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Fyrir 70 árum stofnuðu fulltrúar 10 
stéttarfélaga sjómanna í Reykjavík 
og Hafnarfirði Sjómannadagsráð. 
Tilgangur þess var að helga 
sjómannastétt landsins einn 
dag á ári. Hann skal nefnast 
Sjómannadagurinn.

Þannig lögðu samtök sjómanna 
upp í sögulega langferð sem 
hófst 25. nóvember 1937. Fyrsti 
Sjómannadagurinn var haldinn 
hátíðlegur 6. júní 1938. Í siglingasögu 
Sjómannadagsráðs, sem gefin var út 
1988 á 50 ára afmæli samtakanna, 
kemst Ásgeir Jakobsson rithöfundur, 
sem sá um söguritun, svo að orði:

 „Sjómannadagsráð, það 
er Fulltrúaráð Sjómannadagsins, 
sem hefur alla tíma verið yfirstjórn 
hans, skildi með réttum skilningi, að 
hin almennt orðaða stefnuskrá um 
samhug og starfskynningu og aukna 
menningu stéttarinnar, væri ekki nóg 
í þessum fjölmennu samtökum. Það 
þyrfti einhverja eina sterka taug til 
að halda þeim saman og gera þau virk 
um langan aldur. Fyrsta verk ráðsins 
var því að stofna stefnuskrárnefnd á 
aðalfundi samtakanna 5. marz 1939. 
Stefnuskrárnefndin vann rösklega, 
nefndir gerðu það í gamla daga, enda 
höfðu menn ekki kaup fyrir að sitja, 
og hún skilaði tillögu ásamt álitsgerð 
þann 28. marz 1939:

Vér lítum svo á, að langt muni 
í land til þess að elliheimili fyrir 
sjómenn verði reist af hinu 
opinbera, ríki eða bæjum, og teljum 
því, að sjómannastéttinni gefist 
hér kærkomið tilefni til að beita 
sér fyrir fjársöfnun til stofnunar 
elli- og hvíldarheimilis fyrir aldraða 
sjómenn. Hér er um menningar- og 

mannúðarmál að ræða, sem vér 
trúum á, að allir geti orðið samhuga 
um að vinna að.

Sjómannadagsráð samþykkir að 
vinna að því nú þegar og í nánustu 
framtíð, að safna fé til stofnunar 
elli- og hvíldarheimilis fyrir aldraða 
farmenn og fiskimenn.“ 

Margoft hefur þeirri 
spurningu verið velt upp 
hvort dvalarheimilishugmynd 
stefnuskrárnefndar (í dag hefði þessi 
nefnd átt að fjalla um „stefnumótun 
og framtíðarsýn“) hafi verið sótt út í 
heim, t.d. dvalarheimilið Gimli, sem 
Vestur-Íslendingar byggðu í Kanada, 
eða til Gísla á Grund sem kom því 
dvalarheimili upp og hóf starfsemi 
1930.

Til þessa hefur eflaust verið horft 
af hálfu Sjómannadagsráðs en ég 
er sannfærður um að annað lá þar 
undir. Við lestur fundargerðabóka 
Sjómannafélags Reykjavíkur 
(áður Hásetafélag Reykjavíkur, nú 
Sjómannafélag Íslands) frá stofnun 
þess 1915 kemur fram að starfsmaður 
félagsins sá m.a. um innheimtu 
á félagsgjöldum og fór heim til 
félagsmanna þegar skip þeirra 
voru í höfn. Og að sjálfsögðu fengu 
einnig heimsókn þeir félagsmenn 
sem ekki voru starfandi til sjós um 
skemmri eða lengri tíma. Var þannig 
grannt fylgst með félagsmönnum 
Sjómannafélagsins, við hvaða kost 
þeir bjuggu og hvernig heilsufarið 
væri. Hann var langur vinnudagurinn 
hjá sjómönnum og vosbúð og kuldi 
fór illa með menn. Í júlí 1928 voru 
sett lög um að hásetar skyldu fá 
a.m.k. 8 klukkustunda hvíld á 
sólarhring. Það var ekki fyrr en 

1954 að sett voru 
lög um að sjómenn 
skyldu almennt fá 
12 klukkustunda 
frí á sólarhring. 
Starfsmenn 
stéttarfélaga 
sjómanna sáu margan 
sjómanninn sem hafði 
misst sitt starfsþrek 
langt um aldur fram. 
Þarna liggur hvatinn 
að þeirri tillögu sem 
stefnuskrárnefnd 
lagði fram. Formaður 
nefndarinnar 
var Sigurjón A. 
Ólafsson, formaður 
Sjómannafélags Reykjavíkur.

Og söguritari Siglingasögu 
Sjómannadagsráðs skrifar:

„Sérfræðingarnir segja það, en það 
erum við sem ráðum. Byggingarsaga 
Dvalarheimilisins fyrir aldraða 
sjómenn, einkennist af þessum 
orðum. Ekki vantaði að leitað væri 
aðstoðar og álits sérfróðra manna um 
hvað eina, en Sjómannadagsmenn 
vildu sjálfir mynda sér skoðun um 
allar framkvæmdir. Þar var að mörgu 
að hyggja í þessari stórbyggingu 
og var allur gangur nokkuð 
sérstæður vegna þess hve margir 
lögðu á ráðin. Það var fátt tekið 
gott og gilt, nema menn hygðu að 
sjálfir. Byggingarnefnd, og margir 
Fulltrúaráðsmenn utan hennar, 
lifðu undir gömlu boðorði, „Sjálfs er 
höndin hollust“, og hið allsráðandi 
orðatiltæki nú við öllum vanda, 
„Sérfræðingarnir segja það“, var, sem 
fyrr segir, ekki gilt í Samtökunum, en 
var að ryðja sér til rúms með þjóðinni, 
enda tekin að aukast vandræðin. Ekki 
tafði þó afskiptasemi nefndarmanna 
og Sjómannadagsráðs verkið, því að 
menn reyndu að gera sem snarlegast 
út um flesta hluti, vinnubrögðin við 

að taka trollið giltu 
nú í landi, enda fengu 
þessar framkvæmdir 
það vottorð 
ráðamanna, að engar 
framkvæmdir þessara 
ára hefðu staðist 
betur alla áætlun, 
bæði í tíma og 
kostnaði.“

Árið 2007 eru 
merk tímamót í sögu 
Sjómannadagsráðs. 
Hinn 25. nóvember 
1937, fyrir tæpum 
70 árum, stofnuðu 
fulltrúar 10 
sjómannafélaga 

í Reykjavík og Hafnarfirði 
Sjómannadagsráð og þar með hefst 
siglingasagan, saga ótrúlegrar 
framsýni, dugnaðar og þors 
forystumanna innan raða sjómanna 
sem samþykktu að á hverju ári skyldi 
haldinn Sjómannadagur, m.a. til 
að efla samhug meðal sjómanna 
og heiðra minningu sjómanna er 
farist höfðu við störf á sjó. Árið 
1939 var hafist handa við að byggja 
dvalarheimili til að búa öldruðum 
sjómönnum áhyggjulaust ævikvöld. 
50 ár eru nú liðin frá því Hrafnista 
í Reykjavík var tekin í notkun en 
það var á Sjómannadaginn 1957 
og fyrir 30 árum hóf Hrafnista 
í Hafnarfirði starfsemi. Þessara 
tímamóta verður sérstaklega 
minnst á Hrafnistuheimilunum á 
Sjómannadaginn.

Fyrir hönd stjórnar 
Sjómannadagsráðs og 
Hrafnistuheimilanna þakka ég 
öllum þeim fjölmörgu aðilum, 
einstaklingum, félagasamtökum 
og fyrirtækjum sem hafa veitt 
okkur góðan stuðning. Starfsfólki 
Hrafnistuheimilanna eru þökkuð 
einstök og góð störf í þágu aldraðra 

Ég átti nýverið samtal við 
sjómannsdóttur sem rifjaði upp liðna 
tíð þegar hún fylgdi föður sínum til 
skips. Hún sagði að tilfinningarnar 
hefðu oft verið blendnar þegar hún 
stóð á bryggjunni, faðmaði föður sinn 
að sér og kyssti innilega. Í þessum 
sporum vissi hún sjaldnast hvenær 
hún liti föður sinn næst augum. 
Hann hélt út í túr á togaranum. 
Stundum á leið í siglingu með aflann 
á evrópskar hafnir, stundum var svo 
farið í beittúr; siglt beint á miðin 
að loknum sölutúrnum og að því 
búnu loks  komið í höfn til móts við 
konu, börn og aðra ástvini. Þetta 
voru erfiðir tímar. Fjarvistirnar settu 
mark sitt á fjölskyldulífið og þá var 
það eiginkonan sem var kjölfestan. 
Á hana mátti stóla, hún sinnti hinu 
hefðbundna heimilisstarfi en tók 
einnig á sig ábyrgð sem á þeim tíma 
tilheyrði karlinum að jafnaði.

“Við kynntumst pabba svo 
takmarkað á þessum árum” sagði 
sjómannsdóttirin, “en tilhlökkunin 
þegar hann kom í land breyttist ekki”.

Þó ekki séu liðin svo ýkja mörg 
ár hefur mikið breyst. Aðbúnaður 

sjómanna hefur batnað. Skipin 
orðið fullkomnari, félagsleg réttindi 
tekið stórstígum framförum, öryggi 
sjómanna orðið meira.  Um borð 
í skipum þar sem útivist er löng, 
tíðkast jafnan reglubundin frí 
sjómanna og þar með verða  aðstæður 
til góðs fjölskyldulífs betri, sem er 
nokkuð sem enginn skyldi vanmeta. 
Hið ábyrgðarmikla starf sjómannsins 
sem oft fer fram við örðugar aðstæður 
fjarri fjölskyldunni kallar á þýðingu 
þess að eiga góðar samverustundir 
með ástvinum og fjölskyldu.

En handan við kólguna kalda
Býr kona sem fagnar í nótt
Og raular við bláeygan, sofandi son
Og systur hans þaggandi hljótt;
Sértu velkominn heim.
Sértu velkominn heim. 
(Kristján frá Djúpalæk)

Sem betur fer hafa sjómannsstörfin 
að jafnaði verið vel launuð. Fæstir 
munu þó  telja að störf sín gefi nóg 
í aðra hönd, en hinu verður ekki 
mótmælt að jafnan er spurn eftir 
góðu plássi, eins og við köllum 

eftirsótt störf til sjós. Þannig verður 
það líka að vera. Sjómannsstarfið 
skiptir miklu máli almennt fyrir 
þjóðfélag okkar og fyrir sjávarplássin 
okkar sérstaklega. Þess vegna hefur 
ætíð verið litið upp til sjómanna 
og þeir njóta álits í samfélagi okkar 
hvernig sem allt hefur velkst í 
þjóðarbúskapnum.

Skoðanakönnun sem við beittum 
okkur fyrir í Sjávarútvegsráðuneytinu 

í fyrra leiðir í ljós mjög sterka og 
jákvæða sjálfsmynd sjómanna. 
Þeim líkar starf sitt vel og eru 
stoltir af því. Það er sannarlega  
vel. Íslenskur sjávarútvegur heyr 
nú harða baráttu um besta fólkið. 
Einfaldlega vegna þess að stöðu 
sinnar vegna getur sjávarútvegurinn 
ekki komist af nema með  góðu 
starfsfólki. Sjávarútvegurinn hefur 
verið dráttarklár bættra lífskjara 
alla síðustu öld og það sem af er 
þessari. Sú ótrúlega lífskjarasókn 
sem við höfum séð á síðustu árum 
hér á landi hefði aldrei orðið nema 
vegna þess að sjávarútvegurinn 
stóð sig í stykkinu. Dugnaður 
og útsjónarsemi stjórnenda, 
atorka starfsfólksins og skipulag 
greinarinnar hefur fært okkur sem 
þjóð meira í aðra hönd. Hvað sem 
öllu öðru líður er sjávarútvegurinn 
burðarás efnahagslífsins og 
drifkraftur hagvaxtar. Þetta 
gerist þrátt fyrir að auðlindin 
sem er forsenda greinarinnar sé 
takmörkuð. Okkur hefur auðnast 
að auka verðmætasköpunina, skapa 
framleiðsluverðmæti úr afurðum 
sem ekki var litið við áður og fyrr, 
bætt nýtingu, farið betur með aflann, 
unnið betur úr honum, sótt fram 
á erlendum mörkuðum. Þetta væri 

ekki hægt nema vegna þess að engir 
meðaljónar standa við stýrið og vegna 
þess að það er valinn maður í hverju 
rúmi.

