 
því einbeita okkur að því að þjóna 
fyrirtækjum í olíuleit og vinnslu í 
landhelgi annarra landa fyrst um 
sinn,“ segir Steingrímur, „en skipin 
eru klár þegar kallið kemur! Fram að 
þeim tíma munum við einbeita okkur 
að útflutningi á sjómönnum, hugviti 
og þekkingu. Vonandi verður okkur 
kleift að gera það undir íslenskum 
fána en skattaumhverfið hér býður 
ekki upp á það í dag.“

 

Polarsyssel er um 88,5 metra 
langt og 17,6 metra breitt. Á því 
er þyrlupallur, fullkomin stöð fyrir 
þyrlueldsneyti og 850 fermetra þilfar. 

Öflugar brunadælur eru á skipinu 
og dæla þær um 1.500 lítrum á 
sekúndu Um 30 manna áhöfn verður 
um borð í skipinu. 

Nýja skipið er 89,7 metra langt 
og 19,6 metra breitt, það er með 5 
rafstöðvum CAT 3512 og 800kwh 
rafgeymarýmd. Þilfarið er 1.002 
fermetrar og allir tankar stærri.

Bæði skipin eru búin öllum 
nútímaþægindum fyrir áhafnir þeirra, 
t.a.m. bíósal og þreksal.

Framtakssjóðurinn Horn II 
slhf., sem er í rekstri Landsbréfa, 
festi nýlega kaup á 33% hlut í 
Fafnir Offshore hf. Um er að ræða 
hlutafjáraukningu hjá Fáfni sem nýtt 
verður til að fjármagna nýja skip 
fyrirtækisins. 

Eftir hlutafjáraukninguna verður 
Horn II stærsti einstaki hluthafi 
Fáfnis með um 33% hlut en 
Steingrímur Erlingsson á áfram um 
30% hlut. Aðrir hluthafar eru bæði 
innlendir og erlendir aðilar með 
mikla þekkingu á skiparekstri. 

Ævintýramaðurinn  
og frumkvöðullinn
– Steingrímur Erlingsson sér tækifæri sem eru öðrum hulin
Steingrímur Erlingsson er ástríðufullur skipaáhugamaður sem fyrir rúmu ári samdi um 
smíði dýrasta skips Íslandssögunnar. Kostnaðurinn var áætlaður 7,3 milljaðar króna. 
Steingrímur var ekki fáanlegur í viðtal fyrir síðasta Sjómannadagsblað. Hann vildi ekki tjá sig 
fyrr en hugmyndin yrði að veruleika og fjármögnun tryggð. Nú eru aðrir tímar!

Varðskipið Týr á leið í 
leiguverkefni á Svalbarða á 
vegum Fáfnis Offshore.
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VELDU GÆÐI
VELDU KJARNAFÆÐI

www.kjarnafaedi.is

Stolt íslenskrar náttúru

Blóðberg • Birkilauf • Aðalbláberjalyng • Einir
MEÐ VILLTUM ÍSLENSKUM KRYDDJURTUM

Íslenskt heiðalamb

Veðurstofa
Íslands

Veður

VEÐUR-APPIÐ

www.vedur.is

Pétur bendir á að mikil uppstokkun 
og sérhæfing hafi verið í 
sjávarútveginum á undanförnum 
árum og segir að það þurfi ekki annað 
en horfa til uppsjávarveiðum- og 
vinnslu þar sem kominn er ákveðinn 
stöðugleiki að hans sögn. „Í sjálfu sér 
er ekki langt síðan uppsjávarfiskur var 
unninn allt umhverfis landið. Nú eru 
uppsjávarfiskur unninn á 7 stöðum á 
landinu og eru 6 þeirra á austurlandi, 
einfaldlega vegna þess að helstu 
veiðarsvæðin eru austan af landinu.   

Með þessum breytingum náðist 
ákveðið jafnvægi í vinnslu 
uppsjávarfisksins og sama jafnvægi 
hefur náðst hvað varðar veiðar 
og vinnslu á humri. Humar er 
nú unnin á þremur stöðum, á 
Höfn, í Vestmannaeyjum og 
Þorlákshöfn. Þetta þykir eðlileg 
þróun, enda humarmiðin suður af 
landinu. Rækjan hefur verið erfið á 
síðustu árum en ég sé engu að síður 
fyrir mér að rækjuveiðar og –vinnsla 
þróist með sama hætti. Það kemur 

til að nást ákveðið jafnvægi og 
vinnslan verði í höndum þriggja 
til fjögurra fyrirtækja á Norðurlandi. 
Rökin eru þau sömu og áður, helstu 
rækjumiðin eru við norðanvert 
landið,” segir Pétur.   

Bolfiskurinn er hins vegar allt í 
kringum landið og þessi rök geta því 
ekki átt við hann, en Pétur nefnir 
markaðslegu rökin og segir að 
fiskvinnslunum muni fækka, 
væntanlega um þriðjung frá því sem 

nú er. „Bolfiskvinnslan verður sífellt 
tæknivæddari sem leiðir af sér færri 
störf við hefðbundna fiskvinnslu. 
Við munum ekki sjá fiskverð hækka 
aftur eftir verðfallið á síðasta ári og 
kostnaður mun bara aukast. Við því 
þarf að bregðast. Helsta ástæðan 
fyrir því að fiskvinnslan mun flytjast 
í einhverjum mæli á Suðvesturland 
er nálægðin við millilandaflugvöllinn 
svo vinnslan geti orðið við þeim 
sveigjanleika sem markaðirnir kalla 
eftir. Fiskvinnslan verður í auknum 
mæli að svara kalli markaðanna og 
þá er ég ekki eingöngu að tala um að 
flytja út fersk flök, heldur einnig að 
vinna þau á allan máta samkvæmt 
óskum kaupendanna. Husanlega 
þarf að vinna hnakkastykki og senda 
þau fersk til Frakklands, sporðinn 
til Bretlands og afganginn af flakinu 
hugsanlega á þriðja staðinn. Þetta 
eru ytri aðstæður sem við stöndum 
frammi fyrir og ráðum ekki við. Eina 
leiðin til þess að stunda arðbæran og 
ábyrgan sjávarútveg er að bregðast 
við breyttum aðstæðum og svara kalli 
markaðanna.

 
Til að sjávarútvegurinn nái að 

standa undir þeim væntingum og 
kröfum sem gerðar eru til hans þarf 
hann bæði samþykki og skilning 
samfélagsins á þessum breytingum. 
Þjóðin vill fá aukin skerf af kökunni 
beint til sín og til að svo megi verða 
þarf að koma til þessi skilningur og 
ekki síður samstillt átak greinarinnar 
og þjóðarinnar um alvöru 
mótvægisaðgerðir við það fólk sem fer 
illa út úr þessari nauðsynlegu þróun. 
Hvorki einstaka fyrirtæki né einstaka 
lítil samfélög hafa bolmagn til að klára 
svoleiðis mál ein og sér. Þar er því verk 
að vinna sem löngu er tímabært að 
taka á.” segir Pétur Hafsteinn Pálsson, 
framkvæmdastjóri Vísis hf.

Stórfelld hagræðing 
framundan í 
bolfiskvinnslunni
– að sögn framkvæmdastjóra Vísis hf.
Framundan er stórfelld hagræðing í íslenskum 
sjávarútvegi. Pétur Hafsteinn Pálsson, 
framkvæmdastjóri Útgerðarfélagsins Vísis í Grindavík 
segir að skipum muni fækka á komandi árum og það 
sama á við um fiskvinnsluna. Verði þetta að veruleika 
eru þær aðgerðir sem Vísir hf. hefur boðað og fjallað 
hefur verið um í fjölmiðlum að undanförnu einungis 
byrjunin á þróun sem ekki sér fyrir endann á.   Líf og fjör á vellinum

Allt frá fyrsta Sjómannadeginum, sem 
haldinn var hátíðlegur fyrir 76 árum, 
hafa áhafnir skipa og báta reynt með 
sér í íþróttum, hefðbundnum sem 
óhefðbundnum. Mörgum þykir miður að 
ekki skuli vera lengur keppt í íþróttum 
karlmennskunnar, svo sem koddaslag og 
stakkasundi.

Knattspyrna og reiptog njóta hins vegar 
alltaf mikilla vinsælda og í þeim greinum 
leggja menn mikið á sig til þess að standa 
uppi sem Sjómannadagsmeistarar.

Áhöfnin á Ásbirni RE 50 varð 
reiptogsmeistari á Sjómannadaginn 2013 
en áhöfnin á Fjölni SU 57 bar sigurorð af 
örðum í knattspyrnukeppninni og stóð uppi 
sem sigurvegari. 
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Það er ekkert nýtt að heyra 
hugmyndir ræddar um 
mögulega atvinnuauppbyggingu 
og sköpun starfa, sérstaklega 
á landsbyggðinni. Eitt sinn 
snerist þessi umræða að 
stórum hluta um fiskeldi, sem 
átti að skapa störf og styrkja 
byggðir þar sem fólksflótti 
og fámenni var viðvarandi 
vandamál. Á öðru tímabili 
snerist umræðan um stóriðju. 
Þar var meðal annars tekist á 
um grundvallarspurningar, svo 
sem hvort meira máli skipti 
að skapa störf eða vernda 
náttúruna. Kísilver, gagnaver, 
vatsátöppunarverksmiðjur, 
álþynnur, sæstrengir og 
lúxushótel hafa einnig verið í 
umræðunni tengt mögulegri 
styrkingu atvinnulífsins. 

Nýjastu hugtökin í 
þessari umræðu tengjast 
hafnarmannvirkjum. Risavaxið 
kapphlaup virðist hafið um 
að þjónusta skip sem gætu 
nýtt nýjar siglingaleiðir 
sem mögulega eru að opnast á 
Norðurslóðum. Einnig sjá margir 
tækifæri í að þjónusta fyrirhugaða 
olíuleit á Drekasvæðinu. Nokkrir 
staðir eru í umræðunni varðandi slík 
verkefni og framkvæmdir sem þar 
eru á teikniborðinu eru gríðarlega 

umfangsmiklar, hlaupa á tugum 
milljarða og myndu hafa gríðarleg 
áhrif verði af þeim. 

Óþekktur fjörður  
með mikla möguleika
Það eru ekki miklar upplýsingar 

að finna um Finnafjörð á 
net-alfræðiritinu Wikipediu. 
Þar segir einfaldlega að þetta 
sé stuttur fjörður í Norður-
Múlasýslu, hann sé nyrstur 
þriggja smáfjarða sem gangi inn 
úr Bakkaflóa og að hann liggi 
sunnan við Gunnólfsvíkurfjall. 
Ekki annað. En fjörðurinn 
hefur verið mikið í umræðunni 
síðustu mánuði í tengslum 
við hugmyndir um risavaxnar 
hafnarframkvæmdir þar. Á 
teikniborðinu er allt að 7 
kílómetra langur viðlegukantur 
og hafnarmannvirki sem 
sameiginlega yrðu álíka 
umfangsmikil og allar helstu 
hafnir í Reykjavík og á Akranesi. 
Kostnaðurinn við slíkar 
framkvæmdir yrði talinn í 
tugum milljarða. Stórt skref 
að þessum framkvæmdum 
var stigið þegar samningur 
á milli Langanesbyggðar, 
Vopnafjarðarhrepps, 
verkfræðistofunnar EFLU og 
þýska fyrirtækisins Bremenports 

var undirritaður þann 20. maí 
síðastliðinn. Það er einmitt þýska 
fyrirtækið sem er í lykilhlutverki í 
verkefninu og mun á næstu árum 
fjármagna nokkur hundruð milljón 
króna rannsóknir og framkvæmdir á 
svæðinu. Þar á meðal annars að safna 
gögnum vegna umhverfismats auk 
þess sem drög verða lögð að hönnun 
og skipulagi hafnarinnar. Gangi 
allt eftir gæti vinna við formlegt 
umhverfismat hafist eftir tvö ár. 
Þorsteinn Steinsson, sveitarstjóri 
Vopnafjarðarhrepps segir í samtali við 
Sjómannadagsblaðið að verkefnið sé 
komið á fullan skrið. 

„Þarna á nú að rannsaka lífríki, 

veðurfar, sjávardýpi, öldur og 
fleira. Það yrði grunnur að frekari 
rannsóknum en þetta þýðir að strax 
er búið að tryggja einhver störf hér 
á svæðinu. Ef af framkvæmdinni 
verður myndi það hafa mikil áhrif á 
atvinnulífið, ekki bara hér heldur um 
land allt.“ 

Hann segir alveg ljóst að 
möguleikarnir séu miklir.

„Miðað við áhuga stórra aðila á 
verkefninu hef ég trú á að þetta geti 
gerst en þetta er langhlaup. Það er t.d. 
alveg ljóst að eiginlegar framkvæmdir 
munu aldrei fara af stað fyrr en í allra 
fyrsta lagi árið 2018. En miðað við það 
sem við sjáum þá eru allar aðstæður 
mjög góðar sem ýtir undir áhugann. 
Og það sýnir einmitt hversu mikill 
hann er að fjárfestar eru tilbúnir að 
setja í þetta verulega fjármuni, svo 
mikla raunar að við erum ekki að fá 
krónu af opinberu fé í þær rannsóknir 
sem þegar er búið að ákveða.“

Aðspurður um möguleg 
umhverfisáhrif segir hann það 
auðvitað eitthvað sem taka þurfi inn í 
myndina.  

Umhverfismat
„Það er einmitt vegna þess sem 
við erum að leggja í þetta ferðalag 
svona snemma. Við ætlum að fara í 
ítarlegar rannsóknir á t.d. lífríkinu, 
aðstæðum og jarðvegi og búa okkur 
þannig undir umhverfismat sem fer 
fram áður en nokkrar framkvæmdir 
hefjast. Við finnum að Bremenport 
vill vanda sig og að það hugar mjög 
að umhverfismálum. Fyrirtækið er 
þannig að hugsa um að vera með 
skógrækt á ákveðnum svæðum í 
nágrenni við fyrirhugaða höfn og er 
líka að huga að ákveðnum lendum 
þar sem passað væri upp á fuglalífið 
svo eitthvað sé nefnt. Aðalatriðið 
er að skoða málið vel og treysta 
þeim stofnunum sem eiga að fara 
með umhverfismál í landinu. Ef 
við vöndum þessa vinnu erum við í 
góðum málum“.

Námavinnsla á Grænlandi 
skapar tækifæri
Í Eyjafirði huga menn einnig 
að hafnarframkvæmdum þó 
hugmyndirnar þar séu ekki alveg 
jafn viðamiklar. Þar er verið að 
undirbúa hafnarframkvæmdir og 
uppbyggingu á fjölnota iðnaðarsvæði 
við Dysnes sem m.a. gæti þjónustað 
verkefni tengd námavinnslu á 
Grænlandi. Verði af framkvæmdum 
gæti kostnaður við þær numið allt 
að 18 milljörðum króna og er gert 
ráð fyrir að heildaruppbyggingin 
taki 10 til 15 ár. Stofnað hefur 
verið félag um verkefnið en að 
því koma Atvinnuþróunarfélag 
Eyjafjarðar, Eimskip, verkfræðistofan 
Mannvit, hafnarsamlag 
Norðurlands og Slippurinn á 
Akureyri. Þorvaldur Lúðvík 
Sigurjónsson, framkvæmdastjóri 
Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar 
segir að verkefnið byggi á þremur 
megin stoðum. Í fyrsta lagi sé 
Eyjafjörður miðstöð skipaviðhalds á 
Íslandi. Í öðru lagi sé byggt á áratuga 
tengslum við Grænland sem snúi 
meðal annars að heilbrigðisþjónustu, 
flugsamgöngum og fleiru. Í þriðja 
lagi sé hafnarpláss af skornum 

skammti við Akureyri og komið 
að stækkun núverandi aðstöðu. 
„Við þurfum að huga að nýjum 
mannvirkjum til að mæta þeirri þörf 
sem þegar er til staðar. Það má líkja 
þessu við það þegar ákveðinn hluti 
af hafnarstarfseminni í Reykjavík 
var fluttur af Skarfabakka yfir í 
Sundahöfn,“ segir Þorvaldur. Hann 
segir menn ekkert sérstaklega tengja 
framkvæmdina við fyrirhugaða 
olíuleit á Drekasvæðinu. „Ef við 
fáum einhverja umferð og umsvif 
vegna þess verkefnis hingað þá er 
það einfaldlega bónus. En það er ekki 
forsenda fyrir verkefninu.“ 

Hann bendir á að miklir möguleikar 
felist í vinnslu hér á landi á námaefni 
frá Grænlandi. 

„Þar opnar nýr fríverslunar-
samningur við Kína á gríðarlega 
stór tækifæri. Hvorki Grænland né 
Danmörk eru með slíkan samning 
þannig að flutningur og áframvinnsla 
á námaefni hér á landi opnar þá 
dyr inn á stærstu markaði heims. 
Svo má ekki gleyma að við höfum 
almennt góða orkuvalkosti en oft er 
vinnsla eins og við horfum til fremur 
orkufrek. Það sem við erum að skoða 
er mjög ólíkt verkefninu í Finnafirði, 
en t.d. er fyrirhugaður hafnarkantur 
um 10% af áætluðum kanti í 
Finnafirði.  Við vonum að vel takist 
til þar og að það komist á koppinn, en 
horfum okkur vitanlega nær fyrst og 
fremst,“ segir Þorvaldur. 

Samstarfið skilaði árangri
Í Fjarðabyggð eru það umsvif 
mögulegrar olíuleitar á Drekasvæðinu 
sem skapar væntingar. Í viðleitni 
til að ná til sín hluta af þeirri 
köku tóku nágrannasveitarfélögin 
Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð 
höndum saman. Og það skilaði 
árangri því snemma í maí var 
tilkynnt að fyrirtækið Eykon 
Energy hafi ákveðið að leita eftir 
samningum um uppbyggingu 
þjónustumiðstöðvar fyrir olíuleit 
og –vinnslu við Reyðarfjörð. Á 
heimasíðu Fjarðabyggðar er haft eftir 
Jens Garðari Helgasyni, formanni 
bæjarráðs, að þetta skapi „gríðarleg 
tækifæri“. Ljóst er að samningurinn 
við Eykon Energy er mikilvægur 
áfangi fyrir sveitarfélögin tvö, því 
Eykon tengist tveimur af þeim þremur 
olíuleitarleyfum sem gefin hafa verið 
út á Drekasvæðinu. Það á aðkomu að 
stærsta sérleyfinu og er þar í samstarfi 
við kínverska ríkisolíufélagið CNOOC 
og norska ríkisolíufélagið Petoro. 
Einnig kemur það að öðru leyfi ásamt 
hinu norska Petoro auk kanadíska 
fyrirtækisins Ithaca. 

Önnur sveitarfélög eru þó ekki 
hætt að sækjast eftir þeim umsvifum 
sem þjónusta við olíuleit og vinnslu 
myndi skapa. Fimm staðir sóttust til 
að mynda eftir samstarfi við Eykon 
Energy en þau voru auk Reyðarfjarðar, 
Akureyri, Húsavík, Vopnafjörður og 
Seyðisfjörður. Ljóst er að á öllum 
þessum stöðum er mikill áhugi 
á þeim verkefnum sem möguleg 
olíuleit mun skapa. Baráttunni um 
að lokka olíuleitarfyrirtækin til sín er 
því hvergi nærri lokið og spennandi 
veðrur að fylgjast með framtíðar- 
uppbyggingu hafnarframkvæmda hér 
á landi á næstu árum.  

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Akraneskaupstaður
BAADER ÍSLAND ehf

TIL SJÓMANNA
SUMARKVEÐJA

hluti af Bygma

Gullæði eða raun-
veruleg tækifæri?
Margir sjá tækifæri í að þjónusta skip sem mögulega munu nýta nýjar 
siglingaleiðir á Norðurslóðum. Þjónusta við olíuleit og námagröft á 
Grænlandi heillar líka.
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„Fiskur er fiskur en kjöt er matur“ 
er gamall og þreyttur brandari sem 
kannski helst sauðfjárbændur fóru 
með þegar þeir vildu annaðhvort vera 
fyndnir eða slá um sig. Þeim fækkar 
hinsvegar hratt sem trúa því að kjöt 
á einhvern hátt betra, dýrmætara eða 
æðra fiskinum. Þannig snýst umræðan 
um landbúnaðinn aðallega um hvort 
ekki sé hægt að draga úr ríkisstyrkjum 
á sama tíma og stjórnmálamenn deila 
um það hvernig hægt sé að sækja fleiri 
krónur í ríkiskassann af þeim hagnaði 
sem sjávarútvegurinn skilar. 

Þrátt fyrir að ytri aðstæður, 
svo sem hækkandi fiskverð og 
breytingar á gengi, hafi aukið hagnað 
sjávarútvegsfyrirtækja á síðustu 
árum hefur útsjónarsemi þeirra sem 
starfa í greininni ekki síður haft áhrif. 
Stöðugt er verið að huga að leiðum til 
að nýta það hráefni sem komið er með 
að landi sem best. Síðustu misseri 
hefur nánast orðið sprenging þar á. 
Afskurður og bein, sem áður kostaði 
mikla vinnu og fjármuni að farga, eru 
skyndilega orðin að verðmætu hráefni 
sem sprotafyrirtæki í sjávarútvegi 
vinna úr verðmætar afurðir. Svo 
verðmætar raunar að dæmi eru um að 
„hratið“ sé orðið dýrmætara en kjötið 
af fiskinum sem sjómenn hafa í gegn 
um aldirnar lagt svo mikið á sig að 
sækja. 