Á Sjómannadaginn, þessum 
einstæða degi, skulum við hafa þetta 
í huga. Okkur finnst kannski að sumt 
sé sjálfgefið í sjávarveginum, en það 
er ekki svo. Sjávarútvegurinn okkar 
er það sem hann er í dag, vegna 
þess að þeir sem þar hafa starfað 
hafa gert hann að þessari öflugu 
atvinnugrein. Það er enginn vandi 
að sóa auðlindum, klúðra því að gera 
úr þeim verðmæti. Þess sjáum við 
dæmi frá öðrum löndum. Íslenskur 
sjávarútvegur er á hinn bóginn í 
fremstu röð.  Við eigum því  að meta 
þau störf sem innan hans eru unnin, 
að verðleikum. 

Þess vegna höldum við 
Sjómannadaginn hátíðlegan um land 
allt. Þess vegna komum við saman 
undir íslenskum fánum, gleðjumst 
með sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra. Tökum þátt í þessum 
stórkostlega degi með því fólki sem 
við stöndum í svo mikilli þakkarskuld 
við.

Gleðilegan Sjómannadag.
Einar K. Guðfinsson
sjávarútvegsráðherra
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Á Sjómannadaginn 2005 gat þáver-
andi sjávarútvegsráðherra, Árni M. 
Mathiesen, þess að ríkisstjórnin hefði 
ákveðið að nöfn þeirra sjómanna er 
létust í seinni heimsstyrjöldinni yrðu 
skráð á Minningaröldur Sjómanna-
dagsins. Nöfnum 90 sjómanna hefur 
nú verið bætt við þau nöfn sem fyrir 
voru vegna styrjaldarátaka, en talið er 
að um 200 sjómenn hafi farist og hvíli 
í hinni votu gröf. Fyrir voru nöfn 113 
þeirra sem fórust. Á Minningaröld-
urnar hefur nú á Sjómannadaginn 
2006 verið skráð 441 nafn.  

Mörg sagan hefur verið skráð um 
hrikalegar mannraunir og hetjudáð 
sem íslenskir sjómenn lentu í og 
jafnvel eftir giftusamlega björgun var 
haldið til hafs á ný. Þær eru líka til 
skráðar heimildirnar um æðruleysi 
sjómannskonunnar sem beið milli 
vonar og ótta um hvort gæfan fylgdi 
skipi og skipshöfn eiginmannsins. Og 
sorgarstundin þá prestur barði dyra 
og tilkynnti andlát eiginmannsins og 
fyrirvinnu heimilisins, frá konu og 
mörgum börnum sem aldurs vegna 
skynjuðu ekki stundina. Héldu áfram 
að leika sér þá prestur yfirgaf heimilið, 

en konan lokaði sig afsíðis um stund. 
En lífið hélt áfram sinn gang. Enginn 
lífeyrissjóður, engar tryggingar, eng-
in áfallahjálp, en oftar en ekki gengu 
góðir grannar í hús með söfnunarbauk 
til handa sjómannsekkjunni og börn-
unum.

Sagan má ekki falla í gleymskunnar 
dá. Æska þessa lands á hverjum tíma 
verður að vita og muna söguna, upp-
runann og hvað þurfti að hafa fyrir 
því sem leiddi af sér nægtarbrunna 
nútímans. Þess vegna er þema Sjó-
mannadagsins í ár helgað sjómönnum 
og fjölskyldum þeirra sem voru við út-
kant Íslands í styrjaldarátökum seinni 
heimstyrjaldar.

Nýlega var þess getið í fréttum 
að 12 þúsund sjómenn hefðu farið í 
Slysavarnarskóla sjómanna. Sjómenn, 
sem hafa lent í sjávarháska, hafa að-
spurðir oftast getið þess, að rétt við-
brögð þeirra við björgun megi þakka 
þeirri kunnáttu sem þeir öðluðust í 
Slysavarnarskólanum. Það var sameig-
inleg ákvörðun fulltrúa stéttarfélaga 
sjómanna, útgerðarmanna og sam-
gönguráðuneytis til að fækka slysum 
á sjó, að enginn skyldi lögskráður á 

skip nema að undangengnu námskeiði 
í Slysavarnarskólanum. 

Í landi er skýlaus krafa gerð til 
þeirra manna sem stjórna hvers konar 
tækjum til hífinga, eða gefa bendingar 
þeim er slíkum tækjum stjórna, skylt 
að sækja námskeið og afla sér rétt-

inda til slíkra starfa. Þessi sjálfsagða 
krafa nær þó enn ekki til skipa og er 
umhugsunarefni hve lengi eigi svo við 
að una. Það liggur ljóst fyrir að það 
þarf að stuðla að enn frekara öryggi 
um borð í skipum og fækkun slysa. 
Sú hugsun að slys um borð í skipi sé 
eitthvað sem ekki er hægt að komast 
hjá og fylgdi áhættusömu starfi sjó-
mannsins er horfin. Því þurfa hags-
munaaðilar að halda vöku sinni og 
gefa því ávallt gaum hver næstu skref 
eiga að vera í  þá átt að fækka slysum 
til sjós enn frekar.

Nokkur ár eru liðin síðan haldin var 
ráðstefna um öryggismál sjómanna. 
Fer ekki að verða tímabært að útgerð-
armenn, sjómenn og þeir sem að ör-
yggismálum sjómanna vinna, beri 
saman bækur sínar?

Ég óska sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra til hamingju með Sjómannadag-
inn. Stöndum saman og tökum þátt í 
hátíðarhöldum dagsins. 

Guðmundur Hallvarðsson
formaður Sjómannadagsráðs

Sjómannadagurinn er hvoru tveggja 
í senn baráttudagur og hátíðisdag-
ur sjómanna. Hann var haldinn í 
fyrsta skipti árið 1938 í Reykjavík og 
á Ísafirði. Talið er að um tvö þúsund 
sjómenn hafi tekið þátt í skrúðgöngu í 
höfuðborginni. Á fáum árum breiddist 
þessi siður út um land og hefur lengst-
um verið einn mesti hátíðisdagur árs-
ins í mörgum sjávarplássum. Því mið-
ur virðist hann hafa látið undan síga á 
stöku stað, en til að mynda í Reykjavík 
hefur hann gengið í endurnýjun líf-
daga með Hátíð hafsins. Það er vel 
enda eigum við að hampa þeim verð-
skuldað sem lagt hafa grunninn að 
þeim góðu lífskjörum sem við Íslend-
ingar njótum. Það var ekki tekið út 
með sældinni að færa samfélagið frá 
fátækt til velsældar en það tókst okkar 
kröftugu sjómönnum með einstakri 
elju og áræðni. 

Sjávarútvegurinn er undirstöðu-
atvinnuvegur þjóðarinnar og hagsæld 
hennar byggist á honum. Það er óneit-
anlega mjög sérstakt í hópi þróaðra 
þjóða sem búa við góð lífskjör - raunar 
ein þau bestu í heimi - að ein atvinnu-
grein standi undir 60 prósentum vöru-
útflutnings og 40 prósentum útflutn-
ingstekna vöru og þjónustu. Þessu 
átta sig ekki allir á og í reynd þarf 
stundum að minna fólk á þetta, þegar 
það veltir fyrir sér hvaðan peningarnir 
koma á Íslandi. Þeir koma sem fyrr úr 
grundvallaratvinnugrein þjóðarinnar 
– sjávarútveginum. Hann er aflvaki 

einhverra bestu lífskjara í heimi. Þökk 
sé dugmiklu og hæfu fólki. 

Sjómenn lögðu grunninn að þeirri 
hagsæld sem við búum nú við en það 
gekk ekki þrautalaust fyrir 
sig. Síður en svo. Hafið gefur 
og hafið tekur. Af því hefur 
íslenska þjóðin ekki farið 
varhluta, einkum reyndust 
stríðsár seinni heimsstyrj-
aldarinnar okkur dýrkeypt 
í mannslífum. Á hverju ein-
asta ári styrjaldarinnar 
misstu Íslendingar fjölda 
sjómanna í hafið og þótt þeir 
færust ekki allir beinlínis af 
völdum hernaðarátaka olli 
stríðið og afleiðingar þess 
miklu um manntjónið. Sér-
staklega var árið 1941 mikið 
hörmungaár í sögu íslensks 
sjávarútvegs. Þá týndu 125 
íslenskir sjómenn lífi, flestir 
beint eða óbeint vegna ófrið-
arins. Ekki höfðu orðið slíkir 
mannskaðar í röðum sjó-
manna frá því á sjóslysaár-
unum miklu um aldamótin 
1700. Ólíku er þó saman að 
jafna þar sem aðstæður allar 
voru mun frumstæðari og 
farkostir veikbyggðari þá en 
hartnær 250 árum síðar.  Talið er að 
rúmlega 200 Íslendingar hafi látið lífið 
af völdum stríðsins, nær allt sjómenn 
sem margir hverjir hvíla í votri gröf. Í 
sjómannadagsræðu sinni í fyrra sagði 

Árni Matthiesen forveri minn í starfi 
frá því, að til að minnast þeirra sem 
þessi örlög hlutu í seinni heimsstyrj-
öldinni ætlaði ríkisstjórnin að tryggja 

að nöfn þeirra allra yrðu skráð á minn-
isvarðann Minningaröldur sjómanna-
dagsins í Fossvogskirkjugarði. Að til-
hlutan Sjómannadagsráðs í Reykjavík 
og Hafnarfirði var lögð mikil vinna í 

að fá sem gleggstar upplýsingar um þá 
íslensku sjómenn sem létust í síðari 
heimsstyrjöldinni. Í ljós kom að nöfn 
níutíu og eins manns vantaði á Minn-
ingaröldur sjómannadagsins. Úr þessu 
hefur verið bætt og vonandi eru nú 
nöfn allra þeirra sem svona fór fyrir 
í stríðinu að finna á minnisvarðanum 
og þeim sá sómi sýndur sem vera ber.  

Íslendingar njóta í ríkum mæli 
nálægðar við gjöful fiskimið. Við höf-
um skipað okkur í fremstu röð sjáv-
arútvegsþjóða heims enda er íslenskur 
sjávarútvegur almennt á heimsmæli-
kvarða. Þar á hann heima og afurðirn-
ar bera þess merki. Á ferðum mínum 
erlendis hef ég orðið þess áþreifanlega 
var að horft er til Íslands sem fyr-
irmyndar á flestum sviðum grein-
arinnar og lokið lofsorði á það sem hér 
er gert. Við vitum ósköp vel að ekki er 
allt fullkomið hér en það er talað af 
virðingu um auðlindanýtingu okkar, 
þekkingu, afköst, vöruvöndun, tækni 
markaðsþekkingu og svo mætti áfram 
telja. Það eru ekki mín orð, einhverra 
hlutdrægra eða annarra sem hugs-
anlega eiga hagsmuna að gæta, heldur 
dómur þeirra sem vinna með okkur 
eða í samkeppni á erlendri grundu. 
Fiskurinn er framúrskarandi og það að 
hann er veiddur og í mörgum tilfellum 
unninn á Íslandi er út af fyrir sig nægj-
anlegt gæðavottorð, hafa margir haft á 
orði. Hingað sé að sækja margs konar 
kunnáttu, hvort heldur er í frumfram-
leiðslunni eða á þjónustusviðum sem 
tengjast sjávarútvegi. Þetta höfum við 
löngum vitað en engu að síður lætur 
alltaf jafn vel í eyrum að heyra kröfu-
harða viðskiptavini og keppinauta 
hafa orð á þessu.  