Kollagen úr þorskroði
Eitt þessara fyrirtækja er Codland. 
Fyrirtæki sem stofnað var fyrir aðeins 
tveimur árum en er þegar farið að 
vekja athygli fyrir spennandi lausnir 
og vörur. Meðal þess sem fyrirtækið 
vinnur er þurrkaður fiskur, mjöl 
og hrálýsi sem nýtist í ýmis konar 
matvæla- og lyfjaiðnað. Fyrir því 
fer framkvæmdastjórinn Erla Ósk 
Pétursdóttir. Hún segir í samtali 
við Sjómannadagsblaðið að fyrsta 
verkefni fyrirtækisins hafi legið í að 
taka slor og vinna úr því hrálýsi og 
mjöl. Í framhaldi hafi menn farið að 
skoða aðra framleiðslu. 

„Sem dæmi erum við núna að 
framleiða kollagen úr íslensku 
þorskroði. Það er í dag eina 
fiskafurðin sem enn er flutt út 
óunnin. Nú er Codland komið í 
samstarfi við spænskt fyrirtæki og við 
gerum ráð fyrir að vinna þorskroðið á 
Spáni fyrst um sinn meðan unnið er 
að uppbyggingu kollagen verksmiðju 
á Íslandi.“

Kollagen er náttúrulegt bygginga-
prótein, en geta mannsins til að 
framleiða það fer að minnka upp úr 25 
ára aldri. Efnið hefur áhrif á mýkt og 
teygjanleika húðarinnar. „Það er því 
notað í snyrtivörur, fæðubótarefni og 
fleira. Mest af því kollageni sem fyrir 
er á markaðinum er unnið úr svína- og 
nautgripahúðum. Það eru hinsvegar 
margir sem ekki vilja nota þá vöru, 
til dæmis af trúarlegum ástæðum, og 
því hefur markaðurinn fyrir kollagen 
úr fiskum verið að aukast,“ segir Erla 
Ósk. 

Eitt leiðir af öðru
Forráðamenn Codland ætla ekki 
að láta þar við sitja enda sjá þeir 
verðmæti í öllum fiskafurðum. Þegar 
farið var yfir vinnsluferilinn í hrálýsis- 
og mjölframleiðslunni kom til að 
mynda í ljós að eftir sátu fiskbein. Það 
sáu menn ekki sem vandamál heldur 
tækifæri.

„Verkefnið framundan er að kanna 
hvernig best sé að framleiða beinakalk 
úr þessu hráefni, kanna markaði og 
markaðssetningu,“ segir Erla Ósk. 
„Allt snýst þetta um að nýta hráefni 
sem áður var hent. Í raun er verið að 
gera meira því ekki er eingöngu verið 
að skoða nýtinguna heldur hvernig 

hægt sé að hámarka þau verðmæti 
sem við erum með í höndunum. 
Hvernig við komumst lengra upp 
„virðispíramídann“ ef svo má að orði 
komast. Það er endalaust verið að 
skoða hvernig hægt sé að framleiða 
vöruna á hagkvæmari hátt eða hvort 
hægt sé að framleiða verðmætari 
vöru“. 

Almennt á það við í viðskiptum 
og atvinnulífinu að hörð samkeppni 
ríkir milli fyrirtækja. Þegar talað er 
við Erlu Ósk virðist hinsvegar eins 
og örlítið aðrar reglur gildi meðal 
þeirra fyrirtækja sem hún ber sig helst 
saman við. 

„Sjávarklasinn hefur þar spilað 
mjög stórt hlutverk, því í gegn um 
hann hafa menn verið að kynnast 
og hittast. Upp úr því hefur sprottið 
mikið samstarf milli ólíkra fyrirtækja 
og það hefur skapað allskonar 
tækifæri. Umhverfið hér á Íslandi 

er líka mjög hagstætt. Við höfum 
aðgang að styrkjum í gegn um til 
dæmis Tækniþróunarsjóð Rannís, AVS 
sjóðinn og Vaxtarsamning Suðurnesja 
sem er ómetanlegt og hefur hjálpað 
bæði okkur og fleirum mörgum að 
koma verkefnum af stað. Með bæði 
styrkjum og áðurnefndu samstarfi 
höfum við náð mun lengra en annars 
hefði verið mögulegt“. 

Próten og ensím
En Codland er ekki einsdæmi. Fleiri 
spennandi og kraftmikil fyrirtæki 
hafa sprottið upp síðustu ár, meðal 
annars fyrirtækið Fisk Seafood á 
Sauðárkróki sem sérhæfir sig í vinnslu 
á léttsöltuðum þorskafurðum. Eins og 
alltaf við slíka vinnslu fellur nokkuð til 
af afskurði. Og þar sáu forráðamenn 
fyrirtækisins sér leik á borði og 
stofnuðu dótturfélag sem heitir 
Iceprotein ehf. Það vinnur prótein 
úr afskurðinum og breytir honum í 
verðmæti. Í viðtali við Viðskiptablaðið 
í mars síðastliðnum var rætt við 
doktor Hólmfríði Sveinsdóttur, 
framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Þar 
segir hún gríðarlegan markað vera 
fyrir fiskprótín sem hollustuvöru 
þrátt fyrir að það sé dýrara en t.d. 
mysuprótín.

„Kosturinn við fiskprótínið frá 
okkur er að það er formelt út úr 
fiskholdinu með ensímum og það gerir 
það mun aðgengilegra til upptöku 
fyrir mannslíkamann. Nýtingin er því 
betri,“ sagði hún í viðtalinu. 

Zymetech er enn eitt fyrirtækið 
sem vakið hefur athygli síðustu 
misseri. Það sérhæfir sig í vinnslu 

ensíma sem meðal annars er notað í 
afurð sem sett var á markað síðasta 
sumar. Þar er um að ræða nefúða 
sem kallast ColdZyme en honum er 
ætlað að fyrirbyggja kvef. Önnur 
framleiðsla fyrirtækisins ber nafnið 
Penzim en það er meðal annars notað 
í ýmiskonar snyrtivörur. 

Verðmætin leynast víða
Enn er hægt að telja upp fyrirtæki 
sem eru að gera spennandi hluti. Eitt 
þeirra er sjávarleður sem fór fyrir 
nokkrum árum að súta leður úr fiski. 
Framleiðsla fyrirtækisins er í dag afar 
eftirsótt og hefur verið notuð í vörur 
margra þekktustu vörumerkja heims, 
eins og Nike, Gucci og Prada. Ekki má 
gleyma rótgrónari fyrirtækjum á borð 
við Lýsi ehf og Marel sem hafa árum 
saman staðið framarlega í hópi þeirra 
íslensku fyrirtækja sem tengjast 
nýsköpun og framþróun í sjávarútvegi 
enda er það mikilvægt. 

Lengi vel var eina leiðin til að 
auka heildarverðmæti íslenskra 
sjávarafurða að veiða einfaldlega 
meira en áður. Mönnum hefur árum 
saman verið ljóst að slíkt gengur ekki 
lengur. Áherslan færðist því yfir í að 
búa til sem mest verðmæti úr þeim 
fiski sem þegar berst að landi. Það 
hefur skilað svo góðum árangri að 
eftir hefur verið tekið. Líkur eru á að 
sú þróun haldi áfram Íslendingum 
öllum til góða og forvitnilegt verður 
að sjá hvaða fyrirtæki í þessum geira 
muni næst vekja athygli. 

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Öruggari öryggishnappur 
Hjúkrunarfræðingar alltaf á vakt

Öryggismiðstöðin er eini þjónustuaðili öryggishnappa 

sem er með hjúkrunarfræðinga í stjórnstöð á símavakt 

allan sólarhringinn. Hjúkrunarfræðingar eru til ráðgjafar 

fyrir hnapphafa auk þess að vera stuðningur við 

öryggisverði í útköllum. Auk þess fylgir hverjum nýjum 

hnappi reykskynjari sem er beintengdur stjórnstöð 

Öryggismiðstöðvarinnar.

Ef þú ert með hnapp frá öðrum þjónustuaðila, er einfalt að skipta. Hringdu í síma 

570 2400 og kynntu þér málið.

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn
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Heimaþjónusta HjálpartækiFerðaþjónusta Aðlögun húsnæðis Öryggishnappur

Verðmætin 
liggja víða
Gríðar verðmætar vörur eru í dag unnar úr 
afskurði, beinum og öðrum hlutum fiska sem áður 
voru álitnir verðlausir. 

Erla Ósk Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Codland. 

Meðal þess sem fyrirtækið Codland vinnur er þurrkaður fiskur, mjöl og hrálýsi 
sem nýtist í ýmis konar matvæla- og lyfjaiðnað. 

Fyrsta verkefni verkefni fyrirtækisins Codland var að 
taka slor og vinna úr því hrálýsi og mjöl.
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Hvalfjarðargöngin voru að sögn 
Gísla forsenda þess að unnt var 
að sameina alla hafnarstarfsemi á 
Faxaflóasvæðinu. „Eftir að göngin 
voru tekin í notkun árið 1998 varð 
Faxaflóinn að einu atvinnusvæði. 
Fljótlega fóru sveitarfélögin á svæðinu 
að skoða margvíslega möguleika á 
samvinnu og sameiningum. Gengið 
var frá fyrstu sameiningunni 
strax árið 2001 þegar Orkuveita 
Reykjavíkur sameinaðist Hitaveitu 
Akraness og Borgarfjarðar,“ segir 
Gísli sem var einn af forvígismönnum 
að sameiningu hafnanna á 
Faxaflóasvæðinu. 

„Þetta þótti gráupplagt“
Þann 28. júní 2001 birtist í 
Fréttablaðinu viðtal við Gísla, 
þáverandi bæjarstjóra á Akranesi, um 
möguleikana sem myndu skapast með 
Hvalfjarðargöngunum. Þar segir hann: 
„Einnig getur samstarf í hafnarmálum 
verið mjög áhugavert. Þá er ég að tala 
um Akraneshöfn, Reykjavíkurhöfn og 
Grundartangahöfn. Það er alveg ljóst 
að löndun á fiski og stórflutningar 
koma til með að taka breytingum í 
framtíðinni sem skiptir alla þessa þrjá 
aðila máli.“

Sameiningarnar  voru ekki 
einvörðungu bundnar við opinber 
fyrirtæki því tvö stærstu 
sjávarútvegsfyrirtækin á 
Akranesi og í Reykjavík, 
Haraldur Böðvarsson 
og Grandi, sameinuðust 
árið 2003. Í kjölfarið fóru 
fram fyrstu formlegu 
umræðurnar um 
sameiningu hafnanna 
milli Gísla og Árna Þórs 
Sigurðssonar sem þá var 
formaður hafnarstjórnar 
Reykjavíkurhafna. Gísli 
segir að sameiginlegur 
skilningur hafi 
verið á mikilvægi 
sameiningarinnar fyrir 
sveitarfélögin, „þetta 
þótti gráupplagt,“ segir 
hann. Fulltrúar tíu 
sveitarfélaga við Faxaflóa 
hittust síðan á fundi 
tæpu ári síðar og skrifuðu 
undir viljayfirlýsingu 
um sameiningu 
Reykjavíkurhafnar, 
Akraneshafnar, 
Grundartangahafnar og 
Borgarneshafnar frá og 
með 1. janúar 2005. 

„Heildræn skipulagning 
hafnarsvæðanna var mun 
auðveldari eftir sameininguna,“ 
segir Gísli. „Grundartangi varð 
fyrir valinu sem iðnaðarhöfn og 
við það leystist áralöng deila um 
uppbyggingu iðnaðarhafnar í 
Reykjavík og forsendur sköpuðust 
við að endurskipuleggja svæðið 
umhverfis Reykjavíkurhöfn sem 
er mjög merkileg á heimsvísu því 
afar fágætt er að höfuðborgarhöfn 

sé virk löndunarhöfn en árið 2012 
var 108 þúsund tonnum landað í 
Reykjavíkurhöfn. Það er fáheyrt ef 
ekki óþekkt að svo miklum afla sé 
landað í hjarta höfuðborgar og þar fari 
einnig fram fiskverkun og margvísleg 
þjónusta við flotann, bæði við bryggju 
og í slippnum.

Iðandi mannlíf
Það er mikill og almennur vilji fyrir 
því að tengja enn betur saman 
atvinnulíf, íbúabyggð og afþreyingu 
á hafnarsvæðinu. Við þurfum því að 
mæta nýjum og breyttum kröfum 
þar sem ekki er lengur hægt að líta 
á bryggjusvæðið sem afmarkað 
atvinnusvæði því það er orðið 
eftirsótt, bæði af borgarbúum og 
ferðamönnum sem þar vilja njóta 
menningar, lista og afþreyingar. 
Hlutverk Reykjavíkurhafnar hefur 
breyst mjög á síðustu árum og þá um 
leið skyldur hennar við umhverfið 
og samfélagið. Höfnin er með öðrum 

orðum menningarhöfn,“ segir 
Gísli.

„Þróunin hefur verið 
mjög hröð á síðustu árum. 
Nú er iðandi mannlíf á 
hafnarsvæðinu, alveg frá grænu 
verbúðunum við Suðurbugtina 
yfir á Grandagarð, á svæði 
sem nýttist fáum og var orðið 
til hálfgerðra r vandræða 
í miðbæjarskipulaginu. 
Fyrstu skrefin í 
endurskipulagningunni 
samkvæmt þessari 
hugmyndafræði var þegar 
grænu verbúðunum við 
Suðurbugtina var breytt í 
veitingahús og gallerí. Sú 
aðgerð tókst sérlega vel og 
þar varð fljótt iðandi mannlíf 
og margvísleg þjónusta við 
ferðafólk. Næsta skrefið var 
skipulag og uppbygging við 
Sjóminjasafnið Víkina og í 
beinu framhaldi endurskipulag 
verbúðanna við Grandagarð 
sem hýsa nú meðal annars smá 
en öflug fyrirtæki.“

80 skemmtiferðaskip á ári
Hafnir eru tiltölulega ung mannvirki 
hérlendis, Reykjavíkurhöfn fagnaði 
hundrað ára afmæli sínu á síðasta 
ári. Byggingartími hennar var frá 
1913 til 1917. Hafnargerðin var 
umfangsmesta og fjárfrekasta 
framkvæmd Íslandssögunnar til þess 
tíma. Mörg framandi tól og tæki 
voru notuð við hafnargerðina, s.s. 
gufuknúnir kranar og járnbrautin 
sem lögð var úr Öskjuhlíðinni niður á 
hafnarsvæðið. 

Framkvæmdir við Sundahöfn 
hófust 1968. Þar hafa 
flutningafyrirtækin Eimskip og 
Samskip aðstöðu og þar leggjast 
að flest skemmtiferðaskipin sem 
heimsækja Reykjavík. Á síðasta ári 
voru þau 80 talsins og fjöldi farþega 
var 92.412. Er ásættanlegt að bjóða 
þeim upp á legupláss við Sundahöfn?

Gísli segir Sundahöfn góðan 
kost. „Siglingin inn Sundin þykir 
afskaplega falleg og fjarlægðin frá 
Sundahöfninni að miðbænum er ekki 
mikil. Samgöngur frá höfninni að 
miðbænum hafa ekki verið vandamál 
en það má hins vegar velta því fyrir 

sér hvort og þá hvernig væri hægt að 
skipuleggja einfaldar samgöngur frá 
Sundahöfn niður í miðbæ. Það gæti 
aukið verslun farþeganna í Reykjavík 
en á móti þurfa verslunareigendur að 
mæta þörfum farþeganna sem flestir 
eru komir á stjá snemma morguns og 
farnir í skoðunarferðir þegar verslanir 
opna klukkan 11 í miðbænum,“ segir 
Gísli. „Það ætti að vera auðveldara 
fyrir verslunareigendur að ná til 
farþeganna nú þegar sífellt fleiri skip 
stoppa hér orðið í tvo daga en ekki 
einn eins og algengt var.“ 

Áframhaldandi þróun
Hvað verkefni framtíðarinnar varðar 
nefnir Gísli m.a. skipulag og sambýli 
við íbúðabyggð í grennd við Gömlu 
höfnina í Reykjavík og áframhaldandi 
þróun Gömlu hafnarinnar, 
uppbyggingu á Grundartanga og 
þróun Sundahafnar. Hann sér ekki 
fyrir sér að slippurinn víki á næstu 
árum „en það er ljóst að þegar kemur 
að endurnýjun dráttarbrauta munum 
við finna honum nýjan stað en 
eigendur Stálsmiðjunnar hafa hug 
á að sækja fram með nýjan slipp á 
Grudnartanga sem tæki stærri skip en 
nú er gert.

Ég mundi einnig vilja sjá meiri 
tengingu ferðaþjónustunnar í Gömlu 
höfninni við Akranes enda stutt þar 
á milli og heilmiklir möguleikar fyrir 
ferðaþjónustufyrirtækin sem nú bjóða 
nánast eingöngu upp á stuttar ferðir 
sem taka hluta úr degi.

Verulega dró úr hefðbundinni 
hafnarstarfsemi í Borgarnesi með 
tilkomu Borgarfjarðarbrúarinnar árið 
1981. Það væri því æskilegt ef hægt 
væri að skapa einhverja aðstöðu við 
höfnina í Borgarnesi, til dæmis fyrir 
listamenn eða ferðafólk, því höfnin er 
á skemmtilegum stað sem gaman væri 
að nýta. 

Við hjá Faxaflóahöfnum horfum því 
ekki fram á aðgerðaleysi næstu árin,” 
segir Gísli Gíslason hafnarstjóri að 
lokum.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

SPRETTUR ÚR SAMSTARFI

Nýsköpun

Undanfarin þrjátíu ár höfum við tengt saman það sem
sjávarútvegurinn gerir best og það sem við gerum best.
Sameinaðir kraftar hafa skilað fiskiðnaðinum og
samfélaginu auknum verðmætum.

Marel á Íslandi þakkar samstarf liðinna ára og sendir
landsmönnum heillaóskir í tilefni sjómannadagsins.

marel.is

M A R E L  L A G Ð I  7 
M I L L J A R Ð A  K R Ó N A  Í 

N Ý S K Ö P U N  Á R I Ð  2 0 1 3

Í  F Y R R A  K Y N N T I 
M A R E L  4 8  N Ý J A R 

V Ö R U R  O G  S Ó T T I  U M 
2 4  E I N K A L E Y F I

Group
Fishing - Aquaculture - Trade

Lengd hafnarbakka  
Faxaflóahafna í árslok 2013

 Heildarlengd Lengd viðlegu

Reykjavík – Gamla höfnin 
Olíuhöfn Örfirisey 182 m 112 m
Vesturhöfn  1.825 m 1.593 m
Austurhöfn  1.653 m 1.809 m
 3.660 m 3.514 m

Reykjavík – Sundahöfn  
Klettasvæði  808 m 770 m
Vatnagarðar  1.009 m 909 m
Kleppsvík  799 m 720 m
Ártúnshöfði 137 m 102 m
Gufunes  223 m 196 m
 2.976 m 2.697 m 
 

Grundartangi  699 m 640 m

Akranes 1.340 m 1.340 m

Borgarnes 97 m 61 m
   
Heildarlengdir 8.772 m 8.252 m

Gísli Gíslason hafnarstjóri:

Hvalfjarðagöngin 
forsendan fyrir 
sameinuðum höfnum
Gísli Gíslason hefur gegnt starfi hafnarstjóra 
Faxaflóahafna nánast frá upphafi. Hann tók við starfinu 
eftir að hafa verið bæjarstjóri á Akranesi um árabil og segir 
starf hafnarvarðar ekki ósvipað bæjarstjórastarfinu. „Stærsti 
munurinn er sá að sem hafnarstjóri er ég í meiri samskip-
tum við fyrirtæki en íbúa. Verkefnin eru ekki ósvipuð þar 
sem landnýting og skipulagsmál skipta miklu máli.“
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Göturennur fyrir allt 
að 90 tonna burð

Ofnlokar, strenglokar, 
gólfhitastýringar, álpex og síur.

Brunaborðar og 
eldvarnarkítti 
á góðu verði.

Niðurföll í sturtuklefann, þvottahúsið, 
kjallarann, iðnaðarhúsið og á þakið.

TIL ÞJÓNUSTU
- FYRIR SJÁVARÚTVEGINN

LAGNAVERSLUN

Göturennur fyrir allt 
að 90 tonna burð

Ofnlokar, strenglokar, 
gólfhitastýringar, álpex og síur.

Brunaborðar og 
eldvarnarkítti 
á góðu verði.

Niðurföll í sturtuklefann, 
þvottahúsið, kjallarann, 
iðnaðarhúsið og á þakið.

Ryðfríu niðurföllin frá Blücher 
eru nú fáanleg í Lagnaverslun 
BYKO í Kópavogi. Blücher 
niðurföllin eru fáanleg í öllum 
útfærslum, hvort sem um 
ræðir bað herbergi, brugghús, 
sláturhús, iðnaðar eldhús eða 
fiskvinnsluhús. Getum einnig 
látið sér smíða niðurföll og 
rennur eftir teikningu.

RYÐFRÍ 
NIÐURFÖLL 
OG FITTINGS 
FRÁ BLÜCHER 

Hágæða stálrör og pressfittings.