Það eru breyttir tímar í íslenskum 
sjávarútvegi. Deilur um fiskveiði-
stjórnunarkerfið hafa rénað mikið, 
enda öllum ljóst að það er komið til 
að vera í þeim farvegi sem nú er. Um 
það þarf því ekki að þjarka frekar. 
Þetta kemur m.a. fram í því að óvild 
í garð greinarinnar og þeirra sem þar 
starfa hefur dalað. Umræða um sjáv-
arútveg á opinberum vettvangi og 
hinum pólitíska líka hefur sömuleið-
is minnkað mikið. Og reyndar eru 
vísbendingar um að þær séu hreinlega 
að snúast í aðra átt en áður. Bein-
ast inn á önnur svið. Meginástæðan 
fyrir hófstilltari og fyrirferðaminni 
umræðu en oft áður eru þau kaflaskil 
sem að ofan er getið. Fyrir liggur að 
sjávarútvegi stjórnað í megindráttum 
á grundvelli framseljanlegs aflahlut-
deildarkerfis, kvótakerfisins. Síðan 
höfum við krókaaflamarkskerfið eða 
smábátakerfið sem sumir kalla. Auk-
inheldur önnur byggðaleg úrræði og 
ráðstafanir til að bregðast við sérstök-
um aðstæðum. Það er búið að stilla af 
stærðirnar og marka þann ramma sem 
menn starfa innan. Í sjávarútvegi eins 
og öðrum greinum atvinnulífsins er 
óvissan verst. Henni hefur verið eytt 
hvað snertir fiskveiðistjórnunarkerf-
ið. Menn ganga að leikreglunum vís-
um og spila eftir þeim. 

Með dugnaðarforka í fremstu röð, 
framúrskarandi hráefni og skýrt 
afmarkaðan leikvöll ganga íslenskir 
sjómenn stoltir til sinna verka; að færa 
björg í bú. Til hamingju með daginn.

Einar K. Guðfinnsson 
sjávarútvegsráðherra

Kveðja til sjómanna

Minningaröldur Sjómannadagsins
Sagan - Öryggismál

Að Sjómannadagsráði í Reykjavík og 
Hafnarfirði standa eftirtalin stéttarfélög 
sjómanna:
Skipstjóra- og stýrimannafélagið Aldan Reykja-
vík, Félag íslenskra skipstjórnarmanna (hafa nú 
sameinast í Félag skipstjórnarmanna), Vélstjóra-
félag íslands, Sjómannafélag Reykjavíkur, Félag 
íslenskra loftskeytamanna, Sjómannafélag 
Hafnarfjarðar, Matsveinafélag Íslands og 
Félag bryta.

Tilgangur og markmið 
Sjómannadagsráðs eru 
m.a.:
Að efla samhug meðal sjó-
manna og hinna ýmsu starfs-
greina sjómannastéttarinnar 
og vinna að nánu samstarfi 
þeirra.

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

Að beita sér fyrir menningarmálum er sjó-
mannastéttina varða og vinna að velferðar- 

og öryggismálum hennar.

Að afla fjár til þess að reisa og 
reka dvalarheimili, hjúkrunar-
heimili, vistunar- og end-
urhæfingaraðstöðu, 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 Sjó-
mannadagsráðs.

Stjórn Sjómannadagsráðs 
í Reykjavík og Hafnarfirði skipa:
Guðmundur Hallvarðsson, Sjómannafélagi 
Reykjavíkur, formaður.
Hálfdan Henrysson, Félagi skipstjórnarmanna, 
varaformaður.
Guðjón Ármann Einarsson, Skipstjóra- og stýri-
mannafélaginu Öldunni, gjaldkeri.
Ásgeir Guðnason, Vélstjórafélagi Íslands, ritari.
Birgir H. Björgvinsson, Sjómannafélagi Reykja-
víkur, varagjaldkeri.

Aðildarfélög Sjómannadagsráðs

Heiðraðir
voru á Sjómanna-

deginum 2005

Eyjólfur Eyjólfsson,
matsveinn

Sigfús Jóhannsson,
vélstjóri

Eyjólfur Guðjónsson,
skipstjóri

Eiríkur Eiríksson,
sjómaður

Grétar Bjarnason,
sjómaður

Forsíðumynd:  Varðskipið Ægir á fullri 
ferð. Ljósmynd Landhelgisgæslan/Jón 
Páll Ásgeirsson stýrimaður.

Útgefandi: Sjómannadagsráð, Hrafn-
istu, Laugarási, 104 Reykjavík.

Framkvæmdastjóri
Sjómannadagsráðs:
Ásgeir Ingvason.

Ritnefnd: Hálfdan Henrysson, Guð-
mundur Lýðsson og Reynir Björnsson.

Umsjón: KOM Almannatengsl / 
Sýningar ehf. 
Ritstjóri: Þorsteinn G. Gunnarsson

Umbrot: svarthvitt ehf

Ljósmyndir Hreinn Magnússon o. fl.

Auglýsingar: Markfell ehf.
Þórdís Gunnarsdóttir s: 866-3855

Prentvinnsla: Prentsm. 
Morgunblaðsins.

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 
sjómannastéttarinnar og vinna 
að nánu samstarfi þeirra.
Að heiðra minningu látinna 
sjómanna og sérstaklega 
þeirra sem látið hafa líf sitt 
vegna slysfara í starfi.
Að kynna þjóðinni áhættusöm 

störf sjómannsins og hin mikilvægu störf 
sjómannastéttarinnar í þágu þjóðfélagsins.

Að beita sér fyrir menningarmálum 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, Sjómannafélagi 
Íslands, formaður.

Hálfdan Henrysson, Félagi Skipstjórnarmanna, 
varaformaður. 

Guðjón Ármann Einarsson, Félagi 
skipstjórnarmanna, gjaldkeri.

Ásgeir Guðnason, Félagi vélstjóra og 
málmtæknimanna, ritari.

Birgir H. Björgvinsson, Sjómannafélagi Íslands, 
varagjaldkeri.

Aðildarfélög Sjómannadagsráðs

Heiðraðir
voru á Sjómanna-

deginum 2006

Haraldur Friðjónsson,
háseti

Karl Finnbogasson,
bryti

Valdimar Óskar Jónsson,
loftskeytamaður

Hörður Reynir Jónsson,
vélstjóri

Grétar Bjarnason,
skipstjóri

Forsíðumynd:  Í róðri með 
Aðalbjörginni. Myndina tók Hreinn 
Magnússon.

Útgefandi: Sjómannadagsráð, 
Hrafnistu, Laugarási, �04 Reykjavík.

Framkvæmdastjóri 
Sjómannadagsráðs:
Ásgeir Ingvason.

Ritnefnd: Hálfdan Henrysson, 
Guðmundur Lýðsson og Reynir 
Björnsson.

Umsjón: KOM Almannatengsl / 
Sýningar ehf.  

Ritstjóri: Þorsteinn G. Gunnarsson

Höfundar efnis: Snorri Sturluson, 
Þorsteinn G. Gunnarsson og Sigurður 
Sverrisson.

Umbrot: svarthvitt ehf

Ljósmyndir: Hreinn Magnússon o. fl.

Auglýsingar: Markfell ehf.
Þórdís Gunnarsdóttir s: 866-3855

Prentvinnsla: Prentsmiðja
Morgunblaðsins.

Upplag: 67.000 eintök.

Sértu velkominn heim

og að markmiðum og samþykktum 
Sjómannadagsráðs.

Ég óska sjómönnum og 
fjölskyldum þeirra til hamingju með 
Sjómannadaginn. Stöndum saman og 
tökum þátt í hátíðarhöldum dagsins. 

Guðmundur Hallvarðsson
formaður Sjómannadagsráðs

Söguleg langferð
Saga ótrúlegrar framsýni og dugnaðar
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Forvígismaðurinn að stofnun 
Sjómannadagsráðs var Henry 
A. Hálfdanarson sem gegndi 
formennsku í ráðinu frá upphafi allt 
til ársins 1956, eða í 23 ár. Sagan 
segir að fyrstu hugmyndir Henrys 
að sérstökum hátíðisdegi íslenskra 
sjómanna hafi kviknað á fögrum 
vordegi árið 1929 þegar hann var 
loftskeytamaður á togaranum 
Hafsteini sem þá var að toga vestur 
við Ísafjarðardjúp. Málbeinið á 
Henry var með lausasta móti þennan 
morgun. Þegar hann var búinn að 
gefa Sæmundi Ólafssyni stýrimanni 
fréttir af aflabrögðum annarra 
togara flutti hann honum ræðu þar 
sem hann lýsir hugmyndum sínum 
um Sjómannadaginn. Ræðan þótti 
merkileg og varðveittist í munnlegri 
geymd fram til ársins 1957 er hún 
var skráð af Sæmundi og birt í 20. 
tölublaði Sjómannadagsblaðsins:

„Á fögrum vormorgni eins og 
þessum að lokinni vertíð, þegar 
flotinn er í höfn til viðgerðar og 
þrifa, munu sjómenn helga sér einn 
dag á vori hverju og nefna hann 
Sjómannadag og þeir munu halda 
daginn hátíðlegan með skrúðgöngu, 
íþróttum, ræðuhöldum, dansi 
og drykkju að kvöldi í vistlegum 
húsakynnum höfuðstaðarins.

Daginn eftir munu þeir byrja 
með kappróðri milli skipshafna. 
Þátttakan mun verða mikil, hver 
fleyta, sem þá verður í höfn, mun eiga 

sína bátshöfn í róðrarkeppninni. Þá 
verður keppt í sundi, stakkastundi 
og björgunarsundi. Sú keppni verður 
uppáhaldskeppni sjómanna og 
þátttakan mikil ...“

Í þessari ræðu sinni kom 
Henry með allt að því fullmótaða 
dagskrá Sjómannadagsins eins 
og hún var í áratugi. Síðar í 
ræðunni lagði Henry áherslu á 
að Sjómannadagurinn mundi 
reisa sjómannastéttinni verðugan 
minnisvarða við Reykjavíkurhöfn. 
Þegar Sjómannadagsráð var stofnað, 
átta árum síðar, var minnisvarðinn 
eitt af helstu baráttumálum ráðsins, 
allt þar til SÍF ákvað að hafa forgöngu 
um að reisa drukknuðum sjómönnum 
minnisvarða. Sá minnisvarði reis 
í Fossvogskirkjugarði og var síðan 
fluttur að Fossvogskapellu þar 
sem Sjómannadagsráð reisti síðan 
veglegan minnisvarða árið 1997.

Hvíldarheimili fyrir sjómenn
Hugmyndin um hvíldarheimili fyrir 
aldraða sjómenn kviknaði snemma 
en Henry A. Hálfdanarson, formaður 
fulltrúaráðs Sjómannadagsráðs, 
mótaði þessa hugmynd árið 1941.

„Þá kemur að því að hefjast handa 
á því verkefni sem Sjómannadagsráð 
hefur orðið ásátt um að veita 
aðaltekjum dagsins til, en það er 
hvíldar eða dvalarheimili fyrir aldraða 
sjómenn og sjómannsekkjur. Engum 

dylst að verkefnið er mikið, og þurfa 
muni til þess ærið fé, en sterkar stoðir 
almenns stuðnings munum bera það 
uppi.

Of snemmt er að gera nokkra 
endanlega áætlun um slíkt heimili, 
rekstur þess né fyrirkomulag en 
eðlilegt er að hugsa sér þetta heimili 
reist einhvers staðar út við hafið. 
Fjarri bæjarglaumnum, en þó svo 
nærri, að kunningjar og vandamenn 
eigi hægt með að bregða sér þangað í 
heimsókn. 

Frá heimilinu þyrfti að vera fegurst 
útsýni, þar sem vel sæi til skipaferða, 
svo að gamla fólkið gæti glaðst við 
þá sýn, sem fagurt umhverfi og 
skipaferðir veita. Þar þyrfti að vera 
landrými til búskapar, sem nægði 
heimilinu, og vör með handhægum 
róðrarbátum, svo gömlu mennirnir 
gætu ýtt á flot í góðu veðri, og jafnvel 
stundað hrognkelsaveiðar á vorin, ef 
heilsa leyfði.“

Leitað að lóð
Árið 1942 var skipuð nefnd til 
þess að koma málinu vel áleiðis 
og nefndarmenn ákváðu að hefja 
fjársöfnun til stuðnings málinu. Á 
fundi, sem haldinn var 11. nóvember, 
var ákveðið að finna byggingarlóð 
fyrir dvalarheimilið og um leið að 
gera sér grein fyrir því hvers konar 
heimili yrði reist. Í lok fundarins var 
samþykkt að kaupa verðbréf fyrir 

allt að 200 þúsund krónur, svo vel 
gekk fjársöfnunin. Ári síðar var lagt 
til að kaupa lóð undir heimilið á 
Laugarnesinu. 

Fátt segir af undirbúningsvinnu 
fyrr en á fundi fulltrúaráðs 
Sjómannadagsráðs 5. maí 1946. 
Þar var rætt um útboðsgerð að 
byggingu heimilisins og formaður 
ráðsins sagði að í aðalbyggingunni 
mættu ekki vera færri en 60 eins 
manns herbergi og 40 hjónaherbergi. 
Þar átti einnig að vera setustofa, 
læknastofa, bókasafn, lesstofa og 
sjúkrastofa, allt eins fullkomið og 
best þekkist. Síðar þetta sama ár var 
lögð fram tillaga þess efnis að efnt 
yrði til verðlaunasamkeppni um útlit 
heimilisins á Laugarnesinu en þá var 
byggingarsjóður þess orðinn nokkuð 
bólginn og innihélt eina milljón 
króna. Efnt var til margvíslegra 
fjársafnana á árinu sem skilaði 226 
þúsund krónum í sjóðinn sem með 
vöxtum var ein milljón og 238 þúsund 
krónur í árslok.

Keppni arkitekta
Í Sjómannadagsblaðinu 1948 voru 
birtar hugmyndateikningar arkitekta 
af Dvalarheimilinu. Fyrstu verðlaun 
komu í hlut Ágústs Steingrímssonar. 
Gísli Halldórsson hlaut önnur 
verðlaun og Gunnlaugar Pálson þau 
þriðju. Allar teikningarnar miðuðust 
við að heimilið risi á Laugarnesi. Í lok 

ársins kom í ljós að ekki var fullkomin 
eining innan fulltrúaráðsins að 
byggja á Laugarnesinu. Menn 
voru ekki heldur sammála um 
byggingarhraðann. Sumir vildu byrja 
strax næsta ár á því að grafa allan 
grunn hússins meðan aðrir vildu fara 
hægar í sakirnar og byggja húsið í 
áföngum.

Lítið gerðist í málinu árið 1949. 
Reykjavíkurborg, sem átti landið 
á Laugarnesi, gaf ekki ákveðið 
svar um hvort land fengist fyrir 
dvalarheimilið og málið var því 
í sjálfheldu. Í marsmánuði 1950 
barst Sjómannadagsráði bréf frá 
borgarráði þar sem boðin var lóð 
undir dvalarheimilið í Laugarásnum, 
austan Sundlaugavegar. Ekki var full 
sátt innan fulltrúaráðsins með lóðina 
í Laugarásnum og reynt var að fá 
borgarráð til að endurskoða afstöðu 
sína. Við nánari skoðun kom í ljós að 
landrými var að skornum skammti 
á Laugarnesinu og á fundi 25. mars 
1951 var ákveðið að heimilið skyldi 
rísa í Laugarásnum. Leitað var til 
Ágústs Steingrímssonar um að mæla 
upp lóðina og hefjast handa við að 
teikna heimilið. Þann 1. desember 
gengu bygginganefndarmenn um 
Laugarásinn með arkitektinum. 
Þar reyndu þeir að gera sér grein 
fyrir legu lóðarinnar og Ágústi var 
falið að hallamæla lóðina og gera 
ítarlegar jarðvegskannanir. Laust 
fyrir jólin komu nefndarmenn saman 

Árið 2007 er margþætt afmælisár hjá Sjómannadagsráði 
og Hrafnistu. Sjómannadagsráð Reykjavíkur og 
Hafnarfjarðar var stofnað fyrir 70 árum. Fimmtíu ár eru 
liðin síðan Hrafnistuheimilið í Reykjavík var tekið í notkun 
og 30 ár síðan Hrafnistuheimilið í Hafnarfirði var vígt. 
Fyrstu íbúarnir fluttu inn í íbúðir Hrafnistu í Hleinunum í 
Hafnarfirði fyrir 25 árum, sjúkraþjálfun var komið á fót við 
Hrafnistu í Reykjavík fyrir 20 árum og starfsemin flutti í 
sérhannað og glæsilegt húsnæði fyrir �0 árum.

Hrafnista í 50 ár

Forvígismaðurinn 
Henry Hálfdanarsson.

Fjölmenni við vígslu Hrafnistu í Reykjavík �957.
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Fyrir hetjur hafsins

Líkt og sjómaðurinn, hafið sjálft og skipakosturinn þá sameinar Land Cruiser hörku og mýkt, 
kraft og lipurð. Kraftmikil og viðbragðsfljót vélin ber ökumann og farþega hvert sem leiðin 
liggur og fjölbreytilegur hátæknibúnaður tryggir fullkomna stjórn á ökutækinu. Land Cruiser 
er einfaldlega bíll sem hæfir hetjum hafsins.

Verð frá:  4.720.000 kr.

Land Cruiser. Traustur vinur í landi.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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til að ræða bréf frá arkitektinum þar 
sem hann vildi vita hvaða áætlanir 
nefndarmenn hefðu gert um 
stærð og fyrirkomulag heimilisins. 
Bréfinu fylgdi lauslega gerður 
bráðabirgðauppdráttur. Nefndarmenn 
skiptu með sér verkum. Sigurjón 
Ólafsson tók að sér að ræða við 
Alfreð Gíslason lækni um sjúkradeild 
heimilisins og Tómas Vigfússon 
trésmíðameistara um hugsanlegan 
byggingarkostnað. Björn Ólafs tók 
að sér að ræða við byggingameistara 
ríkins en Henry Hálfdanarson ræddi 
við Gísla Sigurbjörnsson, forstjóra 
Grundar, um rekstur og fyrirkomulag 
elliheimila.

Skóflustunga og hornsteinn
Árið 1952 var ár skoðanaskipta og 

átaka um stærð og gerð heimilisins. 
En þegar tók að líða á árið urðu 
menn sáttari og ákveðið var að fyrsta 
skóflustungan að heimilinu yrði tekin 
laugardaginn 1. nóvember klukkan 
14. Dagskráin var á þessa leið:

1. Formaður Sjómannadagsráðsins 
bauð gesti velkomna í nafni ráðsins 
og skýrði frá því hvað til stæði.

2. Björn Ólafs, formaður 
byggingarnefndar, tók fyrstu 
skóflustunguna og sagði verkið hafið.

3. Ávarp Ólafs Thors 
siglingamálaráðherra.

4. Ávarp borgarstjórans í Reykjavík.

5. Biskup Íslands vígði lóðina.

6. Lokaorð Sigurjóns Ólafssonar 
byggingarnefndarmanns.

Árið 1953 var ár mikilla anna hjá 
byggingarnefndinni. Teikningum 
af dvalarheimilinu var breytt, 
farið var yfir tilboð verktaka, öll 
tilskilin leyfi voru útveguð og 
byggingarframkvæmdir komust 
á skrið. Ásgeir Ásgeirsson, forseti 
Íslands, lagði síðan hornstein 
að húsinu á sjómannadaginn 
1954. Í hornsteinsplagginu 
segir: „Á aðalfundi Fulltrúaráðs 
Sjómannadagsins 1. mars 1942 var 
fyrst ákveðið að reisa hvíldar og 
dvalarheimili fyrir aldraða sjómenn 
og hefjast handa um fjársöfnun.“ Á 

árinu var hafist handa við að innrétta 
húsnæðið og bíósýningar hófust í 
matsal þess til að afla tekna. Þá var 
einnig ákveðið að stofna happdrætti 
til styrktar byggingunni.

Á árunum 1955 og 1956 gekk í 
ýmsu hjá byggingarnefndinni og 
fulltrúaráðinu. Ákveðið var að reisa 
kvikmyndahús enda töldu menn 
sig hafa sannanir fyrir því að bíóið 
myndi færa Sjómannadagsráði 
miklar tekjur sem nýtast myndu 
til byggingarframkvæmdanna. 
Annað kom á daginn. Vinna við 
byggingu dvalarheimilisins var 
látin mæta afgangi og tekjurnar af 
bíósýningunum urðu ekki eins miklar 
og talið var. 

Hrafnista tekur til starfa
Með erlenda láninu komst 
töluverður skriður á byggingu 
dvalarheimilisins og ákveðið var 
að taka það formlega í notkun á 20 
ára afmæli Sjómannadagsráðs, á 
Sjómannadaginn 1957. 

Aðalfundur fulltrúaráðs 
Sjómannadagsins, 11. mars, 
féllst í aðalatriðum á eftirfarandi 
grundvallaratriði varðandi rekstur 
Dvalarheimilis aldraðra sjómanna í 
Laugarási og væntanlega vistmenn 
þar:

1. Heimilið heitir Hrafnista og 
heimilisgestirnir verða í daglegu tali 
nefndir Hrafnistumenn.

2. Heimilið verði hvíldar- og 
dvalarheimili aldraðra sjómanna 
og sjómannskvenna sem þurfa 
og vilja njóta ævikvöldsins í friði 
og ró og jafnframt fá aðstöðu til 
tómstundarvinnu, eftir því sem 
hægt er að koma því við og þrek 
þeirra leyfir.

3. Forgangsrétt að heimilinu 
hafa aldraðir sjómenn, kvæntir 
eða ókvæntir, enn fremur 
sjómannaekkjur, eftir því sem 
húsrými og aðrar aðstæður leyfa.

4. Fyrst um sinn verði heimilið 
ekki sjúkrahús í þess orðs réttu 
merkingu, forgangsrétt hefur því 
fólk sem ekki hefur fótavist og 

þarfnast ekki sérstakrar umönnunar 
eða rúmlegu.

5. Fólk, sem er andlega vanheilt, 
óstýrilátt eða líklegt til að valda 
öðrum vistmönnum leiðindum eða 
óþægindum, fær ekki aðgang að 
heimilinu. Fullkomin reglusemi mun 
verða skilyrði fyrir dvöl á heimilinu.

6. Heimilinu verði um 
alla framtíð stjórnað af 
Sjómannadagssamtökunum og þeim 
mönnum sem þau tilnefna.

Sigurjón Einarsson, skipstjóri 
frá Hafnarfirði, var ráðinn fyrsti 
framkvæmdastjóri Hrafnistu. 
Daggjöld voru ákveðin 55 krónur 
á mann í hjónahergi, 75 krónur 
fyrir einstaklingsherbergi og 50 
krónur á mann í ,,fleirbýli“ á þakhæð 
C-álmunnar. Í daggjöldunum var 
innifalið fæði, rafmagn, hiti, þjónusta 
og almenn hjúkrun.

Mikið var um dýrðir við vígslu 
Hrafnistu á sjómannadaginn 1957. 
Henry Hálfdanarson flutti ávarp 
þar sem hann meðal annars lýsti 
húsakynnum og afhenti síðan 
Sigurjóni Einarssyni forstjóra heimilið 
til forsjár. Hann afhenti Sigurjóni 
kippu með fjölda lykla. Þar af var 
einn úr gulli og var hann hugsaður 
sem embættistákn forstjóra. Meðal 
fyrirmenna, sem fluttu ávörp á 
vígsluhátíðinni, voru herra Ásgeir 
Ásgeirsson, forseti Íslands, Gunnar 
Thoroddsen borgarstjóri og Ólafur 
Thors, fulltrúi útgerðarmanna. Um 
kvöldið var stiginn dans á palli við 
Hrafnistu.

Þegar rekstur heimilisins hófst var 
einungis ein álma þess íbúðarhæf 
og þangað fluttu 15 manns. Nú, 
50 árum síðar, búa 330 manns 
á Hrafnistu í Reykjavík og 227 á 
Hrafnistu í Hafnarfiði og þar eru 
26 í dagvistun. Hrafnista rekur 
einnig hjúkrunarheimilin Vífisstaði 
og Víðines. Á Vífilsstöðum eru 50 
heimilismenn og 38 í Víðinesi. Á 
Hrafnistuheimilunum starfa um 1000 
manns.