®

facebook.com/BYKO.is Nánari upplýsingar: lagnadeild@byko.is - byko.is - sími: 515 4000 

Það skiptir okkur Íslendinga miklu 
máli að vel sé staðið að rannsóknum 
á hafinu umhverfis landið. Að við 
þekkjum lífríkið og kortleggjum 
sveiflur þess og breytingar. Því 
höfum við stundað þar viðamiklar 
rannsóknir síðustu ár og áratugi. Þær 
hafa skilað gríðarlegum upplýsingum 
um viðkvæmt lífríkið. Með þær 
upplýsingar að vopni hafa Íslendingar 
stundað sjálfbærar fiskveiðar og rekið 
hagkvæman sjávarútveg. Í þessu ferli 
hefur Hafrannsóknastofnun, síðustu 
ár undir stjórn forstjórans, Jóhanns 
Sigurjónssonar, gegnt lykilhlutverki. 
En þar eru nú blikur á lofti. 

„Niðurskurður til Hafrannsókna-
stofnunar er orðinn þvílíkur að 
hann er farinn að hafa áhrif á 
kjarnastarfsemi okkar. Við eigum 
í dag í erfiðleikum með að afla 
þeirra upplýsinga sem við þurfum 
til að geta metið hvort veiðar séu 
sjálfbærar eða ekki. Það eru ekki 
bara rannsóknir sem eru gerðar til að 
auka þekkingu okkar á mismunandi 
þáttum vistkerfis sjávar sem eru í 
uppnámi heldur beinar rannsóknir 
á afrakstrargetu vistkerfisins. Og 
þá er stutt í að sparnaðurinn fari að 
hafa áhrif á ráðgjöf okkar. Því lakari 
sem rannsóknir eru því varfærnari 
þurfum við að vera í nýtingu. Þannig 
að sparnaður til stofnunarinnar getur 
haft áhrif á hvort við getum fullnýtt 
einstaka fiskistofna.“ 

Svona lýsir Jóhann ástandinu 
hjá Hafrannsóknastofnun eins 
og það blasir við í dag. Hafró, 
eins og stofnunin er kölluð dags 
daglega, hefur ekki farið varhluta af 
efnahagsþrengingum síðustu ára. 
Í sérstökum umræðum um stöðu 
Hafrannsóknastofnunar á Alþingi 
þann 10. apríl fór Sigurður Ingi 
Jóhannsson sjávarútvegsráðherra yfir 
fjárveitingar til hennar.

„…á föstu verðlagi ársins 2014 
lækkuðu fjárveitingar síðastliðinna 
fimm ára frá ríkinu um 700 milljónir 
króna. Og milli ársins í fyrra og í 
ár eru það um 50 milljónir króna. 

Þetta er orðin nærri 30% lækkun á 
fjárveitingum á föstu verðlagi frá 
árinu 2007. Það segir sig sjálft að það 
þarf að grípar þar inn í.“ 

Jóhann segir að fyrstu árin eftir 
hrun hafi verið hægt að halda sjó í 
rekstrinum. Þó ríkið hafi veitt minni 
fjármuni til stofnunarinnar fékk 
hún á móti aukið fjármagn úr meðal 
annars svokölluðum Verkefnasjóði 
sjávarútvegsins en í hann renna 80% 
af andvirði þess afla sem útgerðir 
hafa ekki haft aflaheimildir fyrir 
(svokallaðs VS-afla). En á sama 
tíma komu til ný verkefni, svo sem 
makrílrannsóknir.

„Fjármunirnir, sem skila sér í 
þennan verkefnasjóð, hafa minnkað 
verulega. Minni fjármunir koma í 
hann í ár en síðustu ár m.a. vegna 
þess að fiskverð lækkaði. Við gerðum 
ráð fyrir að fá 440 milljónir úr 
sjóðnum í ár en raunin verður um 
390 milljónir króna. Þegar mest var 
voru tekjur úr sjóðnum meira en 500 
milljónir króna. Þessu til viðbótar 
hafa tekjur af rannsóknarafla okkar 
dregist verulega saman. Þar munar 
milli hundrað og tvö hundruð 
milljónum króna. Og allt leggst þetta 
á eitt.“ 

Áhrifin á reksturinn
Samdrátturinn þýðir aðeins 
eitt – minni rannsóknir. Í 
starfs- og rekstraráætlun 
Hafrannsóknastofnunar fyrir 
yfirstandandi ár segir:

„Úthald rannsóknarskipanna 
dregst enn saman og er gert ráð fyrir 
47 dögum á Bjarna Sæmundssyni í 
stað 162 árið 2013 og dagar á Árna 
Friðrikssyni verða 157 í stað 176 
árið 2013, þar af er gert ráð fyrir 12 
dögum vegna leigu til Grænlendinga.“ 

Síðar í áætluninni segir: „Ljóst er 
að aðhaldsaðgerðir af þessu tagi færa 
rannsóknarstarfsemina mörg ár aftur 
í tímann og tefla mikilvægum grunni 
ráðgjafar stofnunarinnar í beina 
hættu.“ Jóhann segir þetta síst vera 
orðum aukið. 

„Við þurfum þar að auki að stunda 
rannsóknir á lífríkinu í heild en ekki 
bara á nytjastofnunum. Þegar Árni 
Friðriksson kom til landsins árið 
2000 var í honum nýr og fullkominn 
fjölgeisladýptarmælir. Þá var tekin 
ákvörðun um að klára að kortleggja 
hafsbotninn í efnahagslögsögunni á 
tíu árum. Núna, fjórtán árum seinna, 
erum við búin með 10 til 13%. Þetta 
er gríðarlega mikilvægt verkefni sem 
gefur okkur nauðsynlegar upplýsingar 
um lífríkið sem við viljum vernda og 
nýta skynsamlega. Í fyrra voru engar 
slíkar mælingar framkvæmdar. Og við 
vorum nú að ákveða að láta þetta falla 
niður í ár.“ 

Rannóknirnar  
sífellt mikilvægari
Ljóst er að verkefnin, sem 
Hafrannsóknastofnunar bíða, eru 
umfangsmikil, meðal annars kalla 
breyttar umhverfisaðstæður í hafinu 
á mjög viðamiklar rannsóknir. Jóhann 
nefnir sem dæmi þær breytingar 
sem hafa orðið á loðnugöngum og 
breytingar á göngu makríls innan 
efnahagslögsögunnar. Hvort tveggja 

hafi kallað á dýrar rannsóknir sem 
hafi þó skilað sér margfalt til baka 
í verðmæti í þeim veiðum sem 
stundaðar hafa verið undanfarin ár. 
En fleira hangir á spýtunni. 

„Erlendir neytendur vilja að 
fiskurinn, sem þeir kaupa, komi úr 
stofni sem ekki er ofveiddur. Víða 
er því farið fram á vottun um að 
veiðar úr einstökum fiskistofnum 
séu sjálfbærar. Í öllum þessum 
vottunarkerfum er eitt lykilatriðið 
að áreiðanlegur vísindalegur 
grunnur sé að baki veiðunum. 
Einnig að nýtingaráætlanir séu 
ábyrgar, stjórnvöld fylgi eftir 
rannsóknaráætlunum og að 
stjórnkerfið, sem heldur utan um 
nýtinguna, virki. Allt þetta þarf 
að vera í lagi til að svara auknum 
kröfum neytenda enda leggja margir 
þeirra sem kaupa íslenskan fisk 
mikið upp úr þessu. Hér gegnir 
Hafrannsóknastofnun lykilhlutverki.“ 

Þurfa tryggt fjármagn
Tekjur Hafrannsóknastofnunar 
skiptast í tvo flokka (sjá mynd ). Í 
ár fær stofnunin um 1,4 milljarða 

króna úthlutað á fjárlögum og um 
1,1 milljarð í sértekjur. Þær koma 
að stærstum hluta úr áðurnefndum 
Verkefnasjóði sjávarútvegsins en 
einnig skapar sala á rannsóknarafla 
miklar tekjur. Því til viðbótar 
fær stofnunin talsverðar tekjur í 
gegnum samkeppnissjóði á evrópska 
efnahagssvæðinu og hérlendum 
sjóðum þar sem AVS sjóðurinn er 
mikilvægastur. 

„Við erum orðin allt of háð 
þessum styrkjum úr innlendum 
rannsóknarsjóðum og erum nú farin 
að nýta þá til að greiða fyrir hluta 
af okkar föstu starfsemi, svo sem 
vöktunarverkefni,“ segir Jóhann. „Að 
tekjur, sem eru í sjálfu sér nánast 
háðar veðri og vindum, séu nýttar 
í fastan rekstur lykilstofnunar í 
atvinnugreininni er að mínu viti ekki 
í lagi. Ég vil að Hafrannsóknastofnun 
verði tryggðar öruggar tekjur til að 
standa straum af fastri starfsemi. Og 
að við gætum þá nýtt þessa styrki í að 
greiða fyrir skammtímaverkefni.“ 

Jóhann bendir á að vegna 
sparnaðar hafi ýmislegt í rekstrinum 
verið látið sitja á hakanum. Til 
dæmis hafi ekki orðið eðileg 
nýliðun í starfsmannahópi 
Hafrannsóknastofnunar sem er 
mikið áhyggjuefni og endurnýjun 
á tækjabúnaði verið slegið á frest. 
Fyrir tæpum tveimur árum lágu til 
að mynda fyrir áætlanir um smíði á 
nýju rannsóknarskipi en því var ætlað 
að leysa af hólmi rannsóknarskipið 
Bjarna Sæmundsson sem var smíðað 
árið 1970 og því komið verulega til ára 
sinna. Þessum áætlunum hefur verið 
ýtt til hliðar og ólíklegt er að eitthvað 
verði úr þeim á næstu misserum. 

Skilingur á Alþingi?
Eins og áður sagði var þann 10. apríl 
síðastliðinn sérstök umræða um 
Hafrannsóknastofnun á Alþingi. 
Miðað við orð þingmanna þar er 
ríkur skilningur meðal þeirra á 
mikilvægi þess rannsóknarstarfs sem 
starfsmenn Hafró sinna. Þannig sagði 
þingmaðurinn og fiskifræðingurinn 
Össur Skarphéðinsson í umræðunum:

„Fjársvelti gagnvart Hafró getur 
kostað hið opinbera stórar upphæðir. 
Það er einfaldlega þannig.“ 

Steingrímur J. Sigfússon talaði 
á svipuðum nótum: „Þetta er mjög 
alvarleg staða og allir sem einhverja 
nasasjón hafa af rannsóknarstarfi vita 
hversu alvarlegt það er og dýrkeypt ef 
mælingarseríur taka að slitna í sundur 
og eyður skapast í þær gagnaraðir sem 
sjálft stofnstærðarmatið byggir á.“ 

Greinilegt er að þingmenn 
voru sammála um að aðgerða 
væri þörf en eins og staðan er í 
dag ríkir mikil óvissa um rekstur 
Hafrannsóknastofnunar næstu árin. 

Aðhaldsaðgerðir stefna 
Hafrannsóknastofnun í hættu
Fjárveitingar til Hafrannsóknastofnunar hafa dregist saman um 30% frá árinu 2007. Sá niðurskurður gæti reynst Íslendingum dýr. 

„Ljóst er að aðhaldsaðgerðir af þessu tagi færa 
rannsóknarstarfsemina mörg ár aftur í tímann og tefla 
mikilvægum grunni ráðgjafar stofnunarinnar í beina 
hættu.“ 

Úr starfs- og rekstraráætlun  
Hafrannsóknastofnunar fyrir árið 2014. 
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Fær í flestan sjó 
- hágæðavörur sem gera þig sjófæran í eldhúsinu

Fastus býður uppá heildarlausnir fyrir atvinnueldhús á sjó  
hvað varðar eldunaráhöld, tæki og margt fleira.

Fagþekking og reynsla eru lykilatriði í starfsemi Fastus - en þar starfa reyndir ráðgjafar á sölusviði 
sem tryggja réttar lausnir fyrir þínar þarfir.

Hafðu samband og fáðu upplýsingar um útbúnað sem hentar þinni starfsemi.
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Ofnar GIRO pönnur Eldavélar

Uppþvottavélar Fatnaður Skór

Veit á vandaða lausn

Saga landhelgisgæslu hér við land 
spannar rúmlega níutíu ár. Hún hófst í 
kringum 1920 þegar farið var að leigja 
skip til að fylgjast með landhelginni. 
Fyrsta varðskipið, sem smíðað var 
fyrir Íslendinga, kom til landsins 23. 
júní árið 1926. Það var gufuskipið 
Óðinn, 512 brúttólesta skip, 
vopnað tveimur 57 mm fallbyssum. 
„Ávallt síðan hafa starfsmenn 
Landhelgisgæslunnar gætt hagsmuna 
þjóðarinnar við verndum fiskimiðanna 
og björgunarstörf,“ segir á heimasíðu 
gæslunnar. 

Forstjóri Landhelgisgæslunnar 
er Georg Kristinn Lárusson. Undir 
hann heyra um 250 starfsmenn sem 
vinna við afar fjölbreytt verkefni. 
Gæslan rekur þrjú varðskip, þrjár 
björgunarþyrlur og eina flugvél 
og innan hennar starfar meðal 
annars sérstök köfunarsveit sem og 
sprengjusveit auk sjómælingasviðs 
sem gerir út sjómælingabátinn Baldur. 
Landhelgisgæslan er ábyrg fyrir 
framkvæmd varnartengdra verkefna á 
öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli 
og rekur m.a. í því skyni fjórar öflugar 

ratsjár og fjarskiptastöðvar, eina í 
hverjum landsfjórðungi. Hlutverk 
gæslunnar er viðamikið og er lýst svo 
á heimasíðu hennar: „Með öflugri 
öryggis- og löggæslu, eftirliti, leit og 
björgun ber Landhelgisgæslunni að 
stuðla að öryggi sjófarenda, fólksins í 
landinu og verndun auðlinda með sem 
bestum og hagkvæmustum hætti.“ 

Öryggi á Norðurslóðum
„Íslendingar eru fámenn þjóð sem 
býr á erfiðum stað á Atlantshafinu. 
Við höfum lagt áherslu á að það er 
ekki okkar einkamál að gæta öryggis 
á íslenska björgunarsvæðinu sem 
er eitt það stærsta í heiminum og 
því hefur Landhelgisgæslan lagt 
mikla áherslu á að efla tengslin við 
nágrannaþjóðirnar, sérstaklega 
Dani og Norðmenn,“ segir Georg í 
samtali við Sjómannadagsblaðið. 
„Við höfum komið á fót 
reglubundnum samskiptum og gert 
samstarfssamninga enda álítum við 
það vera samstarfsverkefni þjóðanna 
að viðhalda öryggis- og björgunargetu 
á þessu stóra svæði. Þó að við höfum 

yfirsýn og að svæðið sé undir okkar 
stjórn er ekki þar með sagt að við ein 
berum þar ábyrgð. Okkar hlutverk er 
að stjórna og stýra aðgerðum og hafa 
sem besta stöðumynd tiltæka hverju 
sinni.“ 

Georg segir að Landhelgisgæslan sé 
almennt vel í stakk búin til að takast á 
við þau verkefni sem upp geta komið 
á norðurslóðum. „Landhelgisgæslan 
getur fylgst með nánast öllum 
skipaferðum um íslenska hafsvæðið. 
Flest skip senda frá sér sjálfvirkar 
tilkynningar, ef það gerist ekki eru 
þegar gerðar ráðstafanir og jafnvel 
er undirbúin allsherjarleit. Það tekur 
skamman tíma að virkja hugsanlega 
viðbragðsaðila. Verði stórslys á 
okkar leitar- og björgunarsvæði er 
það auðvitað grafalvarlegt mál og 
mikið áhyggjuefni. Það verður að 
viðurkennast að þær þjóðir, sem 
eiga land að þessu svæði, eru ekki 
nægjanlega vel búnar til að takast á við 
slík áföll. Því er afar nauðsynlegt að 
samstarf sé sem mest og stöðumyndin 
sem best hverju sinni.“

Sparað hjá gæslunni
Talsverðar breytingar hafa orðið á 
Landhelgisgæslunni á síðustu árum. 
Til að mynda voru verkefni hennar 
og Varnarmálastofnunar að hluta 
sameinuð árið 2011. Reksturinn í 
dag er viðamikill og eins og á við um 
aðrar ríkisstofnanir hafa fjárframlög 
dregist hlutfallslega saman frá hruni. 
„Í fyrra námu heildarútgjöldin 
rúmum 4,8 milljörðum króna, 

reksturinn er mikið háður gengi 
og olíuverði og hefur þróun þeirra 
þátta haft mikil áhrif,“ segir Georg. 
„Það hefur orðið þess valdandi að 
verkefni Landhelgisgæslunnar hér 
heima hafa dregist saman um sem 
nemur 40 til 45% frá árinu 2009. Við 
höfum þurft að spara á öllum sviðum 
en höfum reynt sem mest að hlífa 
öryggis-, neyðar- og björgunarþætti 
starfseminnar og þá sérstaklega 
þyrlubjörgunarsveitinni. Engu að 
síður hefur orðið samdráttur þar og 
sérstaklega á þessu ári. En það verður 
líka að viðurkennast að út úr þessu 
harðæri hefur einnig komið ýmislegt 
jákvætt. Við höfum náð að gera okkur 
skilvirkari og nákvæmari í öllum okkar 
störfum og tekist að skapa okkur mikil 
tækifæri og verkefni erlendis hafa eflt 
okkur á margan hátt.“  

Georg segir að vegna góðs og 
mikils fjölþjóðlegs samstarfs 
Landhelgisgæslunnar hafi með 
vissum hætti tekist að snúa vörn 
í sókn. Gæslan hafi tekið að sér 
verkefni um víða veröld með skipum 
og flugvél, öflugum mannskap og 
mikilli sérþekkingu. Tekjur af þeim 
verkefnum námu rúmlega þriðjungi af 
heildarrekstri Landhelgisgæslunnar á 
árinu 2011. Sú ráðstöfun hefur ekki 
verið óumdeild. Bent hefur verið á 
að meðan dýrmæt tæki gæslunnar 
sinni verkefnum erlendis séu þau ekki 
tiltæk komi eitthvað upp á hér heima. 
Georg tekur ekki undir þá gagnrýni: 

„Með þessu hefur okkur tekist 
að halda verðmætum mannskap, 
tækjum og sérþekkingu innan 

gæslunnar og um leið getað tryggt 
lágmarksbjörgunarþjónustu sem 
annars hefði hrunið. Starfsmenn hafa 
fengið dýrmæta reynslu í þessum 
verkefnum og eru nú mun betur í 
stakk búnir til að takast á við erfið 
verkefni og aðstæður sem gætu komið 
upp. Það er fyrir elju og dugnað 
starfsmanna sem þetta hefur gengið 
og í gegnum þessar þrengingar höfum 
við náð að standa saman. En það 
hefur kreppt að í Evrópu og verkefnin 
hafa dregist saman síðustu misseri 
og allt útlit er fyrir að tekjur vegna 
þeirra muni dragast verulega saman 
á yfirstandandi ári. Við því þarf að 
bregðast með einhverjum hætti.“

Gamall þyrlukostur
Landhelgisgæslunni voru sett ný 
lög á árinu 2006. Samhliða því voru 
teknar stefnumarkandi ákvarðanir 
um endurbyggingu gæslunnar, 
endurnýjun tækjabúnaðar og breyttar 
áherslur til samræmis við nýja tækni, 
breytta heimsmynd, ný viðhorf til 
Norðurslóða og aukið alþjóðlegt sem 
og innlent samstarf á öllum stigum. 
Meðal annars var byggt nýtt, öflugt 
varðskip og ný flugvél keypt. „Stefnan 
var að endurnýja einnig þyrlukost 
gæslunnar en vegna aðstæðna, sem 
öllum eru kunnar, gekk það ekki eftir. 
Við vorum í samstarfi við Norðmenn 
um kaup á öflugum björgunarþyrlum 
allt til ársins 2012 en urðum að segja 
okkur frá því.“ 

Landhelgisgæslan rekur í dag þrjár 
þyrlur. Ein þeirra er í eigu okkar 
Íslendinga en hún er orðin allgömul 
og líftíminn styttist óðum. Hinar 
tvær eru leigðar en leigusamningar 
um þær rennur út eftir fjögur og 
fimm ár. Georg segir að þyrlurnar séu 
orðnar svo gamlar að óhagkvæmt sé 
að framlengja leigusamninga um þær 
og því þurfi nú þegar að hefjast handa 
við að leggja drög að endurnýjun 
þyrluflota gæslunnar. „Um er að ræða 
sérhæfðar björgunarþyrlur sem tekur 
langan tíma að afla. Kostnaður við það 
verkefni er mikill, hleypur raunar á 
milljörðum.“ 

Öryggið tryggt
Þrátt fyrir þrengingar segir Georg að 
reynt sé að tryggja öryggi sem best. 
Hann bendir á að ný og betri tækni, 
svo sem fjar- og gervihnattaeftirlit, 
hjálpi mikið til. Fylgst sé með nánast 
hverri einustu fleytu á hafinu 
umhverfis landið. Samstarf við aðra 
viðbragðsaðila hafi aukist og eflst, 
upplýsingamiðlun gjörbreyst og 
möguleikar Landhelgisgæslunnar á að 
vita hverju fram vindur, og þá bregðast 
við, séu mun öflugri og skilvirkari 
nú en áður. „Við höfum náð að sinna 
okkar verkefnum þrátt fyrir að þeim 
hafi fjölgað á ákveðnum sviðum. Ég 
get nefnt sem dæmi að útköllum, þar 
sem við þurftum að bjarga erlendum 
ferðamönnum, fjölgaði um 85% milli 
áranna 2012 og 2013. Og alls nam 
heildarfjölgun þyrluútkalla milli 
þessara ára 22%. Landhelgisgæslan 
hefur á að skipa öflugum mannskap 
og sterkum innviðum og hefur því alla 
möguleika til að eflast enn frekar í 
framtíðinni. Það er því þannig að við 
hér hjá gæslunni erum alls ekkert að 
gefast upp þó að blikur séu á lofti,“ 
segir Georg að lokum.

Fjöldi einstaklinga bjargað  
með þyrlum Landhelgisgæslunnar

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Íslendingar 79 62 75 88 103 125

Erlendir 68 37 27 43 14 9

Samtals 147 99 102 131 117 136

Reynt að tryggja öryggi 
með auknu samstarfi
 
Landhelgisgæslan hefur þurft að draga saman reksturinn um rúmlega 40% á fimm árum.  
Þrátt fyrir þrengingar segir forstjórinn að reynt sé að tryggja öryggi sem best.

„...verkefni Landhelgisgæslunnar hér heima hafa dregist saman um 
sem nemur 40 til 45% frá árinu 2009. Við höfum þurft að spara á 
öllum sviðum en höfum reynt sem mest að hlífa öryggis-, neyðar- 
og björgunarþætti starfseminnar.“
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Sjómenn, 
til hamingju!

Saga TM er samofin sögu sjávarútvegs á Íslandi. Við erum stolt af 
því að hafa komið að uppbyggingu og viðhaldi öflugrar útgerðar 
við Ísland frá stofnun fyrirtækisins. 

Til hamingju með daginn sjómenn, njótið hans.

tm.is/sjavarutvegur

Eggert er orðinn 87 ára gamall. Hann 
ber sig þokkalega þrátt fyrir að glíma 
við afleiðingar blóðtappa sem hann 
fékk fyrir tveimur árum og það leynir 
sér ekki að hann hefur gaman af því 
að ræða um lífshlaup sitt og ævintýri 
á sjónum. Hann sýnir mikla hæversku 
þegar talið berst að aflabrögðum og 
vill sem minnst úr afrekum sínum 
gera. 

En hvað er það sem gerir mann að 
aflaskipstjóra? „Vinna og aftur vinna,“ 
segir hann og heldur áfram: „Það 
skiptir líka miklu máli að kynnast 
sjónum og geta lesið í aðstæður og 
dregið af þeim ályktanir. Ég hef alltaf 
haft mikinn áhuga á sjónum og var 
kominn niður í fjöru nánast um leið 
og ég byrjaði að ganga. Upp úr 12 ára 
aldri byrjaði ég að róa með fullorðnum 
á trillubáti og fékk að vera með eitt 
net út af fyrir mig og átti þann afla 
sem í netið kom. Það var mikill 
lærdómur fólginn í því fyrir 12 ára 
strák að vera með reyndum körlum. Á 
þessum tíma var ekki veitt með hjálp 
neinna tækja. Við lögðum netin eftir 
miðum í landi og tilfinning manna 
skipti miklu máli enda er hún yfirleitt 
byggð á reynslu. Þeir kenndu mér 
mikið þessir menn og ég er ekki frá því 
að þar hafi verið lagður grunnurinn að 
því sem síðar kom.“

Skipstjóri 22 ára 
Sjórinn átti hug hans allan og 15 

ára gamall var hann kominn á síld á 
Geir goða og 16 ára keypti hann sér 
trillu og notaði hvert tækifæri til þess 
að skreppa á sjó. „Það kom meira að 
segja nokkrum sinnum fyrir að við 
félagarnir færum út eftir að hafa 
skemmt okkur á balli frameftir nóttu.“

Eftir að hafa lokið námi frá 
Sjómannaskólanum, 22 ára gamall, 
varð hann stýrimaður hjá föður 
sínum á Geir goða og nokkrum 
mánuðum síðar var hann orðinn 
skipstjóri á bátnum. Hann var með 
yngstu mönnum um borð og þurfti 
því að sanna sig en hvernig tóku 
skipsfélagarnir því að „karlinn“ væri 
lítið annað en stráklingur? „Þeir tóku 
því nú ágætlega. Sumir reyndu að 
ybba sig en ég var nú ekki að láta það 
hafa áhrif á mig. Reyndi bara að svara 
þeim með húmor og láta verkin tala.“  

Frægðarsól Eggerts reis hvað 
hæst á síldarárunum þegar hann var 
skipstjóri á Víði II GK-275. Árið eftir 
að Víðir II var smíðaður kom hann 
með 1.156 tonn að landi á vetrarvertíð 
og var að auki á síldveiðum, bæði um 
sumarið og haustið. Þetta eina ár var 
aflaverðmæti bátsins tífalt smíðaverð 
hans. Báturinn var 56 tonn, með 
minnstu bátum í flotanum. Engu 
að síður var hann iðulega aflahæsti 

síldarbátur landsins. Sumarvertíðina 
1957 var hann með hátt á þriðja 
þúsund tonn á 60 dögum.

Asdikið
Eggert er var einn af þeim fyrstu 
sem náði árangri með asdiktækið 
við síldveiðar hér við land. Um er 
að ræða tækni sem bandamenn 
þróuðu í stríðinu til þess að leita 
uppi þýska kafbáta og granda þeim. 
„Það var síðan norskur hugvitsmaður 
sem þróaði tæknina svo unnt væri 
að nota hana við síldveiðar. Með 
hjálp tækisins var unnt að finna 
síldartorfur undir yfirborðinu í stað 
þess að leita að vaðandi síld eins og 
áður var gert.“Eftir að síldin hætti 
að vaða þurfti mikla útsjónarsemi til 
þess að finna hana. Eggert bjó yfir 
henni og segir árangurinn fyrst og 
fremst fólginn í því að finna ýmsar 
vísbendingar um hvar síldina væri að 
finna. „Ég lét fuglinn oft finna síldina 
fyrir mig. Múkkinn var sérlega góður 

liðsmaður. Múkkahópur var gjarnan 
vísbending um að undir væri síld. 
Oft var síld undir hnitandi svartbaki 
og óðinshanar á straumskilum voru 
einnig vísbending um að undir gæti 
leynst síld.“Þessi reynsla kom að 
góðum notum með asdikinu. „Eitt 
og sér veiðir tækið ekki. Það gefur 
bestu niðurstöðuna þegar menn vita 
hvert þeir eiga að beina tækinu,“ 
segir Eggert og bætir við að síðan 
hafi þurft að beita útsjónarsemi 
og útreikningum eftir að torfan 
fannst „og þá kom það sér vel að 
vera þokkalegur í stærðfræði. „Tækið 
sendi geisla lárétt út frá bátnum og 
sendi upplýsingar til baka. Út frá 
þeim þurfti að áætla hraða torfunnar, 
hvernig best væri að kasta nótinni 
umhverfis síldina. Einnig þurfti að 
taka tillit til sjávarstrauma, truflana 
frá skipsskúfunni og fleiri þátta.“  
   Þekking Eggerts á notkun 
asdiktækisins við síldveiðar spurðist  
fljótt út og hann miðlaði öðrum 
af þekkingu sinni. Fyrir tilstilli 

Fiskifélags Íslands kenndi hann 
notkun þess á námskeiði fyrir 
formenn síldarbáta sem haldið var í 
Vestmannaeyjum árið 1958.

Leiðbeini gegnum talstöð
Þótt mikið kapp hafi verið í mönnum 
á síldarárunum spillti það ekki 
fyrir góðum samskiptum manna og 
hjálpsemi. Það rataði meðal annars 
í fréttir þegar Eggert missti af torfu 
en leiðbeindi öðrum skipstjóra að 
henni í gegnum talstöð. „Eftir að við 
höfðum kastað seig síldin aftur fyrir 
okkur og úr nótinni. Rétt hjá okkur 
var Guðmundur Þórðarson GK en 
skipstjórinn á honum var góður félagi 
minn, Eyjólfur Kristinsson. Ég greip 
talstöðina og sagði Eyjólfi að kasta 
baujunni út og leiðbeindi honum 
nákvæmlega með kastið og það gekk 
upp. Eyjólfur fyllti bátinn með góðri 
síld og allur síldarflotinn fylgdist með 
þessu hjá okkur.“ Eggert segir að þetta 
atvik hafi orðið til þess að margir 
síldarskipstjórar hafi sannfærst um 
gildi asdiktækisins og hafi pantað það 
í kjölfarið. 

Besti fengurinn
Eggert segist yfirleitt hafa verið 
mjög heppinn með mannskap enda 
má ætla að mikil ásókn hafi verið 
í pláss hjá honum, landsþekktum 
aflamanninum. „Jú, það voru 
forréttindi að fá að velja sér mannskap 
og auðvitað valdi ég þá sem ég vildi 
vinna með og útvega skipsrúm. Ætli 
það heiti ekki klíkuskapur í dag,“ segir 
Eggert.

Þekking Eggerts á sjónum, 
straumum og veðurlagi varð eitt 
sinn til þess að honum auðnaðist 
að bjarga þremur krökkum sem 
voru í hættu staddir. „Þetta var 
aflasumarið mikla 1959. Við vorum 
á heimleið frá Ólafsfirði í vertíðarlok 
þegar við heyrðum tilkynningu frá 
Siglufjarðarradíói þess efnis að opinn 
seglbátur með þremur krökkum væri 
týndur og allir bátar voru beðnir 
um að leita. Ég vissi að það gat verið 
sterkur austanstraumur á þessu 
svæði og fór því mun austar en aðrir 
bátar og sigldi beint á bátinn með 
krökkunum og kom þeim í land. 
Þetta var sennilega besti fengurinn 
okkar þetta góða sumar,“ segir Eggert 
Gíslason aflaskipstjóri.

Aflaskipstjórinn Eggert Gíslason:

Lét fuglinn finna síldina!
Eggert Gíslason var á tali við skipstjórann á Njáli RE 
þegar Sjómannablaðið bar að garði. Hann hafði orð á 
því að lítið vit væri í því að standa í útgerð við þau skilyrði 
sem sett eru af stjórnvöldum. „Þetta er enginn kvóti sem 
við höfum lengur. Við neyðumst því að leigja okkur kvóta 
og leiguverðið er það hátt að við berum nánast ekkert úr 
býtum,“ segir hann.
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BIOTECH pappírinn frá Papernet er frábær nýjung sem kemur í veg fyrir ólykt á salernum, 
hindrar stíflur í klósettum, heldur frárennslislögnum hreinum og hraðar niðurbroti í rotþróm.

Vistvænar rekstrarvörur 
- fyrir þig og umhverfið

Engin 
ólykt

Engar 
stíflur í
klósetti

Engar 
stíflur  í
frárennslislögnum

WHY
CHOOSE?

1

2

3

4

5

ELIMINATES
UNPLEASANT ODOURS
Rooms don't smell.
No mess.
Higher quality service.

AVOIDS
BLOCKAGES
No mechanical operation.
Makes routine cleaning easier.
Toilets are more hygienic.

ELIMINATES
PURGING OPERATIONS
Keeps pipes and septic tanks clean.
Savings on maintenance costs.

SAFEGUARDS
THE ENVIRONMENT
Cleaner waste water.
Completely biodegradable.

DERMATOLOGICALLY 
TESTED
Does not irritate the skin.
Safe to use on intimate
and mucous parts of the body.
Absolutely safe.

D
E
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M

A TE
ST • DERMA TEST           D

E
R
M

A TEST • DERMA TE
ST

DERMA TEST

Papernet uses
BATP technology, 

ABSOLUTELY EXCLUSIVE 
IN EUROPE

THE PRODUCT
RANGE

Interfold

Roll

n°                 n°       cm       cm          n°        n°/cm      material

Superior Handtowel V Folded Flushy407572  White 2 Wave 210 22 21 210x15 20x2/260 Virgin pulp 

n°                 n°       cm       cm          n°        n°/cm      material

Superior Interfold Toilet Paper407571  White 2 Wave 224 11 21 224x40 20x2/260 Virgin pulp 

Superior Toilet Paper Roll407576  White 2 Honey Comb 28,8 250 11,5 9,6 10,3 4,6 8x8 33/227 Recycled 

n°               m      n°   cm  cm     cm      cm       n°      n°/cm material

Superior Toilet Paper Roll407575  White 2 Micro 19,8 180 11 9,5 10,2 4,5 24x4 12x2/258 Virgin pulp 

n°               m      n°   cm  cm     cm      cm       n°      n°/cm material

Superior Mini Jumbo Toilet Paper 407574  White 2 Micro 140 459 30,5 9,5 19,5 6 12x1 48/243 Virgin pulp 

Superior Maxi Jumbo Toilet Paper 407573  White 2 Micro 247,1 810 30,5 9,5 27 6 6x1 48/243 Virgin pulp 

Superior Toilet Paper Roll407570  White 2 Micro 27,5 250 11 9,5 12,4 4,5 8x6 14x2/258 Virgin pulp 

n°               m      n°   cm  cm     cm      cm       n°      n°/cm material

Superior Toilet Paper Single Wrap407569  White 2 Micro 18,15 165 11 9,5 10 4,5 12x8 12x2/258 Virgin pulp 

n°               m      n°   cm  cm     cm      cm       n°      n°/cm material

n°               m      n°   cm  cm     cm      cm       n°      n°/cm material

Superior Mini Jumbo Toilet Paper407568  White 2 Micro 150 405 37 9,5 19,5 7,6 12x1 24x2/258 Virgin pulp 

n°               m      n°   cm  cm     cm      cm       n°      n°/cm material

Superior Maxi Jumbo Toilet Paper407567  White 2 Micro 300 811 37 9,5 27 7,6 6x1 24x2/258 Virgin pulp 

Án þess að 
nota BIOTECH

Eftir 10 daga 
með BIOTECH

Eftir 30 daga 
með BIOTECH

Eins og glögglega má lesa út úr 
viðtalinu við Eggert Gíslason 
er hann afar hæverskur og lítið 
fyrir að tala um afrek sín eða 
hjálpsemi á miðunum. Harald 
S. Holsvik, ritnefndarmaður 
Sjómannadagsblaðsins rifjar 
hér upp stutta sögu um 
hjálparhelluna Eggert Gíslason. 
Harald segir:

„Eggert var mjög áhugasamur 
um að ávallt væru öll tæki 
og vélar um borð í sem bestu 
ástandi. Hann lagði sig einnig 
fram um að geta gert við bilanir 
og fylgdist ætíð vel með öllu því 
sem gerðist á miðunum. 

Einhverju sinni var Seley SU, 
komin alla leið frá Eskifirði og á 
veiðisvæði töluvert austur af Jan 
Mayen, þegar asdiktækið um 
borð bilaði og varð ónothæft til 
allra mælinga og notkunar.  

Á þessum tíma var ég 
loftskeyta- og tæknimaður, 
sennilega á gamla v/s Ægi, í fleiri 
hundruð mílna fjarlægð frá Seley 
en í  góðu talstöðvarsambandi 
við Þóri skipstjóra að reyna að 

leiðbeina honum. Vélstjórinn 
um borð fór með Ohmmæli 
og lóðbolta að vopni inn í 
prentplöturásir asdiktækisins 
og kvað upp þann úrskurð að 
útgangstransitor væri óvirkur 
eða skammhleyptur.  

Án þess að ég hefði haft um 
það nokkra hugmynd fylgdist 
Eggert með öllu ferlinu í 
talstöðunni og samtölum okkar 
Þóris, sem tóku a.m.k. 2-3 klst. 
Þegar hann heyrði dauðadóminn 
yfir transistornum kallaði hann 
í Þóri á Seley sagðist vera með 
svona transistor um borð. Þetta 
sama hafði komið fyrir hjá 
Eggerti og uppfrá því var hann 
alltaf með transistor til vara. 

Eggert lánaði Þóri 
transistorinn, asdiktækið komst 
í lag og Seley gat hafið veiðar.

 Þetta er aðeins ein stutt 
saga um fyrirhyggju Eggerts og 
hjálpsemi manna á miðunum.“

Með transistor til vara
Frásögn um fyrirhyggju og hjálpsemi Eggerts Gíslasonar

Sendum íslenskum sjómönnum 
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Aðalskoðun hf.

Afl Starfsgreinafélag Austurlands

Eggjabúið Hvammi ehf

Framtak-Blossi hf.

Gjögur hf. 

Hafnarsjóður Bolungarvíkur

Hafnarsjóður Skagafjarðar

Hafnir Norðurþings

Holt og Gott  ehf

Hvalur hf

Kópavogshöfn

Reykjaneshöfn

Smith & Norland hf

Þórsberg h/f

Eggert Gíslason í brúnni.



24 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ  30. maí 2014 2530. maí 2014  SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ

Yfir 70 börn, bæði strákar og stelpur, 
dvöldu á heimilinu yfir sumartímann. 
Góður hluti þeirra var allt sumarið, 10 
vikur samfellt, aðrir dvöldu þar hálft 
sumarið, fimm vikur. Kristín segir að 
heimilið hafi upphaflega verið ætlað 
til sumardvalar fyrir börn sjómanna 
en sjómannsbörnin fylltu aldrei 
töluna. „Það varð því úr að bjóða pláss 
þeim börnum sem sannarlega þurftu 
á dvölinni að halda vegna félagslegra 
aðstæðna. Það gekk mjög vel og 
yfirleitt nýttu félagsmálastofnanir 
flest rýmin.“  
    Kristín segir að börnin hafi 
undantekningarlaust notið 
dvalarinnar og það sem barnaheimilið 
hafði upp á að bjóða. „Flest barnanna 
komu frá brotnum heimilum og höfðu 
lítið kynnst reglubundnu lífi þar 
sem þau gátu verið áhyggjulaus í leik 
sínum og fengið reglulega og vel að 
borða. 

Mörg barnanna eru afskaplega 
þakklát fyrir það sem fyrir þau var 
gert á Hrauni. Um daginn fór ég með 
bílinn minn á verkstæði og þá kom 
til mín bifvélavirki sem kynnti sig 
og sagðist hafa verið hjá mér í sex 
sumar. Hann sagði dvölina hafa gert 
sig að manni. Hann sagðist vera 47 ára 
gamall fjölskyldumaður með fjögur 
börn og góða vinnu. Ég mundi vel efir 
honum enda bar ég hag hans fyrir 
brjósti. Fjölskylduhagir hans voru afar 
slæmir og það gladdi mig þegar hann 
sagði að það hefði örugglega ekkert 
orðið úr sér ef hann hefði ekki kynnst 
lífinu á Hrauni, umhyggjunni og 
aðbúnaðinum.“

Skátahugsjónin
Kristín skellti upp úr þegar hún 
var spurð um uppeldisstefnuna á 
barnaheimilinu á Hrauni. „Það var 
engin stefna, bara heilbrigð skynsemi 

í bland við reglufestu og frjálsræði. 
Við vorum með tvo baðdaga í viku og 
auðvitað voru börnin böðuð oftar ef 
þörf var á. Þvottahúsið var við hliðina 
á baðhúsinu og við vorum með lúgu 
þar á milli. Þegar börnin fóru í sturtu 
réttu þau óhreinu fötin inn 
um lúguna og fengu hrein 
föt til baka. Að auki fórum 
við einu sinni í viku í sund, 
fyrst í stað hjá henni Sesselju 
á Sólheimum, síðan í laugina 
við Ljósafoss eftir að hún var 
opnuð.“ 
    Skátahugsjónin réð 
ríkjum á Hrauni enda segist 
Kristín sjálf hafa verið alin 
upp samkvæmt þeirri góðu 
hugsjón og hún hafði hana 
að leiðarljósi við rekstur 

barnaheimilisins. „Börnin höfðu 
heilmikið frjálsræði og í góðu veðri 
léku þau sér úti í margvíslegum 
leikjum, íþróttum, búleikjum, við 
kofasmíðar og hvaðeina sem þeim 
datt í hug. Mér fannst alltaf rétt að 
láta þau ráða eftir því sem kostur var. 
Ég var stundum með fóstrur í vinnu 
og þær vildu hafa ákveðna dagskrá 
og fara eftir henni. Kalla kannski alla 
inn klukkan tvö á daginn í blíðskapar 
veðri til að föndra eða lita einfaldlega 
vegna þess að það var á dagskránni 
sem þær höfðu gert. Það fannst 
börnunum ekki sniðugt og mér ekki 
heldur. Okkur þótti réttast að hafa 
innidaga þegar veðrið var leiðinlegt,“ 
segir Kristín.

„Já, mér þótti alltaf best að spila 
þetta eftir eyranu, fylgjast með 

börnunum og sjá hvernig þeim 
leið best,“ segir Kristín sem hafði 
hugsjón en engin réttindi til þess 
að vera í forsvari fyrir barnaheimili. 
„Enda var ég kærð. Einhver með 
réttindi vildi greinilega starfið mitt 
en þá skrifaði séra Gunnar, formaður 
barnaverndarnefndar, bréf þar 
sem hann vottaði hæfi mitt og lauk 
lofsorði á starfsemi Hrauns.“

Dularfulla tannkremshvarfið
Margt skemmtilegt gerðist árin ellefu 
á Hrauni. Kristín nefnir sem dæmi 
þegar starfsfólkið tók eftir því einn 
daginn að allt tannkrem staðarins var 
horfið. „Við vorum að ræða hvernig 
staðið gæti á þessu þegar ein stelpan 
kom til okkar og bauð til kaffiveislu í 
búinu þeirra. Við þáðum gott boð og 
í búinu voru reiddar fram glæsilegar 
drullukökur skreyttar í bak og fyrir 
með tannkremi. Þar með var búið að 
leysa dularfulla tannkremshvarfið.“ 
   Kristínu er einnig minnisstætt þegar 
vinnuflokkur kom eitt sinn að Hrauni 
til að þökuleggja framan við húsið. 
„Þar var rauðamöl sem vont var að 
fá inn því hún skemmdi öll gólfefni. 
Þegar flokkurinn fór eftir viku vinnu 
var hann ekki nema hálfnaður með 
verkið. Þetta voru mest ungir strákar 
sem kunnu lítið til verka og höfðu 
satt best að setja meiri áhuga á 
starfsstúlkunum mínum en þökulögn. 