Heimild: Siglingasaga 
Sjómannadagsráðs e. Ásgeir Jakobsson.

Reisugilli á Sjómannadaginn �954. Hornsteinn lagður við hátíðlega athöfn.

Hr. Ásgeir Ásgeirsson forseti lagði hornstein að Hrafnistu. Með honum á myndinni er Ólafur Thors forsætisráðherra.

Fyrsti uppdrátturinn sem gerður var af Hrafnistu.
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Sjómenn
til hamingju með daginn 

www.66north.is

klæddu þig vel
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Baldur Snorrason er af dalvískum 
sjómannsættum.  Snorri heitinn, 
faðir hans, var þekktur aflaskipstjóri 
og útgerðarmaður og framlag hans 
til rækjuveiða Íslendinga verður seint 
að fullu metið.  Baldur var kominn á 
sjó með pabba sínum á unglingsárum 
og það sama verður reyndar sagt 
um Björn, tvíburabróður hans, og 
elsta bróðurinn, Snorra.  Þeir bræður 
hafa siglt talsvert saman; Baldur 
og Snorri luku stýrimannsprófi og 
Björn er vélstjóri og oftast reru þeir 
saman á bátum föður síns, Baldri, 
Kristjáni Þór og Dalborgu, auk 
annars.  Snorri, elsti bróðirinn, er 
reyndar sá eini sem stundar sjóinn 
í dag en hann er skipstjóri á Klakki 
SH.  Baldur stundar marstersnám við 
Copenhagen Business School og Björn 
stýrir fyrirtæki sem tvíburarnir eiga 
og reka á Dalvík.

Á sjó frá blautu barnsbeini.
„Ja, við vorum eiginlega komnir á 
sjóinn um leið og við töldumst færir 
um að leggja okkar af mörkum,“ segir 
Baldur þegar við byðjum hann um 
að rifja upp fyrstu sjómannsskrefin.  
„Við vorum reyndar búnir að róa 
talsvert með pabba án þess að teljast 
fullgildir áhafnarmeðlimir og fyrstu 
minningarnar eru líklega tengdar 
Arnarborgu EA sem var gerður út 
á rækju.  Við fórum svo á sjó með 
Snorra bróður á Sigurborgu AK sem 
var gerð út frá Dalvík eitt sumar og 
þar með fóru hjólin að snúast.“

Bræðurnir settust á skólabekk 
eins og áður segir, Baldur fór að 
dæmi eldri bróður síns og náði sér í 
skipstjórnarréttindi á meðan Björn, 
tvíburabróðir hans, fór í Vélskólann.  
Björn og Baldur voru samstíga í 
náminu, eins og flestu öðru, og sneru 
svo heim til Dalvíkur.  Þeir hafa róið 
um flest ef ekki öll Íslandsmið og hafa 

nokkra reynslu af sjómennsku og 
útgerð á erlendri grundu.

Nýfundnaland minnti um 
margt á Ísland.
Fyrsti áfangastaðurinn erlendis var 
Nýfundnaland.  Um miðjan tíunda 
áratuginn skunduðu íslensk skip 
í stórum stíl í Flæmska hattinn 
til rækjuveiða, lönduðu og áðu á 
Nýfundnalandi, og Dalborg EA var 
engin undantekning þar á.

„Þetta var að sumu leyti ekkert 
ósvipað því að róa heiman að,“ segir 
Baldur.  „Við stunduðum sams konar 
veiðar, áhöfnin var íslensk, breyttist 
reyndar lítið þótt við færum vestur 
eftir, og við Snorri bróðir stóðum í 
brúnni við þriðja mann.  Veðrið var að 
mörgu leyti svipað því sem við eigum 
að venjast hér heima, kannski ívið 
hlýrra, en yfir vetrarmánuðina bætti 
hins vegar talsvert í vind.  Við vorum 
náttúrulega úti í rúman mánuð hverju 
sinni og munurinn fólst kannski helst 
í móttökunum í landi.  Við lönduðum 
í litlum sjávarþorpum í grennd við 
St.John´s og við fundum svolítið 
fyrir því að verklag og vinnutilhögun 
heimamanna var öðruvísi en maður 
á að venjast.  Okkur fannst þeir 
stundum svolítið rólegir í tíðinni.“

Baldur ber Nýfundlendingum 
góða sögu, segir þá greiðvirkna og 
duglega þegar þeir vilja svo við hafa.  
„Við urðum svolítið varir við fátækt,“ 
segir hann, „einkum á þessum minni 
stöðum eins og Argencia og Harbour 
Grace, og sumir þarna virðast nokkuð 
sáttir við að hafa sem minnst fyrir 
stafni.  Aðrir eru hins vegar keimlíkir 
Íslendingum að því leyti að þeir 
vinna myrkranna á milli og færast 
stundum of mikið í fang.  Bestu 
vinir okkar á staðnum voru tveir 

leigubílstjórar sem hreinlega sáu um 
okkur í inniverunum, frá því að við 
komum í höfn og þar til við héldum 
aftur út á sjó.  Við gátum gengið að 
því vísu að þeir væru á bryggjunni 
þegar við komum í land, þeir áttu 
nefnilega vini hjá strandgæslunni 
og fengu nákvæmar upplýsingar 
um það hvenær og hvert við værum 
væntanlegir.  Þetta voru ágætir 
strákar og þeirra hagur var sá að við 
kunnum að meta það hvernig þeir sáu 
um allt fyrir okkur og umbunuðum 
þeim ríkulega áður en við fórum aftur 
út á sjó.“

Húðflúr og höfuðprýði.
„Svona eftir á hyggja eru það 
líklega húðflúrin sem eru einna 
eftirminnilegust,“ segir Baldur þegar 
við biðjum hann að rifja upp það sem 
upp úr stendur frá Nýfundnalandi 
og úr Flæmska hattinum.  „Nokkrir 
áhafnarmeðlimir fundu mikinn 
húðflúrmeistara, bróður þriðja 
leigubílstjórans sem stundum var 
kallaður til, og merktu sig til æviloka.  
Eitt þessara húðflúra blasir enn við 
mér nokkuð reglulega og ég er satt 
best að segja ekki enn farinn að átta 
mig á því af hverju blessuð myndin er.  
Já, húðflúrin og tískubólan sem gerði 
vart við sig í einum túrnum; að raka 
af sér allt hárið.  Það fór sumum betur 
en öðrum.  Ég lenti í því að rakvélin 
varð rafmagnslaus þegar verkið var 
hálfnað.  Ég kom því svo ekki í verk 
í tvo eða þrjá sólarhringa að klára 
verkið og strákarnir töluðu um að þeir 
þyrftu hvorki að horfa á hryllings- né 
gamanmyndir á frívöktunum.“

Annar menningarheimur í 
Marokkó.
Þegar veiðinni í Flæmska hattinum 
sleppti tók við annað ævintýri, öllu 
framandlegra.  Dalborginni var siglt 
suður á bóginn, alla leið suður til 
Marokkó.

„Þetta voru algjör umskipti,“ segir 
Baldur.  „Aðstæðurnar voru auðvitað 
gjörólíkar og umhverfið líka.  Við 
fórum á makrílveiðar og réðum 
nokkra heimamenn um borð.  Þeir 
voru sumir hverjir ansi skrautlegir.“  

Fyrstu breytingarnar, sem 
Dalborgarmenn urðu varir við, var 
veðráttan.  Við strendur Marokkó 
var veðurblíðan slík að menn töldu 
sig sumir vera komna í frí og við 
vinnu á dekki fóru menn í mesta lagi 
í stuttbuxur og sandala.  Heimamenn 

voru þó ekkert sérlega veðraðir og 
í eitt af fáum skiptum, sem hreyfði 
vind, töldu þeir Baldur skipstjóra vera 
að stefna mönnum og skipi í talsverða 
hættu.  “Vindurinn hreyfði nú varla 
fána, en þeir voru sannfærðir um að 
þetta væri þeirra síðasta sjóferð.”

Fiskarnir, sem komu upp úr 
sjónum, komu líka spánskt fyrir 
sjónir, svona til að byrja með.  „Eftir 
fyrsta halið stóð ég heillengi úti á 
dekki og hreinlega gapti yfir þessu 
skrautfiskasafni,“ segir Baldur 
hlæjandi.  „Mér fannst ég bara vera 
kominn á einhvers konar sýningu 
og velti því fyrir mér hvort það væru 
engir „venjulegir“ fiskar þarna í 
hrúgunni.“

Fraus fastur í lestinni!
Baldur segir að flestir marokkósku 
sjómennirnir hafi verið ágætir, „en til 
að byrja með áttum við svolítið erfitt 
með að átta okkur á fyrirbænunum 
þeirra.  Þeir virtust kasta sér niður 
í stórum hópum í tíma og ótíma, 
jafnvel í miðri vinnutörn, og það var 
svolítið framandlegt.  Sumir þeirra 
voru hörkuduglegir til vinnu en aðrir 
fóru sér hægar eins og gengur.  Við 
vorum með einn ansi skemmtilegan 
háseta um borð og hann er sá fyrsti 
og eini sem ég þekki sem afrekað 
hefur það að frjósa fastur í lestinni!  
Hann áttaði sig greinilega ekki á því 
að fótableyta hefur afgerandi áhrif á 
mann sem stendur í rúmlega 30 stiga 
frosti og bókstaflega fraus fastur.  
Þessi sami kappi var valinn til að hafa 

umsjón með þvottavélinni fyrir hönd 
landa sinna, fékk mjög greinargóðar 
leiðbeiningar um það hvernig ætti að 
bera sig að við þvottinn og 8 kíló af 
þvottaefni.  Okkur fannst við ekkert 
endilega þurfa að taka það fram að 
kílóin átta ætti ekki að nota öll í einu 
og þegar ég kom niður á gang seinna 
um daginn tók á móti mér þéttur og 
vel lyktandi sápukúluveggur.  Hvernig 
hann kom öllu þvottaefninu fyrir 
í vélinni í einum þvotti er mér enn 
hulin ráðgáta.“

Í inniverunum urðu Baldur og 
félagar áþreifanlega varir við það 
að þeir voru í menningarheimi sem 
var þeim að flestu leyti framandi.  
Takturinn og verðmætamatið er allt 
annað.  Reyndar gat verið erfiðleikum 
háð að komast í land því tollverðir og 
fleiri vildu fá eitthvað fyrir sinn snúð.  
„Þeir tóku sér stundum einn eða tvo 
daga í að lóðsa okkur inn, einfaldlega 
af því að þeir voru ekki sáttir við það 
sem var í boði,“ segir Baldur.  Það 
gekk reyndar ekki allt út á það að láta 
eitthvað af hendi og fá lítið í staðinn.  
„Eitt af helstu viðskiptaafrekum 
strákanna um borð var að kaupa eitt 
og hálft tonn af appelsínum fyrir eitt 
sígarettukarton,“ segir hann og hlær.  
„Það stóð nú aldrei til og ég veit ekki 
til þess að appelsínurnar hafi komið 
að gagni en þær voru í boði og díllinn 
þótti góður.“ 

Í „herkví”.
Ekki kom sú stund að 

áhafnarmeðlimir óttuðust um 
öryggi sitt en heimsókn hermanna 
um borð í Dalborgina var þó ansi 
eftirminnileg.  „Ég var vakinn einn 
daginn í miðjum túr og beðinn um 
að koma upp í brú til að greiða úr 
einhverri flækju.  Þegar ég kom 
upp sá ég Marokkóbúana standa í 
einfaldri röð frá lestinni og út að 
skipshliðinni handlangandi fisk um 
borð í gúmmíbát sem átti að flytja 
hann um borð í herskip sem lá nánast 
við hliðina á okkur.  Þetta segir 
kannski sitt um það hvernig málum 
er háttað þarna suður frá, þetta þótti 
í rauninni eðlilegt.  Sá, sem fór fyrir 
hermönnunum, hafði svo sem ekkert 
fram að færa, hann vildi bara hitta 
skipstjórann en ég kom honum í 
skilning um að svona gengju hlutirnir 
ekki fyrir sig.  Það varð úr að þeir 
hættu við fiskflutningana en ég bauð 
þeim reyndar öngul, girni og stöng 
svo að þeir gætu bjargað sér.“

„Þetta var ógleymanleg og 
ómetanleg reynsla,“ segir Baldur að 
lokum.  „Ég hefði ekki viljað missa 
af þessu og kannski má segja að 
maður skilji örlítið betur en áður 
hugsanaganginn og skipulagið þarna 
suður frá.  Ég kem kannski aldrei til 
með að skilja hugmyndir þeirra um 
að fórna kind á dekkinu hjá okkur en 
margt annað skilur maður betur og er 
vonandi betri maður á eftir.“

„Staðalútbúnaður á dekki 
voru stuttbuxur og sandalar.”
Baldur Snorrason hefur róið við misjafnar aðstæður í ólíkum menningarheimum.