Hálfunnið verk kom að litlu gagni 
þannig að ég hóaði bæði í krakkana og 

starfsfólkið. Í sameiningu tókst okkur 
að klára verkið á einum degi, verk sem 
væntanlega hefði tekið vinnuflokkinn 
viku miðað við fyrri afköst þeirra.“

Eldingaveðrið
Þann 4. júlí gerði mikið gjörninga-
veður með þrumum og eldingum í 
heilan sólarhring. Ég var nokkuð lengi 
að átta mig á því hvað væri í raun og 
veru að gerast enda þrumuveður ekki 
algeng hérlendis. Við gerðum allt sem 
við gátum til þess að halda börnunum 
rólegum og það tókst ágætlega en 
litlu munaði að illa færi. Eldingu laust 
niður í húsið og stofnöryggi sprakk. 
Einhverra hluta vegna leiddi síminn 
eldinguna niður í dæluskúr sem stóð 
við húsið og það kviknaði í honum. 
Ég rauk út með slökkvitæki, lafhrædd 
undir öskrandi þrumum og eldingum 
sem lýstu upp himininn. En einhvern 
veginn tókst mér að slökkva eldinn 
og þetta er skúrinn sem enn stendur, 
þrátt fyrir að húsið sjálft sé farið,“ 
segir Kristín Guðmundsdóttir sem er 
fullsátt við árin sín á Hrauni. „Ég get 
ekki annað en verið þakklát fyrir að 
ekkert alvarlegt kom upp öll þessi ár 
með rúmlega 70 tápmikla krakka!“

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Vertu í sambandi á öflugasta farsímaneti landsins - og miðanna
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Sterkara samband 

á sjó og landi

Við óskum sjómönnum
til hamingju með daginn!

Þeir eru nú margir farnir að reskjast, sjómennirnir sem muna eftir Gufunesradíói og vandræðaganginum 
þegar verið var að ræða viðkvæm mál undir rós við konur eða kærustur meðan allur flotinn hlustaði. 
Nú eru sjómenn  í háhraðasambandi með tölvur og snjallsíma lengst úti á hafi og geta sagt sögur af 
fjölskyldu og vinum á langdræga 3G neti Símans í friði.

Vertu í sterkara sambandi á stærsta farsímaneti landsins

Sjómenn
til hamingju með daginn

hedinn.is

Barnaheimili 
Sjómannadagsráðs
Á túninu fyrir neðan Hraunborgir, orlofssvæði sjómanna 
í Grímsnesinu, stendur lítill skúr og ekki langt frá honum 
er fánastöng. Þar var býlið Hraun sem var í eigu 
Sjómannadagsráðs og þar var rekið barnaheimili á sumrin. 
Kristín Guðmundsdóttir veitti heimilinu forstöðu í 11 ár frá 
og með sumrinu 1971 til 1981. Þar var oft líf í tuskunum.

NESSKIP
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Það var bæði spenningur og kvíði 
hjá ungu konunni sem var að hefja 
sjómennsku sína sem þerna um borð í 
þessu glæsilega skipi. Spenningur fyrir 
starfinu og ævintýrunum sem biðu 
hennar, bæði um borð og í framandi 
löndum. Kvíðinn var vegna veðursins 
og hann var skiljanlegur. 

Veðrið var slíkt að það tók Gullfoss 
hvorki meira né minna en ellefu 
klukkustundir að sigla frá Hafnarfirði 
og fyrir Reykjanesið. „Veltingurinn var 
agalegur. Ég hafði hægt um mig enda 
ekki annað hægt og sem betur fer var 
álagið ekki mikið. Fyrsta farrýmið 
var það eina sem var opið í þessari 
ferð og það var einungis einn farþegi 
með okkur. Reyndar þarfnaðist 
hann töluverðrar aðstoðar því hann 
var nýkominn úr aðgerð þar sem 
annar fóturinn var tekinn af honum. 
Hann átti því erfitt með að fóta sig í 
veltingnum,“ segir Rannveig.

Ráðin þrátt fyrir ungan aldur
Þrátt fyrir mikla sjóveiki í þessari ferð 
segir Rannveig að henni hafi aldrei 
dottið í hug að hætta á sjónum. „Ég 
beit á jaxlinn og sagði við sjálfa mig: 
„þetta hættir, þetta fer. Mér tekst að 
yfirvinna sjóveikina!“ og það tókst,“ 
segir hún. Rannveig var aðeins 21 árs 
gömul þegar hún var ráðin sem þerna 
um borð í Gullfossi. Hún var ráðin 
þrátt fyrir að Eimskipafélagið hefði 
það sem viðmið að ráða ekki þernur 
undir 25 ára aldri.

„Þótt ég væri með litla sem enga 
reynslu af sjómennsku taldi ég mig 
hafa töluverða reynslu til þess að 
sinna þessu starfi. Ég hafði farið til 
útlanda og verið á húsmæðraskóla 
í Danmörku. Eftir það vann ég 
um tíma á hótel D’Angleterre í 
Kaupmannahöfn sem var þá og er 
enn eitt glæsilegasta og virtasta 
hótel í borginni. Mér leiddist eftir 
að ég kom aftur heim og langaði að 
gera eitthvað skemmtilegt. Þá fékk 
ég þessa hugmynd og fór niður á 
skrifstofu Eimskipafélagsins, sótti um 
starfið og var ráðin eftir að ég sagðist 
hafa unnið á D’Angleterre, það þóttu 
næg meðmæli enda orðspor hótelsins 
gott.“

Langur vinnudagur
Rannveig var á Gullfossi í 12 ár. Fyrsta 
árið var hún þerna á öðru of þriðja 
farrými, eftir það þerna og yfirþerna á 
fyrsta farrými. Hún segir vinnudaginn 
hafa verið langan og vinnuna oft 
erfiða. „Við vorum alltaf ræstar fyrir 
klukkan sjö á morgnana og unnum til 
klukkan 23:30 með einni tveggja tíma 
pásu. Vinnudagarnir voru oft lengri 

en það því ef eitthvað var að veðri eða 
brotsjór gekk yfir skipið þá þurftum 
við að ausa og þurrka, oft heilu eða 
hálfu næturnar án þess að fá nokkuð 
greitt fyrir það sérstaklega. En sem 
betur fer kom það nú ekki oft fyrir.

Það var oft þröng á þingi á örðu 
frarrými. Þar bjuggu farþegarnir 
í frekar litlum fjögurra manna 
herbergjum og voru í kojum. Ef slæmt 
var í sjóinn treystu margir sér ekki 
upp í matsal og þá þurftum við að fara 
með mat á bökkum niður til fólksins 
sem lá misjafnlega sjóveikt í kojunum. 
Þar reyndum við að sinna fólkinu 
eins og kostur var með því að gefa 
því eitthvað að borða og aðstoða eftir 
föngum.“

Rannveig segir að skiptingin 
milli farrýmanna þriggja hafi verið 
nokkuð ljós. „Annað farrými var 
yfirleitt skipað almennu ferðafólki, 
bakpokafólk og efnaminnstu 
farþegarnir voru á þriðja farrými þar 
sem gist var í sal þar sem kojur voru 
hlið við hlið og stutt á milli þeirra. 
Þar hafði maður oft á tilfinningunni 
að farþegarnir myndu kastast milli 

kojanna í veltingi,“ 
segir hún og hlær en 
bætir við að erfitt 
hafi verið að rogast 
með súpupott og 
ausu milli kojanna á 
þriðja farrými til að 
gefa sjóveikum að 
borða þegar sjólag 
var slæmt.

Fastagestirnir
„Fína fólkið var á 
fyrsta farrými og 
höfðu sérstakann 
matsal út af fyrir 
sig. Þar var boðið 
upp á tveggja manna 
klefa sem voru 
virkilega vistlegir. 
Þar var einnig svíta 
og eitt eins manns 
herbergi sem einn 
þekktasti fastagestur okkar pantaði 
yfirleitt en það var Halldór Laxness. 
Mörgum þykir skrítið að hann hafi 
ekki viljað stærri klefa eða svítuna 
en hann virtist vera afskaplega 
nægjusamur maður. Það eina sem 
hann bað um og ætlaðist 
til var að búið væri að 
búa um rúmið hans þegar 
hann kom upp að loknum 
morgunverði. Hann var 
afskaplega kurteis maður, 
fór reglulega í gönguferðir 
um þilfarið, gjarnan 
með skipstjóranum og 
þá voru þeir yfirleitt í 
djúpum samræðum.“ 
Rannveig man vel eftir 
öðrum fastagesti, Ásbirni 
Ólafssyni heildsala. 
„Það var annað yfirbragð 
á honum en skáldinu. 
Ásbjörn var mikill 
gleðimaður, bjó alltaf í 
svítunni og naut lífsins um 
borð og var yfirleitt hrókur 
alls fagnaðar.“

Sögur um líflegt 
skemmtanahald um borð 
í Gullfossi eru langlífar 
og Rannveig tekur undir 
það. „Drykkjuskapurinn 
var oft mikill. Vínið um 
borð var mjög ódýrt, bæði 
í versluninni og á barnum. Einhverju 
sinni sagði farþegi við mig að áfengið 
væri eiginlega allt of ódýrt, hann gæti 
ekki gengið fram hjá versluninni án 
þess að kaupa og „þegar ég er búinn 
að kaupa vínið get ég ekki annað en 
drukkið það!“ Það var alltaf eitthvað 
um að farþegar þekktu ekki takmörk 
sín og drykkju það mikið að þeir 

misstu frá sér allt 
vit. Þá þurfti að 
sprauta þá niður 
og leggja til hvílu. 
Þeir hraustustu 
tóku svo aftur 
upp við fyrri 
iðju þegar þeir 
rönkuðu við sér,“ 
segir Rannveig 
og bætir við að 

hvorki hún né aðrar þernur um borð 
hafi haft ama af drykkjuskapnum og 
farþegarnir hafi yfirleitt látið þær í 
friði „enda var ekki ætlast til þess að 
við værum að umgangast farþegana.“

Kanaríeyjar
Þótt Gullfoss hafi alla jafna verið 
í föstum siglingum var iðulega 
boðið upp á sérferðir fyrir farþega á 
framandi slóðir. Ein eftirminnilegasta 
ferð Rannveigar var þegar Gullfoss 
fór í lystisiglingu til Kanaríeyja með 
viðkomu á Casablanca, Madeira, Asor 

eyjum og Lissabon. Þetta var 22 daga 
sigling sem endaði í Lissabon. Þaðan 
flugu farþegarnir heim en við tókum á 
móti nýjum hópi sem sigldi með okkur 
sömu leið til baka.“

Rannveigu þótti ferðin 
eftirminnileg, ekki sýst fyrir þær 
sakir að rýmri reglur giltu um 
samskipti áhafnarinnar og farþega. 
„Það voru meira að segja saumaðir 
nýir einkennisbúningar á okkur, 
sérstaklega fyrir þessa ferð. Við 
þernurnar fengum reyndar svarta 
fóðraða kjóla en yfirmennirnir fengu 
einkennisbúninga úr léttu kakíefni,“ 
segir Rannveig með bros á vör.

„Kanaríeyjaferðin var 
afskaplega skemmtileg. 
Það var hljómsveit um 
borð, dansleikir og útbúin 
var lítil sundlaug í öftustu 
lestarlúgunni. Sundlaugin var 
reyndar fyllt með sjó og var 
oft ansi köld en þetta þótti 
mikið sport sem farþegarnir 
kunnu að meta.“

Þernubanar
Hátt í 75 manns voru í 
fullskipaðri áhöfn Gullfoss, 
fólk af báðum kynjum og 
oft var stutt í rómantíkina. 
Rannveig segist vita um að 
minnsta kosti 14 hjónabönd 
sem rekja upphaf sitt til 
rómantískra stunda um borð 
í Gullfossi. „Þeir voru kallaðir 
„þernubanar“ karlarnir sem 
nældu sér í þernu um borð,“ 
segir Rannveig sem sjálf féll 
fyrir einum á endanum. Það 
var Guðjón Vilinbergsson 
vélstjóri.

Eftir 12 ára þernustörf á 
Gullfossi fór Rannveig í land og þar 
með lauk sjómennsku hennar. Hún 
segir að sig hafi aldrei langað aftur 
til sjós: „Þessum kafla í lífi mínu 
var lokið og við tóku ný verkefni, 
barneignir og uppeldisstörf,“ segir 
Rannveig Ásgeirsdóttir, fyrrum þerna 
á Gullfossi.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

www.66north.is #66northKlæddu þig vel

Hann er saltur 
sjórinn við 
Súgandafjörð

Það var árið 1926, á Suðureyri við Súgandafjörð, 
sem 66°NORÐUR fór að framleiða sjóklæði 
og hóf þar með starfsemi. Þótt margt hafi 
breyst, bæði á sjó og landi, þá erum við stolt 
af því að geta enn í dag auðveldað íslenskum 
sjómönnum og fiskverkunarfólki verkin.  
Römm er sú taug.

Rannveig Ásgeirsdóttir

Ung og ævintýragjörn 
þerna á Gullfossi
Rannveig Ásgeirsdóttir segist hafa verið sjóveik í fyrstu ferð sinni með Gullfossi 
enda veðrið með allra versta móti þegar lagt var úr höfn þann 2. mars 1962. Landfestar 
voru leystar klukkan 20:00 og skipið lagði af stað frá Hafnarfirði til Hamborgar, 
Kaupmannahafnar og Leith. Ástæðan fyrir því að Gullfoss lagði upp frá Hafnarfirði í þetta 
skipti var sú að þar var skipað um borð frosnum fiski af Suðurnesjum. 

Rannveig Ásgeirsdóttir var á sjó í 
12 ár. Hún var fyrst lögskráð árið 
1962 og síðan á hverju ári eftir 
það í 11 ár, eða til ársins 1973. 
Hún var samtals 2.032 daga á 
sjó.

Þernur slaka á milli verka.

Rannveig og Kristján Aðalsteinsson 
skipstjóri.

Rannveig við líkan af Gullfossi. 
Hún bendir á lestina sem 
breytt var í sundlaug, í ferðinni 
til Kanaríeyja.

Farþegar sóla sig.
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Dagskrá Hátíðar hafsins
kemur eftir helgi
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Betra loft
Betri líðan

Compression íþróttasokkar 
Góður stuðningur við ökkla og kálfa. Einstök 
mýkt við tær og hæla sem ver fyrir núningi 
og blöðrum. Aðlagast vel að fætinum, örva 
blóðflæði og bæta liðskyn. Tilvalið fyrir 
hlaupara og göngugarpa.
  
Verð frá 6.450 kr.

Viðurkenndar  
stuðningshlífar
• Virkur stuðningur
• Vandaður vefnaður
• Góð öndun
• Einstök hönnun
• Fjölbreytt úrval
Fagleg ráðgjöf sjúkraþjálfara.

BONECO  
Ultrasonic rakatæki 
Lítið og öflugt rakatæki fyrir allt 
að 50 m2 rými. Kaldur úði.  
Sérlega hljóðlátt. Vörn gegn 
bakteríumyndun í vatnstanki. 
Dregur úr þurrki í augum og 
öndunarfærum.

Verð 19.750 kr.

Eirberg ehf. • Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg.is

Airfree Lotus
Falleg og stílhrein hönnun. Einstakt lofthreinsi-
tæki sem opnar sig eins og lótusblóm. Fyllir 
stofuna með þægilegri birtu og skapar réttu 
stemmninguna við hvert tækifæri. Öflug 
Chromotherapy LED lýsing með dimmer. 
Breytileg lýsing í 10 litum. 

Airfree lofthreinsitæki
• Eyðir frjókornum og öðrum ofnæmisvökum
• Vinnur gegn myglusveppi og ólykt
• Eyðir bakteríum og vírusum
• Hljóðlaust og sjálfhreinsandi
 
Verð frá 24.750 kr.
 

Æfingavörur
Bjóðum gott úrval af Sissel  
æfinga- og heilsuvörum.
• Æfinga- og yogadýnur
• Boltar
• Jafnvægisbretti
• Nuddrúllur
• Hita- og  
• Kælibakstar

YKKUR ER BOÐIÐ Á 
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ

HB GRANDA Á 
SJÓMANNADAGINN

FISKISLÓÐ

FISKISLÓÐ

BÍLASTÆÐI

BÍLASTÆÐI
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SKEMMTIDAGSKRÁ

Til að fagna sjómannadeginum bjóðum við til 
fjölskylduskemmtunar hjá HB Granda á Norðurgarði. 

Við opnum svæðið kl. 12 og í boði verða drykkir, pylsur, 
frostpinnar, popp, vöfflur, blöðrur fyrir börnin og 
margt fleira. Sirkus á svæðinu, leiktæki fyrir börn á 
öllum aldri og fjörug dagskrá fyrir alla 
fjölskylduna: 

13.00 Atli Þór og Gói halda uppi fjörinu  
13.20 Latibær kemur hreyfingu á mannskapinn
13.50 Jón Arnór töframaður og Palli Jójó 
 úr Ísland Got Talent sýna listir sínar
14.30 Skoppa og Skrítla syngja og leika

Dagskránni lýkur kl. 16.00. 

Komdu og njóttu 
sjómannadagsins með 
fjölskyldunni. 

HÁTÍÐARSVÆÐI
HB GRANDA
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Happdrætti DAS heldur upp á 
sextíu ára afmæli sitt með því að 
bjóða upp á þrjá íbúðavinninga á 
núverandi happdrættisári. Verðmæti 
hverrar íbúðar er 30 milljónir króna. 
Heildarverðmæti afmælisvinninganna 
er því 90 milljónir króna. Þeir sem 
eiga tvöfaldan miða í happdrættinu 
geta unnið íbúð. Falli vinningurinn á 
einfaldan miða fær miðaeigandinn 
15 milljónir króna í beinhörðum 
peningum. Áhættan er ekki mikil. 
Vikulega er dregið um fjölda vinninga 
og einfaldur miði kostar 1.300 krónur 
á mánuði, sá tvöfaldi kostar 2.600 
krónur. 

Happdrætti DSA var stofnsett með 
lögum frá Alþingi árið 1954. Markmið 
happdrættisins var að standa straum 
af framkvæmdum við dvalarheimili 
aldraðra sjómanna sem þá var í 
byggingu á vegum Sjómannadagsráðs. 
Fyrsti útdrátturinn var 3. júlí 1954 
og fyrsta íbúðin í ár verður einmitt 
dregin út 3. júlí næstkomandi. 

Íbúðir og heilu einbýlishúsin hafa 
verið á vinningaskrá happdrættis 
DAS gegnum tíðina. Fyrsti 
aðalvinningurinn sem dregin var 
út var hins vegar ný lúxusbifreið, 
Chervolet Bel Air, árgerð 1954. 
Verðmæti bílsins var kr. 100.000 
krónur sem á þeim tíma var nánast 
þriðjungur að verðmæti raðhúsíbúðar. 

Það sést best á því að ári síðar 
var fyrsta DAS-húsið dregið út, 
raðhúsíbúð í Ásgarði í Reykjavík, þá að 
verðmæti 350.000 krónur. 

Landsmenn tóku vel á móti 
happdrætti DAS en í árslok 
1955 var samanlagður hagnaður 
happdrættisins orðinn 3,7 milljónir 

króna. Ágóðinn rann beint til fyrsta 
áfanga Hrafnistu sem kostaði alls 4 
milljónir króna. 

Á núvirði hefur rúmum 18 
milljörðum verið varið í vinninga 
í 60 ára sögu happdrættisins. 
Hagnaðurinn þess nemur 5,5 
milljörðum á núvirði. Þar af rann 
tæpur milljarður í Byggingarsjóð 
aldraða í 25 ár (1963 – 1987) en 
á þeim tíma voru í gildi lög sem 
gerðu happdrættinu að láta 40% af 
hagnaðinum renna í sjóðinn og stuðla 
þannig að uppbyggingu dvalarheimila 
aldraða um land allt. Afgangurinn, 
4,5 milljarðar, hefur verið varið til 
uppbyggingar Hrafnistuheimilanna. 

Framsækið happdrætti 
Happdrætti DAS hefur verið leiðandi 
á happdrættismarkaðnum síðustu 60 
árin. Vinningarnir hafa ávallt vakið 
athygli, því auk húsa hefur fjöldi 
bifreiða verið í meðal vinninga og 
fjöldi báta. 

Fyrsta sjónvarpsauglýsingin sem 
sýnd var í lit í íslensku sjónvarpi 
var frá happdrætti DAS. Það 

fyrsta happdrættið til að hefja 
greiðslukortaviðskipti og Happdrætti 
DAS var með vinsælt símahappdrætti 
í sjónvarpi, svo eitthvað sé nefnt. Árið 
1996 hóf happdrættið útrás og hóf 
sölu miða í Færeyjum, þar er nú eitt 
stærsta umboð happdrættisins. 

Á 50 ára afmæli happdrættisins, 
fyrir 10 árum, var í samskonar bíll í 
vinning og sá fyrsti sem dregið var 
um fimm áratugum áður, Chervolet 
Bel Air, árgerð 1954. Bíllinn fannst 
í Hollywood og var í afar góðu 
ástandi. Síðan þá hafa glæsilegir bílar 
verði í vinning á einfaldan miða og 
andvirði þeirra í peningum með, á 
tvöfaldan miða, já eða mótorhjól 
og fullur bakpoki af peningum, falli 
vinningurinn á tvöfaldan miða. 