Baldur Snorrason við brúna á 
Dalborginni á blíðviðrisdegi.

Mokveiði í sól og sumaryl undan strönd Marokkó.

Að hætti innfæddra. Tvíburarnir Björn og Baldur sitja fyrir miðju.
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Sjómenn, til hamingju 
með daginn



�0 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ  3. JÚNÍ 2007

Eiríkur Þóroddsson er sigldur maður.  Á löngum 
og gæfuríkum ferli hefur hann upplifað hluti og 
heimsótt lönd sem hinn venjulegi maður lætur sér 
nægja að dreyma um.

Eiríkur er borinn og barnfæddur Siglfirðingur 
en rekur ættir sínar að hluta til Hríseyjar.  Hinn 
sögufrægi Hákarla-Jörundur er meðal forfeðra 
Eiríks en hvert hann sækir ævintýraþrána og 
eljuna til að láta drauma rætast og slag standa 
skal ósagt látið.

Fór á sjóinn  
nánast fyrir tilviljun.
Röð tilviljana réð því að Siglfirðingurinn 
ungi fór til sjós á sínum tíma.  Eiríkur lauk 
vélstjóranámi árið 1965 en sjómennskan hófst 
í rauninni ári fyrr.  „Ég fór nú ekki í þetta nám 
með sjómennskuna í huga,“ segir Eiríkur.  „Þessi 
menntun getur nýst á svo margan hátt, t.d. við 
vinnu í orkuverum og viðlíka, og reynsla mín af 
sjóferðum, aðallega með Drangi, kallaði satt best 
að segja fram sjóveiki, þannig að mér fannst nú 
frekar ólíklegt að ég myndi leggja þetta fyrir mig.“  

Eiríkur fór austur á Seyðisfjörð til sumarvinnu 
árið áður en hann lauk Vélskólanum og þar voru 
línurnar lagðar.  Hann hljóp í vélstjóraskarðið á 
Mælifelli, nýju og glæsilegu skipi Sambandsins, 
og sigldi þar allt sumarið.  „Við sigldum með síld 
til útlanda og ég kom hálfum mánuði of seint í 
skólann um haustið.“ segir Eiríkur með bros á vör.

Að loknu vélstjóranáminu árið 1965, hélt 
Eiríkur heim á Siglufjörð og réð sig fljótlega á 
hinn sögufræga Haförn og tók þar með virkan 
þátt í síldarævintýrinu.  Síldin hvarf árið 1969, 
Haförninn var seldur og þá kviknaði áhuginn á að 
leita út fyrir landsteinana.

„Mér datt í hug að fara til Svíþjóðar og það kom 
nú eiginlega til af því að systir mín bjó þar.  Ég 
var þar í tæp tvö ár, með hléum.  Ég fann þarna 
tvö störf sem mér fannst áhugaverð, öðru þeirra 
hefði ég líklega tekið hefði ég verið giftur, þetta 
var gott starf í litlum og fjölskylduvænum bæ en 
í hinu tilfellinu kom skortur á spænskukunnáttu 
mér í koll.  Mér fannst það starf að mörgu leyti 
meira spennandi en það var hjá sænsku fyrirtæki 
sem var með kúbverskt sykurflutningaskip sem 
sigldi frá Kúbu til Japans.  Valið stóð á milli okkar 
tveggja, mín og Svía, sem reyndar var ágætur 
vinur systur minnar, og hann var ráðinn þar sem 
hann kunni spænsku.  Þarna hnaut ég eiginlega 
um það í fyrsta skipti að örlögin grípa stundum 
í taumana.  Það kom nefnilega fljótlega í ljós að 
starfið var ekki eins spennandi og það virtist 
í fyrstu og sænski vélstjórinn gafst upp þegar 
skipið kom til Japans.“

Ævintýrið hófst fyrir  
alvöru í San Francisco.
Eiríkur lét þetta ekki slá sig út af laginu.  Hann 
réð sig á splunkunýtt sænskt skip sem var svipað 
Haferninum að stærð og sigldi um Norðursjó, 
Miðjarðarhaf og Svartahaf.  Þar heimsótti íslenski 
vélstjórinn framandi lönd og undi hag sínum 
ágætlega en ákvað þó að söðla um eftir nokkurra 
mánaða starf.

„Kunningi minn benti mér á að ég ætti að 
sigla utan Evrópu, ungur og ógiftur maðurinn, 
og hækka mig þannig talsvert í launum.  Ég 
fór eftir þessu ágæta ráði, flaug vestur um haf 
og munstraði mig um borð í flutningaskip 
í San Francisco.  Við sigldum upp og niður 
með vesturströnd Bandaríkjanna, sóttum 
dagblaðapappírsrúllur upp til Vancouver í Kanada 
og skiluðum af okkur niður með ströndinni og til 
Hawaii.  Þetta var stórt og öflugt skip, það reyndi 
svo sem ekki mikið á sjóhæfnina í rjómablíðu 
og á spegilsléttum sjó en aðstæður voru allar til 
fyrirmyndar.  Ég var t.d. með aðstöðu sem mætti 
skilgreina sem litla tveggja herbergja íbúð.  Þetta 
var ljómandi gott og ég náði að skoða nokkra 
merka staði, bæði á Hawaii og vesturströnd 
Bandaríkjanna og einhverra hluta vegna, eftir 
öll þessi ferðalög og búsetu hér og þar, er San 
Francisco uppáhaldsborgin mín.  Veðráttan þar og 
fjölskrúðugt mannlífið er mér að skapi.“

Til íslands og í hnapphelduna.
Það má heyra á Eiríki að honum líkaði lífið 
í Bandaríkjunum ljómandi vel en örlögin 
höguðu því þannig að hann þurfti að koma 
heim og stefnan var tekin á önnur mið.  

Fjölskylduaðstæður voru þannig að Eiríkur 
ílengdist hér heima og ekki skemmdi það fyrir að 
hann endurnýjaði kynnin við verðandi eiginkonu 
sína, Guðbjörgu Friðriksdóttur, sem lengi 
starfaði sem flugfreyja.  Þau giftu sig árið 1972.  
Eiríkur réð sig starfa hjá Gunnari Ásgeirssyni hf., 
seldi Volvo Penta-dísilvélar en utanþráin fór að 
gera vart við sig.  Hjónakornin komust í kynni 
við Agnar Hallvarðsson, bróður Guðmundar 
fyrrverandi alþingismanns, sem hafði starfað 
talsvert fyrir Matvæla- og landbúnaðarstofnun 
Sameinuðu þjóðanna og í gegnum þessi kynni 
kviknaði sú hugmynd að leita hófanna þar.  Úr 
varð að Eiríkur réð sig til starfa hjá fiskideild 
Matvæla- og landbúnaðarstofnunarinnar, FAO, 
og hélt til Indónesíu árið 1976.  Fiskideildin var 
reyndar íslenskrar ættar, ef þannig má að orði 
komast, því stofnendur hennar voru Einar Kvaran 
og Hilmar Kristjónsson. 

„Þetta átti nú bara  
að vera tímabundið.”
„Ég fór út í ársbyrjun 1976, fór einn til að byrja 
með og ætlaði upphaflega að vera í þrjá mánuði.  
Dóttir okkar fæddist árið áður og konan mín var 
farin að fljúga aftur þannig að það lá betur við að 
ég færi einn.  Ég byrjaði á Jövu og færði mig svo 
yfir til Balí og þetta var mikil upplifun og talsverð 
umskipti.“

Eiríkur áttaði sig fljótlega á því að á þessum 
slóðum ganga hlutirnir öðruvísi fyrir sig en heima 
á Fróni.  Eitt atvik, sem undirstrikaði muninn, 
var ein af fyrstu máltíðunum um borð í bátnum.  
Eiríkur ákvað að panta ekki mat sérstaklega 
heldur borða það sama og aðrir áhafnarmeðlimir 

enda benti Björn skipstjóri honum á að þetta væri 
ágætur matur.  „Ég rölti út á dekk þegar líða tók 
á kvöldið og þá tók á móti mér hópur af gaggandi 
hænum.  Ég skildi ekkert í þessu og spurði Björn 
skipstjóra hvað þessi fiðurfénaður væri að gera 
um borð.  Hann hló við og benti mér á að þetta 
væri kvöldmaturinn minn. Þegar ég skrifaði heim 
og sagði frá þessu hélt fólk að ég væri að grínast.“

Fjölskyldan slæst í hópinn.
Þegar verkefninu í Indónesíu var lokið sigldu 
Eiríkur og félagar bátnum upp til Bahrein á 
Persaflóa þar sem við tók þriggja ára rannsóknar- 
og tilraunaverkefni. 

Guðbjörg, eiginkona Eiríks, og Ólöf, dóttir 
þeirra, fluttu til Bahrein og fjölskyldunni líkaði 
lífið þar afskaplega vel.  „Okkur leið mjög vel 
þarna,“ segir Eiríkur.  „Aðstæður eru allar til 
fyrirmyndar og það skemmdi ekki fyrir að 
á þessum tíma voru þarna fimm íslenskar 
fjölskyldur.  Við höfðum ágætan tíma til að 
skoða okkur um, á skipinu var í rauninni tvöföld 
áhöfn þannig að við höfðum tækifæri til að 
kynnast landinu og menningunni.  Sonur okkar, 
Þóroddur, fæddist í Bahrein og sá atburður hafi 
auðvitað jákvæð áhrif.

Þarna er mikið ríkidæmi,“ heldur Eiríkur 
áfram, „fólkið er ágætlega sett og kann að 
gleðjast á góðri stund.  Bahrein er opnara en 
mörg nágrannaríkin og þar er t.d. hægt að 
kaupa áfengi.  Ég get sagt þér eina góða sögu 
af ríkidæminu.  Ég fór einu sinni sem oftar 
til leigusalans okkar til að borga húsaleiguna 
en það gerði maður alltaf í eigin persónu.  
Leigusalinn sat innan um vini og ættingja og einn 
aðstoðarmanna hans prentaði út kvittun á forláta 
ritvél.  Við fórum að spjalla eins og venjulega og 
allt í einu biður hann mig um að koma aðeins 
með sér, hann ætlaði að fá að nýta sér þekkingu 
mína í vélfræði.  Við röltum á bak við hús og þar 
standa einn skreyttasti og litskrúðugasti Rolls 
Royce, sem ég hef séð, og Cadillac af dýrustu og 
bestu gerð.  Leigusalinn vildi eiginlega fá að vita 
hvernig á því stæði að Rolls Royce væri þrisvar 
sinnum dýrari en Cadillac sem þó var betri og 
skemmtilegri bíll að hans mati!  Maður kynntist 
einu og öðru í Bahrein, framandi og spennandi 
menningu,“ segir Eiríkur hlæjandi.

Frá Bahrein til Kenýa.
Eftir þriggja ára dvöl í Bahrein flutti fjölskyldan 
sig um set, færði sig yfir til Mombasa í Kenýa í 
Afríku.  Þar beið Eiríks næsta verkefni á vegum 
FAO, hann fór þar á annað skip og þá lágu leiðir 
hans og Trausta Gestssonar, skipstjóra frá 
Akueyri, enn meira saman.  Trausti hafði verið 
samtíða Eiríki og fjölskyldu í Bahrein en þeir voru 
ekki á sama skipi.