En í ár eru aðalvinningarnir þrjár 
íbúðir, þannig að til mikils er að vinna.  
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Starfsfólk Ísfells 
óskar öllum sjómönnum 
og fjölskyldum þeirra 
til hamingju með 
Sjómannadaginn.

Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Kristbjörg Ólafsfjörður - Pálsbergsgötu 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður -
 Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

www.isfell.is

Áhersla lögð á gæði í 30 ár

PROMENS DALVÍK • GUNNARSBRAUT 12 • 620 DALVÍK • ICELAND • SÍMI 460 5000

www.promens.com/saeplast

ára30

Frá 1984 hafa hönnuðir okkar og verkfræðingar 

lagt hart að sér við að gera Sæplastkerin þannig 

úr garði að þau þoli allt það mikla álag sem við-

skiptavinir okkar ætlast til af þeim. Þeir eru jafn-

framt stöðugt að þróa nýjar hugmyndir, leita leiða 

til að létta líf þeirra sem vinna með kerin og ekki 

síst til að hámarka megi aflaverðmæti.

Ein af nýjustu afurðum okkar er lúgulokið á 460 og 660 
lítra kerin. Þetta lok gerir gæfumuninn þegar halda 
þarf matvælum, svo sem eins og lifur og hrognum, sem 
lengst undir loki til að viðhalda fersleika sem lengst.

KAFFIVAGNINN ehf

Villtu vinna 
nýja íbúð?

Íbúðirnar þrjár eru fullinréttaðar 
útsýnisíbúðir. Þær eru í þessu 
glæsilega fjölbýlishúsi við Dlaás í 
Hafnarfirði.

Sigurður Ágúst Sigurðsson, 
forstjóri Happdrættis DAS.

Margir muna eftir tónlistar- og 
kveðjuþættinum Óskalög sjómanna 
sem um árabil var meðal vinsælustu 
þátta ríkisútvarpsins. Þar tóku 
öldur ljósvakans við kveðjum til 
og frá sjómönnum sem voru fjarri 
ástvinum sínum. Í þættinum heyrðust 
vinsæl dægurlög í bland við vinsæl 
sjómannlög þar sem sungið var um 
Þórð sem elskaði þilför og þann sem 
átti kærustu í hverri höfn.

Í tilefni af 75 ára afmæli 
Sjómannadagsins og 100 ára 
afmæli Reykjavíkurhafnar var 
efnt til tónleika í Eldborgarsal 
Hörpu þar sem vinsælustu 
sjómannalögin okkar voru  
flutt af úrvali íslenskra 
tónlistarmanna.

Tónleikagestir kunnu vel að 
meta og margir leyfðu þér að 
syngja með. Einstaka harðjaxl 
þurrkaði vota brá og konur 
tóku andköf þegar bassarödd 
Þorvaldar Halldórssonar fyllti 
salinn og slagarinn ódauðlegi 
“Á sjó” hljómaði jafnvel betur 
en í útvarpinu í gamla daga.

Ekkert var til sparað til 
þess að gera tónleikana 

sem glæsilegasta. Yfirbragð 
sjómennskunnar var á sviðsmyndinni 
og gamlar ljósmyndir frá skipum, 
bátum og fiskvinnslu til forna birtust 
á tjaldi meðan söngvararnir þöndu 
raddböndin.

Gera má ráð fyrir því að um 3000 
manns hafi hlýtt á tónleikana sem 
voru tvíteknir sunnudaginn 1. júní 
2013 og allir yfirgáfu tónlistarsalinn 
glaðir í bragði.

Leikarinn lagvissi Örn Árnason 

var kynnir tónleikanna og hann 
hóf dagskránna með song og 
gamalmálum. Söngvararnir sem 
skemmtu gestum voru á öllum aldri 
en það voru Valdimar Guðmundsson, 
Ragnar Bjarnason, Sigríður 
Thorlacius, Guðrún Gunnarsdóttir, 
Kristján Kristjánsson ( KK), Magnús 
Eiríksson, Gylfi Ægisson, Magni 
Ásgeirsson, Matthías Matthíasson, 
Þorvaldur Halldórsson. Tónlistarstjóri 
var Jón Ólafsson.

Óskalög sjómanna  
ómuðu í Eldborg
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Fastaskrifstofu Norðurskautsráðsins 
er ætlað að styrkja starf þess 
og upplýsingagjöf um málefni 
norðurslóða. Vægi málefna 
norðurslóða hefur vaxið mjög á 
alþjóðavísu á undanförnum árum 
vegna örra umhverfisbreytinga 
á svæðinu og vaxandi umsvifa á 
sviði siglinga, auðlindanýtingar 
og rannsókna. Norðurskautsráðið 
gegnir lykilhlutverki í því sambandi, 
sem vettvangur umræðna og 
samningagerðar um málefni 
sem varða ríkin átta sem aðild 
eiga að ráðinu. Fyrir opnun 
fastaskrifsofunnar skiptust 
aðildarlöndin á að hýsa starfsemi þess. 

Skriftofa ráðsins eru í Tromsö í 
Noregi þar sem Norðmenn hafa í mörg 
ár staðið að markvissri uppbygginu 
á miðstöð rannsókna sinna á 
norðurslóðum, að sögn Magnúsar. 
„Norðmenn stofnuðu háskóla í 
Tromsö árið 1968. Skólinn leggur 
nú í auknu mæli áherslu á málefni 
norðurslóða sem endurspeglast í 
heiti hans, The Arctic University of 
Norway, sem þýða má sem norski 
norðurslóðaskólinn. Á skrifstofu 
Norðurskautsráðsins starfa nú níu 
manns frá sex löndum.

Mikill áhugi á norðrinu
„Það er mikill áhugi á þessum 
málaflokki sem endurspeglast 
meðal annars í auknum vinsældum 
háskólans sem nú er sá þriðji 
stærsti í landinu með um 12 þúsund 
nemendur. Það þykir harla gott 
í 80 þúsund manna bæjarfélagi. 
Auk háskólans er í Tromsö, Norska 
heimskautastofnunin og öflugt útibú 
frá norsku Hafrannsóknastofnuninni, 
en þessar þrjár stofnanir eru nú að 
eignast í sameiningu mjög öflugt 
rannsóknaskip sem er sérstaklega 
ætlað til rannsókna á norðurslóðum,“ 
segir Magnús en gert er ráð fyrir að 
skipið verði tilbúið á næsta ári eða í 
byrjun ársins 2016.

Ásamt Íslandi eiga Kanada, 
Danmörk, Bandaríkin, Rússland, 
Noregur, Svíþjóð og Finnland aðild á 
Norðurskautsráðinu og sex samtök 
frumbyggja á norðurslóðum eiga 
áheyrnarfulltrúa að fundum þess. 
Ráðherranefnd ráðsins fundar á 
tveggja ára fresti og þar er lögð 
lína fyrir starfsemi, áherslur og 
markmið til næstu tveggja ára. 
Embættismannanefnd aðildarríkjanna 
fundar oftar eða að minnsta kosti 

tvisvar sinnum á ári en sex fastar 
vinnunefndir Norðurskautsráðsins 
vinna síðan að þeim málum sem 
ráðherranefndin ákvarðar og skila 
skýrslum og tillögum til hennar. 
Meginmarkmið samstarfsins 
um Norðurslóðir er að stuðla að 
umhverfisvernd og treysta sjálfbæra 
þróun á Norðurskautssvæðinu.

Loftslagsmál
Kanada fer nú með formennsku 
í ráðinu og liggja áherslur í starfi 
þess nú m.a á sviði loftslagsmála 
svo sem að minnka sótmengun við 
eldsneytisbrennslu, draga úr hættu 
á olíumengun á svæðinu, stofna til 
samstarfs á breiðum vettvangi við 
atvinnulífið, tryggja aukið öryggi 
í siglingum og styrkja samstarf 
ríkjanna á sviði vísindarannsókna. 

Hverju sinni eru mörg mál á borði 
ráðsins og engan þarf að undra að 
þar skipi loftslagsbreytingar og áhrif 
þeirra á svæðinu stóran sess. Magnús 
segir málefni norðurslóða alls ekki 
bundin við norðrið, því um alþjóðlegt 
verkefni sé að ræða og áhrifin á 
breytingar á Norðurslóðum eigi líka 
upptök sín utan svæðisins. Þannig 
beiti ríkin átta sér nú innan Alþjóða- 
siglingamálastofnunarinnar fyrir 
því að ná fram reglum sem gildi fyrir 
siglingar á heimskautasvæðum og 
auki öryggi í vaxandi skipaumferð á 
svæðinu. 

Norðurskautsráðið hefur fjallað 
töluvert um viðbrögð vegna vaxandi 
skipaumferða og ferðaþjónustu á 
norðurslóðum. Sem dæmi um aukna 
ferðamennsku má nefna að árið 
2012 komu 24 þúsund ferðamenn til 
Svalbarða, en árið 2013 voru þeir 42 
þúsund. Til að mæta þessari þróun 
hafa ríkin átta m.a. gert lagalega 
bindandi samning um samstarf um 
leit og björgun á svæðinu og standa 
ríki ráðsins fyrir umfangsmiklum 
árlegum æfingum vegna leitar og 
björgunar.  Þá hefur einnig verið 
stofnað til samstarfs við eigendur 
farþegaskipa til að auka öryggi í 
farþegasiglingum og ferðamennsku á 
hafsvæðinu.

Siglingaleiðin
En hvað með siglingaleiðina um 
pólsvæðið sem margir horfa til og 

opnast væntanlega innan fárra ára. 
„Það er mjög erfitt að segja til um 
það hvernig þau mál munu þróast 
nákvæmlega á næstu árum, en 
siglingar um Norð-austur leiðina hafa 
aukist ár frá ári síðan 2010 og þar 
eru nú starfandi yfir siglingatímann 
öflugir ísbrjótar sem aðstoða við 
þessar siglingar eftir því sem þörf er á. 
Rússar hafa jafnframt sett reglur um 
siglingar á svæðinu í þeirra lögsögu. 
Árið 2012 sigldu 46 skip þessa leið en 
ári seinna voru þau 71.  

Í mars sl. samþykkti Norður-
skautsráðið reglur að samskiptum 
ráðsins við atvinnulífið og er gert 
ráð fyrir að á næstu mánuðum 
muni fulltrúar atvinnulífsins í 
löndunum átta koma saman og stofna 
viðskiptaráð norðurskautsins (Arctic 
Economic Council).  

Þegar er búið að undirrita 
viljayfirlýsingu um  stofnun 
Norðurslóða-viðskiptaráðs (VN) 
hérlendis. Stofnmeðlimir þess 
eru Viðskiptaráð Íslands, Samtök 
iðnaðarins, Samtök atvinnulífsins, 
Norðurslóðanet Íslands og 
utanríkisráðuneytið.  Á heimasíðu 
Viðskiptaráðs segir að NV muni starfa 
á sama grunni og önnur millilandaráð 
á vegum Viðskiptaráðs Íslands. Það 
sé samstarfsvettvangur fyrirtækja 
og annarra hagsmunaaðila í auknum 
efnahagsumsvifum á norðurslóðum 
auk þess sem það veiti upplýsingar um 
málefni norðurslóða. NV mun einnig 
leggja sig fram um að vinna náið 
með opinberum aðilum, háskólum, 
rannsóknarstofnunum og öðrum 
áhugasömum aðilum hérlendis og 
erlendis til að ýta undir ábatasama 
en ábyrga nýtingu viðskiptatækifæra 
á norðurslóðum til lengri tíma litið 
fyrir íslenskt atvinnulíf og samfélagið 
í heild.

Möguleikar Íslendinga
En hverja telur Magnús möguleika 
Íslendinga vera þegar siglingaleiðin 
opnast, verður Ísland ákjósanlegur 
staður fyrir umskipunarhöfn í 
framtíðinni? Magnús segist lítið 
geta sagt um það, menn sjái svo sem 
ekki fyrir hvernig breytingarnar á 
Norðurslóðum verði og hversu hratt 
þær muni gerast. Mun bráðnunin 
jafnvel verða svo mikil að skip geti 
siglt örugglega yfir Norðurpólinn 
í framtíðinni? Um það er erfitt að 
segja. „Ísland er vissulega í alfararleið, 
það getur gefið landinu möguleika á 
auknum umsvifum. Ég held hins vegar 
að stóru skipaflutningafyrirtækin 
komi til með að ráða miklu um það 
hvernig skipaflutningar muni þróast 
á Norðurslóðum. Þau eiga mestra 
hagsmuna að gæta og á endanum 
verður ákvörðunin þeirra. Samstarf 
Norðurskautsríkjanna innan ráðsins 
snýst nú fyrst og fremst um það að 
tryggja öryggi í slíkum siglingum og 
umhverfisvernd vegna þeirra. Höfnin í 
Tromsö er opin allt árið og hún liggur 
vel við siglingaleiðinni, líka hafnir í 
Múrmansk og víðar, en Íslendingar 
eiga sjálfsagt einhverja möguleika 
líka eins og aðrir,” segir Magnús 
Jóhannesson, framkvæmdastjóri 
Norðurskautsráðsins.
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Góð nýjung
Morgnar eru til þess að njóta! Byrjaðu daginn með skál af Havre-
crunch sem bæði bragðast dásamlega og uppfyllir hollustukröfur 
Skráargatsmerkisins. Prófaðu Havrecrunch ef þér finnst bragðið 
skipta að minnsta kosti jafnmiklu máli og heilsan. Bragðgóð máltíð.

NJÓTTU HOLLUSTU   

Trefjaríkar 
flögur og stökkt 

granóla

Nýtt!

ÍSLANDS

SJ
Ó

MANNAFÉLAG

Íslendingum var mikill heiður sýndur þegar 
Magnús Jóhannesson var ráðinn fyrsti 
framkvæmdastjóri Norðurskautsráðsins 
og falið að setja upp alþjóðlega skrifstofu 
þess í Noregi. Hann var valinn úr hópi 36 
umsækjenda frá sjö af átta aðildarríkjum 
ráðsins. 

Norðurskautsmaðurinn
„Ríkisstjórnin mun vinna að því að Ísland verði leiðandi afl á 
norðurslóðum og virkur þátttakandi í vestnorrænu starfi. Undirbúningur 
verður hafinn að nýtingu tækifæra sem skapast með opnun 
siglingaleiða um norðurslóðir og áhersla lögð á að verkefni þeim tengd 
verði vistuð hérlendis.“

- Úr stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, maí 2013
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Tilboð

Íslenski veitingastaðurinn við Reykjavíkurhöfn
Geirsgötu 7c · Sími 511 2300 · www.hofnin.is

Skelfisksúpa. Hafnarinnar með humri, bláskel, 
hörpudisk, fenniku og þeyttum rjóma.

Lamb. Framhryggur í kryddraspi, 
pönnukartöflur, sinneps-hnetudressing, 
íslenskir sveppir, gulrótarmauk og lambagljái.

Súkkulaðikaka. Heit súkkulaði kaka, 
hvítsúkkulaðimús, brennt hvítt súkkulaði, 
appelsínusorbet og hindber.

2ja rétta kr. 4500/-  |  3ja rétta kr. 5900/-

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Ásgrímur Guðnason
Viðskiptavinur Landsbankans

„Maður á að
nýta sér þetta“ 

Viðbótarlífeyrissparnaður er mikilvægt tækifæri til að byggja upp  
sparnað. Með úrræðum stjórnvalda geturðu nú sparað fyrir útborgun  
í fasteign eða greitt niður íbúðalán með greiðslum í séreignar-
sparnað. Um leið nýturðu skattfrelsis og mótframlags frá vinnu-
veitanda. Skráðu þig sem fyrst og tryggðu að úrræðið nýtist að fullu.  

Hálfdán hefur annast skipaskoðun um árabil, 
fyrst hjá eigin fyrirtæki, síðar hjá BSI á Íslandi. 
Fyrst efir að skipaskoðun var gefin frjáls 
önnuðust fjögur fyrirtæki skoðunina. Nú 
eru þau tvö, Frumherji og BSI á Íslandi sem 
er hluti af British Standards Institution sem 
stofnsett var árið 1901. Auk Hálfdans starfa 
fjórir skipaskoðunarmenn hjá BSI Ísland en hjá 
samsteypunni allri eru yfir 2500 starfsmenn við 
margvísleg störf í um 150 löndum.

„Mér finnst skipunum okkar betur haldið við 
núna en áður,” segir Hálfdan. „Það er hugsanlega 
vegna þess að menn hafa nú meiri tíma til 
viðhaldsins en oft áður, því sóknardögunum 
fækkar,” segir hann. En hvað er það fyrsta sem 
skoðunarmaðurinn gerir þegar hann er kominn 
um borð?

Einu sinni á ári
„Við byrjum á því að skoða allar merkingar 
sem bæði verða að vera réttar, skýrar og rétt 
staðsettar. Þá skoðum við litamerkingar, en 
ákveðnar reglur gilda um það hvar áberandi 
litamerkingar eru á skipunum. Um er að ræða 
sterkan appelsínugulan lit sem er hluti af 
öryggisbúnaði bátanna. Litnum er ætlað að gera 
báta sýnilegri við erfiðar aðstæður.

Næsta skref er að skoða gúmmíbjörgunar-
bátana. Þeir verða að vera skorðaðir, rétt 
staðsettir og sleppibúnaður þeirra verður 
að virka, bæði sjálfvirki búnaðurinn og 
hinn handvirki. Við verðum að votta að 
gúmmíbátarnir séu skoðaðir en það þarf að gera 
árlega og þá er tryggt að neyðarsendirinn sé í 
lagi og allur búnaður bátsins sé á sínum stað.

Þá þarf að skoða og yfirfara lyfjakistuna, 
yfirfara slökkvitæki, prófa fjarskiptabúnað 
með því að kalla í Landhelgisgæsluna og 
Vaktstöð siglinga sem þar er til húsa athugar 
hvort sjálfvirki staðsetningarbúnaðurinn 
virki ekki örugglega rétt. Þá förum við yfir 
björgunarbúnaðinn, björgunarvesti og 
flotbúninga sem skylda er að hafa um borð fyrir 
alla í áhöfninni.”

Á tveggja og fjögurra ára fresti
Til viðbótar þessu þarf síðan að skoða vélar 
bátanna annað hvert ár, að sögn Hálfdans og þá 
er báturinn líka tekinn á land og skrokkur hans 
skoðaður. „Fjórða hvert ár er öxullinn skoðaður 
gaumgæfilega og báturinn öxuldreginn þegar 
við metum að þörf sé á því. Stálskipin eru líka 
þykktarmæld á fjögurra á fresti en það er gert 
með hljóðbylgjumæli sem sýnir botnþykkt 
bátsins upp á millimetra, slík er nákvæmnin,” 
segir Hálfdan. Gott dæmi um árverki 
útgerðarmanna var þegar ég var að skoða Njál RE 
og var beðinn um að þykktarmæla á ákveðnum 
stað, því þar töldu menn að væri tæring, sem 
kom á daginn.

Skoðunin er forsenda þess að bátar fái 
haffærniskírteini, en ef um óverulegar 
athugasemdir er að ræða fá bátarnir skírteini 
til styttri tíma, í einn til þrjá mánuði, að sögn 
Hálfdans, en reyna menn ekkert að svindla á 
kerfinu?

Hálfdan segir að það sé afskaplega erfitt, 
sjálfvirka tilkynningaskyldan sér til þess. „Um 
leið og bátur fer úr höfn berast Stjórnstöð 
siglinga boð um það og þar kemur fram hvort 
báturinn sé með haffærniskírteini. Ef svo er 
ekki, þá er hann umsvifalaust sendur í land. 
Menn gætu svo sem slökkt á sjálfvirka kerfinu 
og laumast þannig „óséðir“ út, en menn komast 
ekki upp með það lengi. 

Hugsunarháttur sjómanna hefur breyst 
heilmikið síðustu ár og þeir eru mun meðvitaðri 
um öryggismál en áður. Þar kemur margt til, 
viðhorfsbreyting vegna sífellt meiri umræðu 
og betri öryggisbúnaðar, svo ég tali nú ekki um 
Slysavarnaskóla sjómanna og uppfræðslustarfið 
sem hann hefur staðið fyrir. Hér áður fyrr 
þekktist að men reyndu að fara í kringum 
kerfið og fengu kannski björgunarvesti úr 
öðrum bátum til að sýna skoðunarmönnum en 
það dettur engum það í hug nú til dags,” segir 
Hálfdan Henrýsson skipaskoðunarmaður.

Hálfdan Henrýsson skipaskoðunarmaður:

Flotinn hefur 
það gott

Ástandið á skipa- og bátaflotanum okkar er ágætt þótt skipin okkar eldist, 
segir Hálfdán Henrýsson skipaskoðunarmaður þegar Sjómannadagsblaðið 
hitti hann vestur á Granda á dögunum. 
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Hrafnista hefur frá upphafi verið 
leiðandi í umönnum aldraðra 
á Íslandi. Kveikjan að rekstri 
Hrafnistuheimilanna var það 
göfuga markmið að búa öldruðum 
sjómönnum og ekkjum sjómanna, 
sem gert höfðu fangbrögðin 
við Ægi konung að ævistarfi, 
áhyggjulaust ævikvöld. Hrafnista 
rekur nú fimm heimili fyrir tæplega 
600 heimilismenn; í Reykjavík, 
Kópavogi, Hafnarfirði og tvö 
heimili í Reykjanesbæ þar sem 
Hrafnista tók við rekstrinum 
á nýliðnum vormánuðum. Auk 
heimilismanna sækja hundruðir 
aldraðra einstaklinga dagþjónustu til 
heimilanna svo að segja má að ásamt 
starfsfólki telji Hrafnistusamfélagið 
tæplega tvö þúsund manns sem er á 
við gott bæjarfélag á landsbyggðinni.