Mombasa er vinsæll ferðamannastaður við 
Indlandshaf og ber keim af því.  Fjölskyldan 
hafði það afskaplega gott í Kenýa, bjó í stóru 
og fallegu húsi og hafði þjóna nánast við hvert 
fótmál.  „Þetta var ósköp ljúft en kannski óþarft,“ 
segir Eiríkur með bros á vör.  „Maður vandist 
því nú samt furðuvel að koma alltaf að bílnum 
nýbónuðum að morgni.“

„Mombasa var auðvitað gjörólík Bahrein, 
bæði fólkið og umhverfið.  Í Mombasa er 
nátturufegurðin mikil á meðan Bahrein er í 
rauninni sandauðn og svo sem ekki margt að 
skoða.  Á meðan við bjuggum í Kenýa komu 

fjölmargir ættingjar og vinir í heimsókn og þetta 
var mikil upplifun.  Við vorum líka dugleg að 
heimsækja þjóðgarðana og það var ógleymanlegt,“ 
segir Eiríkur.

Úti er ævintýri...og þó.
Verkefninu í Mombasa lauk árið 1982 og þá 
flutti fjölskyldan heim til Íslands.  Eiríkur hélt 
áfram á sjó, Eimskip og Nes komu þar við sögu 
en hann hafði það alltaf á bak við eyrað að fara 
út aftur, ekki síst til þess að tryggja sér betri 
lífeyrisréttindi.

„Mér fannst svolítið erfitt að koma heim, svona 
til að byrja með,“ segir Eiríkur.  „Ekki þar fyrir 
að mér finnst Ísland alltaf best en hugurinn var 
ennþá í útlöndum.“

Það kom að því að útþráin hafði betur.  Síðla árs 
1986 réð Eiríkur sig aftur til starfa hjá FAO og tók 
að sér 18 mánaða verkefni í Bangladesh. 

„Þetta var að flestu leyti erfiðasta úthaldið 
okkar,“ segir Eiríkur.  „Fátæktin þarna er svo 
gríðarleg að hún getur ekki annað en haft 
áhrif á mann.  Kerfið er líka gerspillt og erfitt 
viðureignar, við þurftum t.d. að hafa talsvert fyrir 
því að leysa varahluti út úr tolli og það gat tekið 
marga mánuði.  Ólöf, dóttir okkar, var orðin 11 
ára og fór í enskan skóla sem engan veginn stóð 
undir væntingum.  Hún fór aftur heim til Íslands 
og bjó hjá ömmu sinni og afa.

Þetta var erfitt en um leið eftirminnilegt,“ 
heldur Eiríkur áfram.  „Við bjuggum í einbýlishúsi 
í lokuðu hverfi og við höfðum það því nokkuð 
gott.  Maður gleymir seint bílferðunum niður í bæ 
þar sem fólkið bókstaflega hékk utan í bílnum og 
betlaði.  Þarna gerðist líka atvik sem seint líður 
úr minni og líklega hef ég þarna komist næst því 
að kveðja þennan heim.  Við lukum verkefninu 
upp úr miðjum desember 1987 og við Kári 
Jóhannesson, verkefnastjóri, mættum í boð þar 
sem við vorum kvaddir með pompi og prakt.  Á 
þessum tíma höfðu brotist út óeirðir í Dhaka, þar 
sem við vorum, og næsta nágrenni og á leiðinni út 
á flugvöll vorum við stoppaðir þrisvar þrátt fyrir 
að vera á bíl skilmerkilega merktum Sameinuðu 
þjóðunum.  Byssumenn, sem við svo sem kunnum 
engin deili á, skoðuðu okkur hátt og lágt og ég 
stend í þeirri trú að bílstjórinn okkar hafi bjargað 
okkur.  Hann höndlaði þessi mál af stóískri ró og 
við skiluðum okkar út á flugvöll á síðustu stundu.  
Ég man enn léttinn sem ég fann fyrir þegar ég 
settist í sætið mitt í flugvélinni,“ segir Eiríkur.

„Það var ágætt  
að koma heim.”
Eiríkur kom alkominn heim í árslok 1987.  Hann 
fór að vinna hjá Brimborg og seldi meðal annars 
rafstöðvar og bátavélar.

„Mér fannst ágætt að koma heim,“ segir Eiríkur, 
„og kannski hefur æfingaflutningurinn fimm 
árum áður haft sitt að segja,“ bætir hann brosandi 
við.

Eiríkur og fjölskylda hans hafa svo sannarlega 
upplifað margt og vélfræðingurinn segist hafa 
notið þess og ekki sjá eftir mörgu.  „Maður veltir 
því stundum fyrir sér hvernig hlutirnir hefðu farið 
ef maður hefði tekið aðrar ákvarðanir á ákveðnum 
tímapunktum.  Líklega hefði það ekki verið neitt 
betra enda er mann farið að gruna að það sé löngu 
búið að skrifa handritið,“ segir Eiríkur Þórodsson 
að lokum.

„Mig grunar að 
það sé löngu 
búið að skrifa 
handritið.”
Eiríkur Þóroddsson hefur siglt um heimsins höf.

Hjónin Eiríkur Þóroddsson  
og Guðbjörg Friðriksdóttir

Fjölskyldan í Kenya.

Í öruggu skjóli, komnir í 
flugvélina á leið frá Dhaka.

Eiríkur og félagar um borð  
í rannsóknarskipi SÞ.
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-vinningur í hverri viku

+ 6,3 milljónir
í skottið á 

     tvöfaldan miða
     = 12,6 milljónir

Lexus67
milljónir í júní!
Lexus GS 300 á 12,6 

milljónir og 
3 aðalvinningar á 
4 milljónir hver á 
tvöfaldan miða.

50 þúsund vinningar dregnir út á árinu!
Sýndu þinn stuðning við baráttuna fyrir bættum 
aðbúnaði aldraðra - þörfin er brýn.

Einfaldur miði kostar aðeins 1.000 kr.

Hringdu núna í síma 561 7757 - Kauptu miða á www.das.is

Lexus í júní - Harley í júlí
Hjónin Eiríkur Þóroddsson  
og Guðbjörg Friðriksdóttir
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Skemmtiferðakskip, hin fljótandi borgríki, hafa í 
gegnum tíðina birst Íslendingum fyrst og síðast 
sem vorboði og sumarauki.  Á sólskinsdögum 
má sjá skemmiferðaskip liggja við akkeri á 
spegilsléttum fjörðum og flóum umvafin 
ævintýraljóma og ferðalanga fjölmenna í land til 
að njóta þjóðlægrar gestrisni.  

Íslendingar hafa oftast nær nálgast 
skemmtiferðaskip sem „erlent fyrirbæri“, 
eitthvað sem útlendingar sitja einir að, þótt 
vissulega sé landinn að vakna til vitundar um 
þennan skemmtilega frí- og ferðamöguleika.  
Enn fátíðara er þó að Íslendingar ráði sig til 
starfa á skemmtiferðaskipum, en þó ekki með 
öllu óþekkt.

Einn fárra Íslendinga sem stundar 
sjómennsku af þessu tagi er Þórður 
Þórsson, tæplega fertugur Reykvíkingur, 
sem er stýrimaður á Brilliance Of The Seas, 
skemmtiferðaskipi sem er í eigu Royal 
Caribbean.  Þetta ágæta skipafyrirtæki rekur 21 
skemmtiferðaskip sem siglir um heimsins höf; 
Karíbahafið, Kyrrahafið og Miðjarðarhafið njóta 
vinsælda, siglt er upp með Noregi og alla leið til 
Rússlands, með vesturströnd Bandaríkjanna og 
upp til Alaska, til Hawaii og á næsta ári bætist 
Asíumarkaður í hópinn.  Brilliance Of The 
Seas, skipið sem Þórður siglir á, leggur upp frá 
Barcelona á Spáni og siglir um Miðjarðarhafið 
norðanvert, alla leið til Tyrklands yfir 
sumarmánuðina.

Hefur aldrei stundað  
„hefðbundna” sjómennsku.
„Ég datt nú inn í þetta af hálfgerðri tilviljun“, 
segir Þórður.  „Ég byrjaði á sjónum 18 ára, en hef 
samt aldrei stundað þessi klassísku sjómennsku.  
Ég byrjaði hjá Landhelgisgæslunni og færði mig 
svo yfir til Eimskipa og síðan Nestank og var í 
millilandasiglingum um árabil.  Sá starfi er að 
mörgu leyti einhæfur og ég var farinn að huga 
að skemmtiferðaskipunum fyrir mörgum árum, 
sá þetta eiginlega í hyllingum og taldi þetta vera 
fyrir fáa útvalda.  Það má eiginlega segja að ég 
hafi svo kynnst þessu svolítið fyrir tilviljun, látið 
slag standa og sent inn umsókn og skömmu 
síðar var ég búinn að ráða mig“.

Þetta var árið 2003, en á meðan Þórður sigldi 
Eimskipum um öll heimsins höf stundaði hann 
nám við Sjómannaskóla Íslands og útskrifaðist 
með full skiptstjórnarréttindi.  Færslan frá 
fragtskipunum yfir á skemmtiferðaskipin gaf 
honum kærkomið tækifæri til að nýta námið til 
fullnustu.

„Ég sigldi mest til Evrópu, svolítið til 
Bandaríkjanna og einstaka sinnum niður í 
Miðjarðarhafið og niður til Afríku.  Þetta verður 
svolítið einhæft og sólarsiglingarnar urðu alltaf 
meira og meira heillandi.  Vinur minn réði sig 
svo í vinnu hjá þessu fyrirtæki, Royal Caribbean, 
ég fékk allar nauðsynlegar upplýsingar hjá 
honum og fyrr en varði var ég búinn að ráða mig 
í draumastarfið.“

Það kom Þórði þægilega á óvart hversu 
skjót og jákvæð viðbrögð hann fékk við 
starfsumsókninni og ekki síður að þessi heimur 
er ekki jafn lokaður og hann taldi í fyrstu.  Í 
rauninni er vöntun á starfsfólki af öllum 
stærðum og gerðum í þennan geira, enda fjölgar 
skemmtiferðaskipum jafnt og þétt og framboðið 
eykst.

Þótt þessar tvær starfsgreinar, fragtflutningar 
og skemmtisiglingar, séu í grunninn náskyldar 
eru þær gjörólíkar og margt í nýju starfi kom 
Þórði á óvart.

Gjörólíkt, en náskylt.
„Það er varla hægt að líkja þessu saman“, segir 
hann.  „Ég flaug fyrst til Puerto Rico til að fara 
um borð og áttaði mig svolítið á því hvað ég 
var kominn út í þegar ég flaug yfir höfnina og 
sá hópinn af skemmtiferðaskipunum sem lágu 
þar.  Skipið sem ég fór fyrst á var á þeim tíma 
stærsta skemmtiferðaskip í heimi og mér brá 
svolítið þegar ég steig um borð.  Aðbúnaðurinn 
er náttúrulega allur fyrsta flokks, hvergi 
er slakað á gæðakröfum og það er lúxusinn 
sem maður á kannski ekki alveg að venjast í 
fragtflutningunum.

Það er vissulega erfitt að bera þetta 
tvennt saman, en svona til að setja starf á 
skemmtiferðaskipi í eitthvert samhengi, er þó 
sem skilur að.  

„Lífið um borð í skemmtiferðaskipi mun 
fjölbreyttara og líflegra.  Það ætti nú ekki að 

koma á óvart þegar haft er í huga að farþegarnir 
eru um 4000 og starfsmennirnir um borð 
eru rúmlega eitt þúsund á stærri skipunum,” 
segir Þórður.  „Um borð í skemmtiferðaskipi 
er allt sem hugurinn girnist; veitingastaðir, 
skemmtistaðir, spilavíti, kvikmynda- og 
leikhús, íþróttasalir, sundlaugar, golfhermir, 
spilavíti, klifurveggur og jafnvel skautasvell, öll 
nauðsynleg þjónusta eins og t.d. heilsugæslustöð 
og snyrtisofa, líkamsrækt og svo mætti lengi 
telja.  Það er alltaf eitthvað að gerast og eitthvað 
við að vera.  Starfsmenn hafa sitt afmarkaða 
svæði þar sem þeir geta verið nánast eins og þeir 
vilja á frívöktum, en ef við förum út á meðal 
farþeganna, sem okkur er vissulega leyfilegt, 
þurfum við að vera í einkennisklæðnaði.  