Sú aðstaða, sem öldruðum hefur 
verið sköpuð á Hrafnistu, er með því 
besta sem þekkist í heiminum og á 
það hafa m.a. erlendir sérfræðingar 
í öldrunarmálum bent eftir 
heimsóknir sínar hingað til lands. 
Íslenska þjóðin getur því verið stolt 
af Hrafnistu.

Margir kynna sér  
starfsemina á Hrafnistu
„Það er í raun alveg ótrúlegt 
hversu margir heimsækja 
Hrafnistuheimilin á ári hverju 
til að kynna sér starfsemina. 
Hingað koma embættismenn, 
bæði innlendir og erlendir, 
sveitarstjórnarmenn, starfsmenn 
annarra öldrunarheimila, ýmsir 
sem tengjast velferðarmálum og svo 
auðvitað fjöldi nema í velferðar- og 
heilbrigðisgreinum. Hingað koma 
einnig reglulega erlendir gestir 
víðs vegar að úr heiminum. Auk 

gesta frá fjölda Evrópulanda og 
Ameríku höfum við á síðustu árum 
bæði fengið sendinefndir fagaðila í 
heilbrigðisgeiranum frá bæði Kína 
og Japan þar sem embættismenn og 
starfsmenn öldrunarstofnana komu 
til að kynna sér hvernig íslensk 
öldrunarheimili eru starfrækt,“ 
segir Pétur Magnússon, forstjóri 
Hrafnistu.

Vel fylgst með  
straumum og stefnum
Á Hrafnistu er vel fylgst 
með straumum og stefnum í 
öldrunarmálum í heiminum, 
sérstaklega því sem er að gerast 
meðal frændþjóðanna á hinum 
Norðurlöndunum, en einnig 
víðar, svo sem í Bandaríkjunum 
og annars staðar. „Við erum 
óhrædd við að innleiða nýjungar 
sem við teljum vera öllum til 
hagsbóta og þannig reynum við 
að halda þjónustu Hrafnistu ávallt 
í fremstu röð á hverjum tíma. En 
þótt Hrafnista hafi lengi verið 
leiðandi aðili í innleiðingu nýjunga í 
öldrunarmálum er lífið samt þannig 
að það má alltaf gera betur. Það er 
ekkert svo gott að ekki megi bæta 
það enn meira,“ segir Pétur. Hann 
telur knýjandi nauðsyn að gera betur 
í málaflokknum í heild hér á landi en 
nú sé gert. 

Lítið byggt þrátt  
fyrir mikla þörf
„Biðlistar eftir plássi á Hrafnistu 
eru því miður allt of langir. Þörfin 
um allt land er mikil og uppbygging 
hjúkrunarheimila of hæg miðað við 
þá þörf sem ríkir í málaflokknum. 
Við sjáum t.d. í mannfjöldaspá 

Hagstofunnar að Íslendingum 
muni fjölga um 33% til ársins 
2060 en þá er gert ráð fyrir að 
þeir verði um 430 þúsund. Á 
sama tímabili muni meðalaldur 
þjóðarinnar hækka í rúm 
88 ár hjá konum og tæplega 
87 ár hjá körlum. Við sem 
störfum í þjónustu við aldraða 
fylgjumst að sjálfsögðu mjög 
vel með þessari þróun og það 
er augljóst að það þarf að fjölga 
hjúkrunarrýmum verulega 
á næstu árum,“ segir Pétur. 
Hann segir að til að viðhalda 
því ástandi, sem nú ríki, sé 
nauðsynlegt að taka um 50 ný 
rými í notkun á ári og þá sé 
ekki miðað við að gera betur 
og stytta biðlista. „Staðan er 
hins vegar sú að það eru aðeins 
tekin örfá ný rými í notkun 
á ári og okkur sýnist sem lítil 
jákvæð breyting verði á stöðunni 
á næstu árum. Sem dæmi um það 
hve staðan er alvarleg má nefna að 
ríkisvaldið hefur slegið af byggingu 
nýs hjúkrunarheimilis fyrir á milli 
80 og 90 manns við Sléttuveg í 
Reykjavík. Á sama tíma eru 10% 
rúma á Landspítalanum teppt vegna 
þess að í þeim eru aldraðir sem ekki 
geta farið heim til sín aftur því þeir 
eru orðnir of veikir. Þeir komast 
heldur ekki á hjúkrunarheimili því 
þar losna engin pláss fyrr en við 
andlát heimilismanna. Það vantar 
fleiri hjúkrunarheimili.“

Aukin þjónustuþörf
Gert er ráð fyrir að öldruðum, 
67 ára og eldri, fjölgi um 30% á 
hverjum áratug sem fram undan 
eru. Á sama hátt er gert ráð fyrir 
að þeim sem þurfa á þjónustu 
öldrunarheimila að halda fjölgi 
um 2-3% á hverju einasta ári 
næstu áratugina. Uppbygging í 
málaflokknum í heild er því miður 
í engu samræmi við þessa þróun. 
Á sama tíma eykst þjónustuþörfin 
á hjúkrunarheimilunum því 
einstaklingar flytjast nú að jafnaði 
veikari til heimilanna en áður var 
þar sem stefnan er að aldraðir búi 
sem allra lengst á eigin vegum utan 
heilbrigðisstofnana.

„Það er samfélagsleg sátt um það 
fyrirkomulag en spurningin er samt 
alltaf sú hvar sá tímapunktur er 
þegar tímabært er að einstaklingur 
flytjist á hjúkrunarheimili. Að 
okkar mati og í raun allra sem 
starfa í heilbrigðiskerfinu ættu 
hundruðir einstaklinga, sem nú 
búa á eigin vegum, að vera komnir 
á öldrunarheimili. Ástandið á 
Landspítalanum er m.a. gott 
dæmi um það. Það er þjóðhagslega 
hagkvæmt að aldraðir búi á 
eigin vegum þegar heimsóknir 
starfsfólks í heimahjúkrun og 
heimaþjónustu eru fáar. Sé tíðni 
þessara heimsókna hins vegar 
orðin meiri en 3-4 heimsóknir á 
dag er þjóðhagslega hagkvæmara 
fyrir samfélagið að viðkomandi 
flytjist á hjúkrunarheimili þar 
sem starfrækt er þjónusta allan 
sólarhringinn,“ segir Pétur. Hann 
segir að núverandi staða hafi aukið 

mjög kostnað við heimahjúkrun. 
„Það væri mun ódýrara fyrir 
samfélagið ef unnt væri að flytja þá 
veikustu, sem nú eru heimsóttir oft 
á sólarhring, á hjúkrunarheimili. 
Miðað við þá miklu hjúkrunarþörf, 
sem fyrirsjáanleg, er þá er svarið 
við spurningunni hvort þörf 
verði á Hrafnistu í framtíðinni 
afdráttarlaust já. Það verður þörf 
fyrir Hrafnistu og alla góða aðila 
sem búa öldruðum áhyggjulaust 
ævikvöld.“

Þörf á heildstæðri 
endurskoðun í málaflokknum
Samtök fyrirtækja í 
heilbrigðisþjónustu hafa ítrekað 
bent stjórnvöldum á þá knýjandi 
þörf sem er á að leiðrétta 
daggjöldin og móta raunhæfa 
framtíðarstefnu í málaflokknum. 
Ríkisendurskoðun hefur sömuleiðis 
bent á að reksturinn sé víðast 
hvar rekinn með verulegu tapi 
og svo hafi verið um langt skeið. 
„Svo tekið sé dæmi af Hrafnistu 
þá hefur aldrei verið gert ráð fyrir 
fjárhagslegum arði til eigenda 
heldur verjum við afgangstekjum til 
starfseminnar sjálfrar, í fjölbreytta 
þjónustu og eftir atvikum til frekari 
uppbyggingar, segir Péur.

Þurfum að endurskoða  
þjónustuna
Reglur um innskráningu fólks á 
dvalar- og hjúkrunarheimili, sem 
tóku gildi árið 2008, gerðu beinlínis 
ráð fyrir aukinni umönnun, hjúkrun 
og meiri þjónustu en verið hafði á 
öldrunarheimilunum enda flytjast 
einstaklingar nú veikari á heimilin 
en áður. Þrátt fyrir þessar breyttu 
forsendur gerði ríkisvaldið ekki 
ráð fyrir því að greiða fyrir meiri 
þjónustu sem farið var fram á. Því 
kann að verða óumflýjanlegt að 
draga úr þjónustu og jafnvel hætta 
einhverri lögbundinni þjónustu. 
„Það skýtur nokkuð skökku við að 
á sama tíma og ríkisvaldið kemur 
sér hjá að gera þjónustusamninga 
við öldrunarstofnanir landsins 
skuli stjórnvöld setja fram auknar 
þjónustukröfur vitandi vits að 
núverandi fjárframlög duga ekki 
fyrir núverandi kröfum ríkisins. 

Stjórnvöld verða að fara að gera 
það upp við sig hvaða þjónustu 
þau vilji greiða fyrir og fyrir 
hvað þau vilji ekki greiða. Það 
þarf að gera þjónustusamninga 
á þeim grundvelli og uppfæra 
hann með reglubundnum 
og eðlilegum hætti í takt við 
efnahagsþróunina í landinu. 
Það stefnuleysi, sem nú 
ríkir í þessum mikilvæga 
málaflokki, er smánarblettur 
á stjórnkerfinu og íslenska 
velferðarsamfélaginu.“

Komið að þolmörkum
Pétur segir að enda þótt 
stærðarhagkvæmni geri 
Hrafnistu kleift að bjóða upp 
á mjög fjölbreytta þjónustu 
og meira val um mismunandi 
búsetuform heldur en gengur og 
gerist meðal minni fyrirtækja 

í velferðarþjónustu sé reksturinn 
engu að síður erfiður um þessar 
mundir þar sem daggjöld til 
hjúkrunarheimila hafa stöðugt 
lækkað að raunvirði á undanförnum 
árum þar sem þau hafa ekki fylgt 
verðlagsþróun. „Þó kom smávægileg 
hækkun um síðustu áramót en 
hún er þó ekki í neinu samræmi 
við verðlagsþróun undanfarinna 
fjögurra ára þar sem allur kostnaður 
hefur aukist langt umfram þá 
hækkun sem varð um áramótin.“

Neikvæðum áhrifum  
jafnlaunaátaksins eytt
Langflest hjúkrunarheimili 
landsins eru án samninga við 
ríkið um greiðslu dagjalda sem 
lækkað hafa að raungildi vegna 
kostnaðarhækkana síðustu ára. 
Þar að auki gilti hið svokallaða 
jafnlaunaátak þar til nýlega 
eingöngu á ríkisstofnunum en ekki 
sjálfstæðum heilbrigðisstofnunum 
á borð við hjúkrunarheimilin sem 
sinna nær alfarið þjónustu við ríkið. 
„Þetta leiddi til mikillar óánægju 
vegna misræmis sem skapaðist á 
launakjörum heilbrigðisstarfsmanna 
eftir því á hvaða stofnunum þeir 
eru þar sem greidd voru hærri 
laun á t.d. Landspítalanum 
heldur en hjúkrunarheimilunum. 
Staðan var orðin mjög alvarleg 
því við sáum fram á uppsagnir 
og verkföll. Sem betur fer kom 
ríkisvaldið á síðustu stundu til móts 
við samninganefndir deiluaðila 
og með nýgerðum samningum 
hefur þessum launamismun verið 
eytt með sameiginlegu framlagi 
ríkissjóðs og hjúkrunarheimila 
þar sem ríkissjóður greiðir 
meirihluta hækkunarinnar. 
Um 80% rekstrarkostnaðar 
hjúkrunarheimilanna fara í 
launagreiðslur þannig að við 
höfum mjög lítið borð fyrir báru 
meðan enn hefur ekki tekist að 
uppfæra daggjöld. En við fögnum 
mjög nýgerðum kjarasamningum 
sem gerðir hafa verið við 
hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og 
fleiri stéttarfélög og teljum að náðst 
hafi farsæl málalok,“ segir Pétur.

Verður þörf fyrir Hrafnistu í framtíðinni?

Pétur Magnússon forstjóri Hrafnistu.
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Hrönn Lýðsdóttir er forstöðumaður 
heimilanna en hún hefur starfað á 
Hrafnistu í 26 ár, alla sína starfsæfi. 
Hrönn var áður forstöðukona 
hjúkrunarheimilis Hrafnistu í 
Kópavogi, en það er rekið samkvæmt 
hugmyndafræði sem Hrafnista hefur 
þróað meðal annars upp úr danskri 
hugmyndafræði sem nefnist Lev og 
bo. Þar er áhersla lögð á sjálfræði og 
styrkleika heimilismanna.

Hugmyndafræði Hrafnistu í 
Kópavogi var innleidd á bæði 
heimilin í Reykjanesbæ. „Margir 
telja að hjúkrunarheimili séu 
sjúkrahús en stór munur er þar á, því 
hjúkrunarheimili er heimili fólksins. 
Á sjúkrahúsi bíða sjúklingar eftir 
að útskrifast og komast heim.  En á 
hjúkrunarheimilinu er fólkið heima 
hjá sér. Þess vegna hefur þróunin 
verið sú að færa hjúkrunarheimilin frá 
umhverfi sjúkrahúsa eins og mögulegt 
er yfir í notarlegt heimilisumhverfi.“

Hugsunarháttur starfsfólksins 
skiptir miklu máli
Hjá okkur er áherslan lögð á þátttöku 
íbúanna í daglegu heimilislífi,  að 
sjálfræði íbúa sé virt og að styrkleikar 
allra séu í hávegum hafðir. Íbúum 
er velkomið að ganga um öll rými 
heimilisins þar sem eldhúsið og 

borðstofan er hjarta heimilisins, rétt 
eins og á venjulegu heimili. Fólk ræður 
fótaferðatímum, matartímum og 
baðtímum. Starfsfólkið aðlagar vinnu 
sína að heimilisfólkinu en ekki öfugt. 
Við leggjum áherslu á heimilisandann 
og göngum út frá spurningunni um 
hvað geri heimili að heimili. Við 
forðumst strangar reglur og fólk 
ræður sínu lífsmunstri eins og kostur 
er,“ segir Hrönn.

Það má ekki gleymast að fólk er 
í fæstum tilvikum ósjálfbjarga þótt 
það sé komið á hjúkrunarheimili og 
það gefur heimilisfólkinu styrk að 
taka þátt í daglegum heimilisstörfum. 
Hrönn segir fjölda lítilla þátta 
skipta miklu máli hvað varðar 
þessa hugmyndfræði og þar skiptir 
nýr hugsunarháttur starfsfólksins 
miklu máli. „Við höfum valið að 
láta starfsfólk hætta að vera í 
einkennisbúningi sjúkrahúsa í 
vinnunni og vera þess í stað í sínum 
eigin fötum. Samskipti þeirra við 
heimilisfólkið breytist töluvert við 
það. Við leggjum líka mikið upp úr því 
að borða með heimilisfólkinu og að 
allur matur sé lagður á borð og hver 
og einn fái sér það sem hann vill í stað 
þess að fólki sé skammtaður matur 
og geti ekkert um það ráðið hvað fer 
á diskinn,” segir Hrönn Ljótsdóttir, 
forstöðumaður hjúkrunarheimilanna 
Nesvalla og Hlévangs í Reykjanesbæ.

Salernið stærra  
en gamla herbergið
Þuríður Elísdóttir er deildarstjóri 
Nesvalla. Hún starfaði áður á 
hjúkrunarheimilinu Garðvangi í 
Garðinum og segir að það hafi verið 
mikil viðbrigði fyrir fólkið að koma 
hingað. „Heimilið í Garðinum var barn 
síns tíma og algengt að fólk deildi 
herbergi. Hér eru allir með sitt eigið 
herbergi og þau þykja stór, eru 35 
fermetrar og allir eru með sitt eigið 
salerni. Einn íbúanna hafði á orði við 
mig að salernið hans væri stærra en 
herbergið sem hann hafði í Garðinum. 
Hjón sem fluttu úr Garðinum eru með 
tvöfalt herbergi, 70 fermetra og þeim 
fannst það helst til mikið til að byrja 
með. En heimilisfólkið venst þessum 
þægindum afskaplega vel,“ segir 
Þuríður.   
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Arion banki óskar íslenskum sjómönnum 
og aðstandendum þeirra til hamingju með daginn

Ker Umbúðamiðlunar eru 
eingöngu ætluð til leigu 
undir matvæli.

Það var mikið um dýrðir í Reykjanesbæ þann 16. mars þegar tekið var í notkun nýtt 
hjúkrunarheimili sem hlotið hefur nafnið Nesvellir. Hrafnista rekur heimilið fyrir Reykjanesbæ 
og þar búa 60 manns. Hrafnista tók einnig við rekstri hjúkrunarheimilisins Hlévangs við 
Faxabraut í Reykjanesbæ þar sem 30 manns búa. Á hjúkrunarheimilunum starfa hátt í 
hundrað manns. 

Nýtt hjúkrunarheimili 
í Reykjanesbæ

Þuríður 
Elísdóttir, 
deildarstjóri 
Nesvalla. 

Hrönn Lýðsdóttir, forstöðumaður 
Nesvalla. 
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Í apríl 2009 gerði Hrafnista samning 
við heilbrigðisráðuneytið um rekstur 
á skammtímaendurhæfingu. Er hér 
annars vegar um að ræða þrjátíu 
rými á dagdeild, sem allt að fimmtíu 
einstaklingar geta nýtt sér yfir vikuna 
í allt að átta vikur, og hins vegar 
tuttugu rýma sólarhringsdeild þar 
sem einstaklingar geta dvalið í sex til 
átta vikur. 

Markmiðið með endur-
hæfingarrýmunum er að viðkomandi 
öðlist innihaldsríkara líf í góðum 
og virkum félagsskap, eflist á 
sál og líkama og viðhaldi þeirri 
öryggistilfinningu og færni sem 
nauðsynleg er til að búa áfram í eigin 
húsnæði. Líkamlega þjálfunin felst 
í sjúkraþjálfun, bæði einstaklings- 
og hópþjálfun, en einnig sinna 
íþróttakennarar hóptímum í leikfimi 
og sundleikfimi ásamt öðrum 
íþróttum. 

Fjölbreytt dagskrá
Hin andlega þjálfun felst í örvun 
með þátttöku í félagsstarfi sem 
fram fer á deildum og í hópastarfi. 
Minnisþjálfun er tvisvar í viku 
en einnig felst þátttakan í öðru 
fjölbreyttu félagsstarfi sem fram 
fer í húsinu, eins og dans, sögu- og 
söngstundum. 

Dagurinn hefst með morgunmat. 
Að honum loknum fara gestir í þá 
dagskrá sem útbúin hefur verið fyrir 
viðkomandi en þjónustan er mjög 
einstaklingsmiðuð. Hver og einn fær 

einkatíma hjá sjúkraþjálfara í hverri 
viku auk hóptíma. Einnig er boðið upp 
á stóla- og vatnsleikfimi, pútt, bozzia, 
pílu, bingó, kvikmyndasýningar 
og ýmis námskeið, svo sem málun, 
mósaík, tálgun og fleira. 

Sjálfstraustið og 
trú á eigin getu
Á Hrafnistu eru menn sammála 
um að eftir því sem líði á dvöl gesta 
endurhæfingardeildanna eflist 
sjálfstraustið en félagsleg einangrun 
er nokkuð algeng meðal aldraðra. 
Margir búa einir og hafa lítið við að 
vera á daginn og sumir fáa eða engan 
til að tala við. „Hér er hins vegar 
áreitið á heilann stöðugt að því leyti 
að hér er fólk að tala saman og vinna 
saman og sinna ýmsum áhugamálum 
sínum. Það fær nauðsynlega þjálfun 
og er undir eftirliti fagfólks,“ segir 
deildarstjóri dagþjálfunar. 

Inntökuskilyrði
Umsóknareyðublöð liggja frammi 
hjá Hrafnistu auk þess sem nálgast 
má eyðublöð á heimasíðunni 
hrafnista.is. Umsóknir um 
skammtímaendurhæfingu á Hrafnistu 
fara til samráðshóps sem skipaður 
var af heilbrigðisráðuneytinu 
en í honum eru fulltrúar frá 
Heimaþjónustu Reykjavíkur, 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
útskriftarteymi Landspítalans og 
Hrafnistu. 

Endurhæfingarúrræði á Hrafnistu

Hrönn fyrir framan Nesvelli í Reykjanesbæ.
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Smiðjuvegi 66  •  200 Kópavogi
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Litlu risarnir í rafsuðunni 
Léttar, sterkar og fjölhæfar (150-200 Amper)

Kemppi Minarc EVO

Brammer Ísland ehf  |  Steinhella 17a  |  221 Hafnarfjörður  |  Sími: 522 6262  |  www.brammer.is

Heimsþekkt vörumerki frá öllum helstu framleiðendum í iðnaðarvörum og þetta er aðeins brot af þeim merkjum sem við bjóðum upp á

Legur og drifbúnaður

Verkfæri og öryggisvörurLoft- og vökvakerfi

Anna Karólína Gústafsdóttir segist 
aðeins hafa búið í þrjár vikur á 
hjúkrunarheimilinu Garðvangi áður 
en starfsemin var flutt yfir í Nesvelli, 
nýja heimilið í Reykjanesbæ. Hún 
segir viðbrigðin mikil. „Hér er ég 
ánægð og glöð. Herbergið mitt er 
á við heila íbúð, finnst mér. Ég hef 
eldhúskrók, stórt baðherbergi og 
það rúmgóða stofu að ég keypti 
mér svefnsófa svo ég geti boðið 
ættingjum mínum að gista hjá mér 
þegar þeir koma í heimsókn. Mér 
finnst ég vera mjög frjáls hér og get 
gert allt sem mér dettur í hug, fengið 

mér göngutúr út í Nettó og keypt 
það sem mig vantar. En það allra 
besta við flutninginn var að fá eigið 
baðherbergi. Það er mikill munur frá 
því að deila því með tíu öðrum, eins 
og við þurftum að gera á Garðvangi.“

Starfsfólkið á Nesvöllum segir 
Önnu vera liðtæka í sameiginlega 
eldhúsinu og borðsalnum. Hún gerir 
ekki mikið út því en segir að það sé 
ekkert nema sjálfsagt og eðlilegt að 
taka til hendinni heima hjá sér, því 
Nesvellir eru heimili en ekki stofnun.

„Það er afskaplega mikill munur að 
vera komin hingað,” segir Bergþóra 
Ólafsdóttir sem bjó í tvíbýli á 
Garðvangi. „Nú er ég ein í herbergi 
sem er mun stærra en það sem ég áður 
hafði og mér þykir afskaplega gott að 
geta haft hlutina mína í kringum mig 
og tekið á móti ættingjum og vinum á 

mínum forsendum. Þótt ég geti fengið 
kaffi frammi, þá finnst mér það skipta 
máli að geta sjálf hellt upp á könnuna 
fyrir fólkið mitt og eiga eitthvað 
gott handa því upp í skáp eða inni í 
ísskápnum mínum. Nú finnst mér 
ég eiga mitt eigið heimili afur og mér 
líður vel með það. Herbergið er líka 

svo rúmt að það væri alveg hægt að 
halda hér ættarmót,” segir Bergþóra 
og brosir.

Heimilisfólkinu stendur töluverð 
afþreying til boða og Berþóra nýtir sér 
hana, tekur bæði þátt í handavinnu og 
leikfimi sem hún segir að geri sér gott.

Gæti haldið ættarmót  
í herberginu

Heimili en  
ekki stofnun
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Faxaflóahafnir og 
Sjómannadagsráð standa 
fyrir Hátíð hafsins dagana 
31. maí til 1. júní. Hátíðin 
hefur fest sig vel í sessi 
en árið 2013 komu um 
40.000 manns á hátíðina 
sem samanstendur 
af Hafnardeginum og 
Sjómannadeginum.

Þrjú útisvið verða á hafnarsvæðinu. 
Við Gömlu höfnina verður sett 
upp svið þar sem áhersla verður á 
skemmtiatriði á laugardegi frá kl. 
16.00 til 18.00. Flest veitingahús á 
svæðinu munu bjóða gestum upp á 
smökkun á margvíslegu fiskmeti, 
auk þess að vera með tilboð á 
sjávarréttum á matseðlum sínum. 
Það er því tilvalið að njóta tónlistar 
og margvíslegra skemmtiatriða yfir 
daginn og skella sér síðan út að borða 
eftir góðan dag á hátíðinni. 

Útisvið Grandagarði
Hátíð hafsins er án fordóma og 
því mun Pollapönk mæta á sviðið 
við Grandagarð á laugardaginn og 
sprella með börnunum. Einnig munu 
fulltrúar þeirra sex menntaskóla á 
höfuðborgarsvæðinu sem komust í 
úrslit í Söngkeppni framhaldsskólanna 
flytja sjómannalög, hvert með sínum 

hætti. DAS bandið spilar eins og því 
einu er lagið og sitthvað fleira verður 
í boði. 

Á sunnudaginn verður 
hátíðardagskrá Sjómannadagsins á 
sviðinu, þar sem sjómenn verða m.a. 
heiðraðir. Dagskráin verður í beinni 
útsendingu á Rás 1.

Útisvið HB Granda
Á sviðinu hjá HB Granda verður 
skemmtidagskrá á sunnudeginum 
með dagskrá sem sérstaklega er ætluð 
yngstu kynslóðinni. Þar skemmta  
fulltrúar frá Latabæ, Sirkusfólk, 
Skoppa og Skrítla, Arnór töframaður, 
Atli Þór og Bói. 

Sæbjörgin
Sæbjörgin heillar margan sæfarann 
en um 2.400 manns þáðu siglingu 
með henni á hátíðinni 2013. Á 
laugardaginn verða farnar þrjár 
sjóræningjasiglingar frá Bótabryggju, 
þar sem litlir sem stórir sjóræningjar 
eru sérstaklega boðnir velkomnir.  
Herra og frú sjóræningjar hafa látið 
hanna nýja búninga sem verður 
spennandi að sjá en allir skipverjarnir 
verða klæddir upp í tilefni dagsins. 
Á sunnudeginum verður hins vegar 
boðið upp á þrjár fjölskyldusiglingar. 
Brottfarir báða dagana verða klukkan 
14.00, 15.00 og 16.00.

Bryggjusprell
Svæðinu bak við Sjóminjasafnið var 
á síðasta ári breytt í ævintýralegt 
sjávartívóli sem sannarlega sló í gegn. 
Fjörið verður endurtekið í ár, börnum 
á öllum aldri til mikillar ánægju. 

Hafnarsprell Samskipa
Í ár verða Samskip með Hafnarsprell 
á Bótabryggju. Þar verða 5 gámar 
sem tákna mismunandi hafnir sem 
Samskip siglir til. Í hverjum gámi 
verður boðið upp  á spennandi 
sjóræningjaföndur. Börnin enda í 
Reykjavíkurhafnargáminum og taka 

við glæsilegum verðlaunum í boði 
Samskipa.  

Beggja skauta  
byr – nýtt safn fær nafn
Jón Gnarr borgarstjóri mætir 
ásamt fríðu föruneyti og opnar nýtt 
borgarsafn með viðhöfn, tilkynnir um 
leið nafn þess og afhendir verðlaun 
í nafnasamkeppni safnsins. Undir 
nýja safnið heyra eftirtalin söfnin 
og sýningarstaðir: Árbæjarsafn 
og Landnámssýningin Reykjavík 
871+/-2, Ljósmyndasafn Reykjavíkur 
í Grófarhúsi, Sjóminjasafnið Víkin, 
Grandagarði og Viðey.

Skrúðganga  
meðfram höfninni
Skrúðganga á sjómannadaginn var 
endurvakin eftir nokkurra ára hlé 
á hátíðinni í fyrra. Vel tókst til og 
leikurinn verður endurtekinn í ár. 
Öll börn fá fána og Skoppa og Skrítla 
munu ásamt Maximus Músikmús taka 
á móti gestum fyrir framan Hörpu 
ásamt Skólahljómsveit Austurbæjar 
þaðan sem  gengið verður yfir á 

Granda þar sem hátíðarhöldin fara 
fram. 

Sterkasti maður  
Íslands og Járnfrúin
Sjómenn eru mikil hreystimenni og 
því viðeigandi að keppnin Sterkasti 
maður Íslands verði haldin við 
höfnina á Hátíð hafsins. Konur eru 
mikil hreystimenni líka og munu 
aflraunakonur keppa um titilinn 
Járnfrúin. Báðar keppnirnar fara fram 
á laugardeginum en á sunnudaginn 
geta  gestir hátíðarinnar reynt krafta 
sína undir eftirliti Félags íslenskra 
aflraunamanna.

Stemning við höfnina
Öll höfnin mun iða af lífi báða 
hátíðardagana. Þar verður hægt að 
dorga, skoða handsmíðaða kajaka, 
taka þátt í listasmiðjum, smakka 
margvíslegt sjávarfang og skoða 
furðufiska og fleira.  

Allar nánari upplýsingar er að finna 
á www.hatidhafsins.is 
Instargram: #hatidhafsins2014 

Hátíð hafsins 2014
Fjölbreytt og spennandi dagskrá á Sjómannadaginn.
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HRAFNISTA
Reykjavík  I  Hafnar�örður

Kópavogur  I  Reykjanesbær

Opið hús á Hrafnistu heimilunum 
Sjómannadaginn 1. júní 2014

Fjölbreytt dagskrá í boði. Sýning og sala á handverki, 
guðsþjónusta, lúðrasveit og söngur, kaffiveitingar og fleira. 

Hægt er að skoða dagskránna á heimasíðu okkar 
www.hrafnista.is.

Fiskmarkaður
Siglufjarðar

VERKFRÆÐIÞJÓNUSTAN EHF

einar & tryggvi ehf.

BLIKKSMÍÐI ehf.
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MEIS
Meistaramálun ehfLÖNDUN ehf.

SKINNEY
ÞINGANES HF.

Pípulagnir  
Elvars G Kristinssonar ehf

Daglegir flutningar á flesta staði á landinu!

Hafðu samband og við gefum þér tilboð strax!

Hafðu samband
Héðinsgötu 1 - 3, 105 Reykjavík, s: 533-2211
www.nesfrakt.is

Vörumóttaka Reykjavík
Héðinsgötu 1-3

Vörumóttaka Egilsstöðum 
Lagarbraut 7

Vörumóttaka Akureyri
Austursíðu 2

Sjómannadagurinn í Hafnarfirði 
var fyrst haldinn árið 1953 og stóðu 
Sjómannafélagið, Skipstjórnarfélagið 
Kári og Slysavarnarfélagið 
Hraunprýði að hátíðinni.  Nú er 
utanumhald hátíðarhaldanna 
á höndum Sjómannadagsráðs, 
Björgunarsveitar Hafnarfjarðar, 
Hafnarfjarðarhafnar og 
Hafnarfjarðarbæjar.  Er þetta ávallt 
mikill hátíðardagur enda tengist saga 
Hafnarfjarðar nær öll sjósókn 
og fiskvinnslu.  Auk 
hefðbundinnar 
skemmtidagskrár er 
fastur liður að bjóða 
Hafnfirðingum í 
siglingu út fjörðinn 
og eins býður Matbær 
uppá fiskisúpu og 
áhöfnin á Hvalreyði 
grillar hvalkjöt 
ofaní mannskapinn. 
Þá stendur 
Slysavarnarfélagið 
Hraunprýði fyrir 
kaffisölu.   

Maðurinn á bak við daginn 
heiðraður
Hafnarfjörður hefur breyst hratt og 
nú er svo komið að enginn togari 
er í bænum en þegar mest lét voru 
þeir tíu.  Sjómennskan hefur líka 
tekið breytingum og þátttaka í 
hátíðarhöldum sjómanna er ekki eins 
almenn og var þegar sjómennskan var 
aðalatvinnuvegurinn í bænum.  Karel 
Ingvar Karelsson var þó staðráðinn 

í því að halda merki dagsins á lofti. 
Hann hefur staðið vaktina í áratugi 
og tekið þátt í deginum með einum 
eða öðrum hætti í 61 ár eða frá því 
hann var 15 ára gamall.  Hann er 
fyrrverandi skipstjóri og formaður 
Sjómannadagsins í Hafnarfirði og 
einn þeirra sem heiðraður verður á 
Sjómannadaginn.  Aðrir sem verða 
heiðraðir eru  Sigurður Jóhannsson 
bryti, Illugi Óskarsson vélstjóri, 
Guðmundur Jónsson skipstjóri og 
Ólafur Andrés Guðmundsson verður 
heiðraður fyrir handverk sem hann 
hefur lagt Sjómannadeginum til í 19 
ár.

Karel er fæddur á Lambastöðum á 
Seltjarnarnesi árið 1943.  Hann fór 
fyrst til sjós árið 1958, þá 15 ára, og 

tók þá þátt í róðrakeppni 
Sjómannadagsins.   Karel 
hlaut skipstjórnarréttindi 
1966 og var eftir það 
stýrimaður og skipstjóri 
á ýmsum skipum og 
bátum.  Hann lærði 
einnig húsasmíði og 
stundaði eftir það 
útgerð með hléum.  Á 
árunum 1971-2001 tók 
hann þátt í verkefni 
Unglingaheimilis ríkisins 
í samvinnu við Íþrótta- 
og tómstundaráðin í 
Reykjavík og Hafnarfirði 
og Eimskipafélag 

Íslands og fór um landið að kynna 
sjómennsku fyrir ungu fólki.  Einnig 
var hann á hefðbundnum veiðum með 
unglinga í læri til þess að kenna þeim 
á línu, net og handfæri.

Karel giftist Halldóru Guðrúnu 
Júlíusdóttur 1966 og eiga þau fjögur 
börn.  Hann starfar nú hjá A.H 
pípulögnum.  

Að sögn Karels er mikil þátttaka 
sjómanna og fjölskyldna þeirra og þar 
með flestra bæjarbúa minnisstæðust  
þegar hann lítur til baka til fyrstu 
hátíðarhaldanna.  „Þátttakan var 
gríðarleg, kvenna- og karlasveitir í 

reiptogi og í róðrakeppninni og 
eins var keppt í netabætingu.  
Við vorum á sýslumannstúninu 
og á Óseyrinni þar sem nú er 
hafnarvæðið.   Sjómannadagshófin 
voru líka eftirminnileg og voru 
t.a.m. haldin í þremur húsum, Gúttó, 
Sjálfstæðishúsinu og Alþýðuhúsinu 
og troðfullt alls staðar.  Síðan vorum 
við í Skiphól í fjölda mörg ár en þaðan 
fórum við í Súlnasal á Hótel Sögu 
því okkur vantaði þá nægilega stórt 
húsnæði í Hafnarfirði.  Þetta var á 
þeim tíma sem útgerð blómstraði í 
Hafnarfirði, í kringum 1980.“ 

Sjómannadagurinn 
í Hafnarfirði
Sjómannadagurinn Í Hafnarfirði fagnaði 60 ára afmæli 
sínu í fyrra og í ár verða þeir sjómenn sem heiðraðir hafa 
verið frá upphafi orðnir 200 talsins.  Einn þeirra sem 
heiðraður verður er Karel Ingvar Karelsson, fyrrverandi 
skipstjóri og formaður Sjómannadags Hafnarfjarðar.

Karel Ingvar Karelsson 
og Marín Guðrún 
Hrafnsdóttir, menningar- 
og ferðamálafulltrúi 
Hafnarfjarðar.
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Sjómannadagurinn
VM- Félag vélstjóra og málmtæknimanna óskar sjómönnum 
og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn.

V M - F é l a g 
V é l s t j ó r a  o g 

M á l M t æ k n i M a n n a  

Við erum hluti af sjómennskunni

www.n1.is facebook.com/enneinn
ÍSLE

N
SK

A
/SIA

.IS E
N

N
 69117 05/14

Tonn af þorski veidd við 
Íslandsstrendur árið 2013:

Skipaþjónusta N1 býður upp 
á fjórar eldsneytistegundir:

Bátadælur 
í höfnum 
landsins:

Til hamingju 
með daginn
Við hjá N1 sendum hetjum hafsins og fjölskyldum þeirra 
um allt land okkar bestu kveðjur á sjómannadaginn.  

• Gasolíu

• Flotaolíu

• MD olíu

• Svartolíu

Kl. 8.00 Fánar dregnir að húni.

Kl. 10.00 Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur 
við Hrafnistu.

Kl. 10.30 Sjöfn Magnúsdóttir leggur 
blómsveig að minnisvarða um horfna 
sjómenn við Víðistaðakirkju. 

Kl. 11.00 Sjómannamessa í 
Víðistaðakirkju.

Kl. 13.00-16.00 Hátíðardagskrá. 

Kl. 13.00-16.00 Skemmtisigling með 
Eldingu, lagt af stað á hálftíma fresti. 

Kl. 13.00  Kappróður.  
Fjöldi sveita keppir um hinn eftirsótta 
bikar.

Kl. 14.00-16.00 Skemmtidagskrá:
• Lúðrasveit Hafnarfjarðar 
• Setning, heiðrun sjómanna 

og verðlaunaafhending í 
kappróðrarkeppni.

• Sirkus Íslands 
• Listdansskóli Hafnarfjarðar 
• Bjarni töframaður 
• Hljómsveitin Tuttugu
• DASbandið

Á hafnarsvæðinu: Sirkus Íslands, 
fiskisúpa í boði Matbæjar og áhöfnin á 
Hrafnreyði býður upp á hvalkjötssmökkun.  
Listflug Björns Thoroddsen yfir höfninni.
Björgunarsveit Hafnarfjarðar sviðsetur 
björgunaraðgerð og sýnir búnað.
Hoppukastali, kassaklifur, björgunarstóll, 
koddaslagur og kararóður.
Furðuverur úr undirdjúpunum sýndar í 
körum á Hafnarbakkanum. 

Dagskrá Sjómannadagsins í Hafnarfirði
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Viðarvörn nr. 1 á Íslandi

Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. 
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.Trygg›u vi›num
vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. Trygg›u vi›num bestu fáanlegu
allra ve›ra von. Trygg›u vi›num best gu vörn. Á Ís landi  er  a l l ra
Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. 
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.Trygg›u vi›num
vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. Trygg›u vi›num bestu fáanlegu

Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss. Reynslan hefur sýnt að 

Kjörvari er viðarvörn sem er gædd einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður

Notaðu sumarið til að verja viðinn!
Verið viðbúin vetrarhörkum 

Útsölusta›ir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BYKO Kauptún • BYKO Akranesi • Axel fiórarinsson málarameistari, Borgarnesi • Snæþvottur, 

Grundarfir›i • Virkið Hellissandi • Núpur byggingavöruverslun, Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki • BYKO Akureyri • 

Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • BYKO Rey›arfir›i  • G.T. VÍK Egilsstöðum • Verslunin PAN, Neskaupstað • BYKO Selfossi • Mi›stö›in Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík.

Á síðasta ári voru 75 ár frá því að 
Sjómannadagurinn var fyrst haldinn 
hátíðlegur í Reykjavík. Í tiefni af því 
setti Víkin, sjóminjasafnið í Reykjavík 
upp athyglisverð yfirlitssýning 
á starfsemi Sjómannadagsráðs.  
Sýningin endurspeglað helstu 

gildi Sjómannadagsráðs og 
Sjómannadagsins, því auk þess að gera 
hátíðarhöldum Sjómannadagsins góð 
skil, var minning látinna sjómanna 
heiðruð og fjallað um uppbyggingu 
Hrafnistuheimilana.

Aðkoma gesta aðsýningunni var  

afar áhrifamikil er þeim birtist 
minningarveggur þar sem skráð voru 
3.445 nöfn þeirra íslensku sjómanna 
sem létust við störf sín á síðustu öld. 
Flestir þeirra létust á fyrstu áratugum 
aldarinnar.

Hátíðarhöld Sjómannadagsins 
voru gerð góð skil í Bryggjusalnum, 
en þar hefur starfsmönnum safnsins 
tekist að skapa  sannkallaða 
hátíðarstemmningu þar sem andi fyrri 
ára svífur yfir vötnunum.

Í Hornsílinu, einum af sölum 
safnsins, var fjallað um sögu og 
þróun Hrafnistuheimilanna. Þar gafst 
gestum meðal annars tækifæri til 
þess að sjá hvernig fyrstu herbergin 
á Hrafnistu litu út þegar heimilið var 
tekið í notkun árið 1957 og hægt er að 
bera það saman við herbergin eins og 
þau líta út um þessar mundir.

Svifið seglum 
þöndum
49 þúsund manns skoðuðu sýningu um  
starfsemi Sjómannadagsrás

Við stefnum
að vellíðan

www.lyfja.is

Á hverjum degi leitar fólk til okkar til að auka vellíðan sína. 

 Sérfræðingar okkar veita faglega ráðgjöf, hvort sem fólk  stríðir  

við sjúkdóma, vill hugsa um heilsuna með bætiefnum, vítamínum 

og heilsuvörum eða lífga upp á tilveruna  með snyrtivörum. 

Þótt leiðin sé misjafnlega greið þá höfum við öll sama takmark:

Við stefnum að vellíðan.

Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík
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Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575  8001 • www.samhentir.is

PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

• Kassar og öskjur
• Arkir og pokar
• bakkar og filmur

• Pökkunarvélar
• Hnífar og brýni
• Einnota vörur o.fl.

• Aðgöngumiðar
• Límmiðar 
• Plastkort

Skoðaðu vörulistan okkar á www.samhentir.is

LÍMMIÐAR • PLASTKORT
AÐGÖNGUMIÐAR OG
MARGT FLEIRRA....  
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SJÓMENN OG FISKVINNSLUFÓLK TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN

Eimskipafélag Íslands fagnar 100 ára afmæli um þessar mundir.

Á slíkum tímamótum er óhjákvæmilegt að líta um öxl og finna til þakklætis til þeirra þúsunda Íslendinga 

sem lögðu grunn að bjargræðis- og atvinnuvegum þjóðarinnar. Þar er hlutur sjómanna harla drjúgur.

Eimskipafélag Íslands sendir öllum sjómönnum og �ölskyldum þeirra heillaóskir í tilefni sjómannadagsins.

Sjómannadagurinn 1. júní 2014

Óskum sjómönnum til hamingju
með sjómannadaginn

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is
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Við erum strandþjóð og okkur er fiskveiði í blóð borin. Við hugsum 
til sjómannanna okkar með hlýhug og stolti á sjómannadaginn 
eins og aðra daga og óskum þeim öruggra og fengsælla ferða.
VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.

VÍS sendir sjómönnum landsins 
og fjölskyldum þeirra heillaóskir

VÍS   |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

TIL HAMINGJU MEÐ SJÓMANNADAGINN
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