Yfirleitt fer ég lítið út á 
meðal gestanna, enda er 
okkar afdrep nánast eins 
og smækkuð útgáfa af 
gestasvæðinu.  Við höfum 
okkar netkaffihús, bari og 
diskótek, líkamsrækt og 
hvaðeina.  Svo er líka fínt að 
vera laus við farminn”, segir 
Þórður og brosir.

Við spyrjum Þórð út í 
hlutverk hans um borð 
og hvort hægt sé að líkja 
stýrimanni á skemmtiferðaskipi við einhvern 
starfsbræðra hans á sjónum.

„Nei, það er kannski svolítið erfitt“, svarar 
Þórður.  „Þetta er að mörgu leyti líkt því sem 
þekkist á fragtskipunum en gjörólíkt starfinu 
um borð í fiskiskipi.  Á skemmtiferðaskipunum 
erum við með aðra stýrimenn, mismarga 
eftir skipum, og þrjá fyrstu stýrimenn.  Þeir 
ganga vaktir uppi í brú og sinna hefðbundnum 
stýrimannsstörfum.  Staða yfirstýrimanns, sem 
er sú staða sem ég gegni, hefur breyst svolítið 
upp á síðkastið.  Nú sinnir yfirstýrimaður fyrst 
og síðast fræðslu- og öryggismálum um borð, sér 
um þjálfun áhafnarmeðlima og fleira í þeim dúr.  
Ég er lítið uppi í brú núorðið og sinni í rauninni 
ekki þessum dæmigerðu stýrimannsstörfum.  
Þau eru í höndum fyrstu og annarra 
stýrimannanna og skipstjóranna tveggja.  
Annar þeirra einbeitir sér reyndar meira að 
starfsmönnunum og öllu því sem að þeim snýr á 
meðan hinn er æðstráðandi um borð.“

Stefnir á skipstjórann.
Staða yfirstýrimanns er þrep á leið manna úr 
stýrimannsstöðunni upp í skipstjórnarstöðu.  
Það má því segja að Þórður sé á uppleið.

„Þetta er svolítið skrýtin staða“, segir hann.  
„Ég þarf alltaf að vera til taks ef eitthvað kemur 
upp á og þá má ég ekki vera bundinn við brúna.  
Hins vegar verð ég að fylgjast með því sem þar 
fer fram og vera í góðu sambandi við stýrimenn 
og skipstjóra og þess vegna er ég eins mikið og 
ég get í brúnni.“

Brilliance Of The Seas er í hópi stærri 
skemmtiferðaskipa heims í dag, en það 
kemur kannski á óvart að skipið er tiltölulega 
meðfærilegt og það er sjaldgæft að Þórður og 
félagar lendi í vandræðum með að stjórna því.  
Stjórn- og skrúfubúnaður skemmtiferðaskipa er 
þannig hannaður að snúningur á þröngu sundi 
er tiltölulega auðsóttur og hægt er að stöðva 
skipið mjög hratt og örugglega.

Lífið um borð í skemmtiferðaskipi er 
fjölbreytt og kemur sífellt á óvart.  Viðfangsefni 
áhafnarmeðlima eru af ýmsum toga, enda má 
skilgreina þessi skip sem fljótandi borgríki.

„Þetta er nánast eins og Vestmannaeyjar“, 
segir Þórður með bros á vör.  „Mannfjöldinn 
er nánast sá sami og um borð er hreinlega allt 
til alls.  Það má bera skipulagið um borð við 
skipulag bæjar- eða borgarstjórnar, þar gegna 
allir ákveðnu hlutverki til þess að hlutirnir 
gangi upp.  Munurinn er kannski sá að um 
borð í skemmtiferðaskipi eru hlutverkin betur 
skilgreind og vinnan öll skilvirkari.“

Eins og áður segir kom það Þórði nokkuð á 
óvart hvernig hlutirnir ganga fyrir sig í þessum 
útgerðargeira og hann sér svo sannarlega 
ekki eftir því að hafa látið þennan langþráða 

draum rætast.  En hentar starf um borð í 
skemmtiferðaskipi öllum?

„Það er nú sjálfsagt persónubundið eins 
og flest annað“, svarar Þórður.  „Þetta er það 
skemmtilegasta sem ég hef fengist við og 
eitthvað sem ég ætla að starfa við um ókomna 
tíð.  Það er engan veginn hægt að líkja þessu 
við hefðbundna sjómennsku, ef hún er þá til.  
Þessi vinna hefur staðið undir öllum mínum 
væntingum.  Þetta er mjög áhugavert fyrir 
ævintýragjarnt fólk sem hefur gaman að því 
að ferðast og heimsækja og upplifa nýja staði 
og vill njóta góðs veðurs.  Ég er t.d. búinn 
að sigla um Karíbahafið þvert og endilangt, 
sigla inn Miðjarðarhafið og koma við á öllum 
þessum helstu stöðum; Spáni, Frakklandi, Ítalíu, 
Grikklandi, Króatíu og Tyrklandi.  Sá staður sem 
kannski hefur komið mér einna mest á óvart er 
Santorini undan ströndum Grikklands.  Þetta 
er hreint út sagt ótrúlegur staður, eldfjallaeyja 
sem sprakk fyrir þúsundum ára og stærsta eyjan 
myndar í dag hálfmána utan um gullfallegt 
lón.  Í rauninni er siglt inn í gýg og byggðin á 
Santorini er öll í kringum þetta lón og húsin 
bókstaflega hanga á bjargbrúnum.  Fyrir 
utan fegurðina og sérstöðuna fylgir staðnum 
ákveðinn ævintýraljómi, því til eru kenningar 
um að þarna hafi hin horfna borg Atlantis verið 
á sínum tíma.“

Kemur ekki auga á gallana.
Þórður á erfitt með að benda á galla sem fylgja 
þessari vinnu.  Einhverjir myndu hugsanlega 
setja það fyrir sig að vera í burtu í 14 vikur í 
senn, en á móti kemur að næstu 14 vikur á eftir 
er viðkomandi heima.  Þórður virðist þó eiga 
erfitt með að sitja kyrr, því þegar við hittum 
hann að máli var hann nýkominn úr ferðalagi til 
Írans og Finnlands og það má því segja að hann 
nýti frítímann til að sinna áhugamálinu enn 
frekar.

„Ég velti þessu aðeins fyrir mér í upphafi, 
hvort það væri nú álitlegt að vera svona lengi 
í burtu.  Ég finn hins vegar ekki muninn á 
tveimur vikum í burtu, eins og þegar ég var í 
fragtflutningunum, og svo fjórtán vikunum 
eins og þetta er í dag.  Tæknivæðingin hefur nú 
líklega eitthvað um þetta að segja, í dag er maður 
nettengdur og í símasambandi, þannig að þeir 
sem mann langar til að tala við eru aldrei langt 
undan.“

„Ég sé svo sannarlega ekki eftir því að hafa 
loksins tekið þetta skref“, segir Þórður.  „Þetta 
er allt saman mun auðveldara og aðgengilegra 
en flesta grunar og ef fólk er að velta þessum 
málum eitthvað fyrir sér er um að gera að drífa 
í því að leita upplýsinga og setja ferlið af stað.  
Þetta er frábært starf.“

„Þetta er nánast eins  
og Vestmannaeyjar!”
Þórður Þórsson er stýrimaður á Brilliance Of The Seas.
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Trausti segir að vegna hlýnunarinnar 
verði aðstæður til landbúnaðar mun 
betri en nú er. „Uppskera mun verða 
mun meiri en nú er, því sumarið 
lengist í báðar áttir og skilyrði til 
kornræktar verða mun betri. Á sviði 
orkumála verður einnig ávinningur 
því þegar jöklarnir bráðna koma í 
ljós stór og orkumikil háhitasvæði 
sem við getum nýtt. Einnig fer 
nú vatnsmagn í jökulám landsins 
vaxandi vegna bráðnunar jökla, sem 
þýðir að aðeins þarf að ráðast í litlar 
umbætur á raforkuvirkjunum til að fá 
mjög aukna raforku.”

Jákvæð orkunýting.
Fyrir síðustu jól gaf Trausti 
út bók sem hægt er að lesa 
og kaupa á heimasíðunni 
howtheworldwillchange.
com. Í bókinni gerir Trausti að 
umfjöllunarefni áhrif hlýnunarinnar 
á margvíslega starfsemi hér á landi. 
Hann segir að við getum hugsanlega 

nýtt okkur aukna orkugetu landsins 
á afar jákvæðan hátt með því að selja 
hana á hæsta mögulega verði til nýs 
,,innlends” notanda. ,,Þetta gæti 
gerst á þann skringilega hátt að þegar 
siglingaleiðin opnast frá Íshafinu 
yfir í Kyrrahafið vegna bráðnunar 
hafíssins, er kominn grundvöllur fyrir 
stórri umskipunarhöfn hér á landi 
þar sem hugsanlega væri unnt er að 
selja skipunum framtíðarorkugjafann 
vetni, og það í miklum mæli því þessi 
stóru skip þurfa gríðarlega mikla 
orku.”

Það er nokkuð langt í þessa 
framtíðarsýn Trausta en mun styttra 
í að siglingaleiðirnar meðfram 
landinu verði færar stórum og 
öflugum skipum. Þessi siglingaleið 
er kölluð Northern Sea Route á 
ensku, sem hægt er að þýða sem 
Norðurleiðarútan!

Að sögn Trausta er hlýnunin þegar 
farin að hafa jákvæð áhrif á þessa 
siglingaleið. ,,Strauma- og vindkerfi 
á svæðinu hjálpa hlýnuninni og fyrir 

vikið hefur ísinn við norðvestur 
Síberíu hörfað verulega og leiðin 
yfir í Kyrrahafið er nú þegar fær 
seinni hluta sumars. Um er að ræða 
siglingaleið á grunnsævi þar sem 
mikið er um sker og sund. Fyrir 
vikið er leiðin aðeins fær minni 
skipum. Ef heldur áfram sem horfir, 
þá opnast leið utar, sem fljótlega 
verður fær stærri skipum og þá 
styttist siglingaleiðin milli Norður 
Atlandshafs og Norður Kyrrahafs 
verulega,” segir Trausti. Þessar 
veðurfarsbreytingar eru þegar farnar 
að hafa áhrif hér með siglingum 
Eimskipafélagsins á þessu svæði.

Það er ekki nokkur vafi 
á því, að mati Trausta, að 
veðurfarsbreytingarnar hafi mikil 
áhrif á efnahagslífið á stórum 
svæðum heims með ódýrari 
flutningum með verulega styttri 
siglingaleiðum. Þess ætti væntanlega 
að gæta í lægra verði á vörum sem 
fluttar eru milli heimsálfanna.

Skipaumferð hefur þegar aukist 

verulega hér við land, í kjölfar þess 
að ísinn hefur hopað. Því er spáð að 
siglingar um lögsöguna komi til með 
að margfaldast  á næstu 15 árum. 
Það er því ljóst að eftirlitshlutverk 
Landhelgisgæslunnar mun verða 
afar mikið og stóraukast í náinni  
framtíð. Nýtt öflugt varðskip 
er væntanlegt eftir tvö ár, auk 
þess er sem í framtíðinni verður 
fylgst með skipaumferð á svæðinu 
með fjareftirliti, en starfsmaður 
Landhelgisgæslunnar er að vinna á 
vegum Sameinuðu þjóðanna við að 
byggja upp öflugt fjareftirlit með 
skipum um allan heim.

Fyrirhyggja er nauðsynleg.
Þessar breytingar hafa geta haft 
mikla þýðingu fyrir okkur Íslendinga, 
segir Trausti, „en þá verðum við 
líka að sýna fyrirhyggju. Skotar 
eru þegar farnir að leggja drög að 
uppbyggingu umskipunarhafnar 
í Scapa Flow í Orkneyjum til að 

nýta sér þá möguleika sem felast í 
opnun siglingaleiðarinnar. Rússar 
hugsa sér einnig gott til glóðarinnar 
hvað umskipunarstarfsemi varðar 
en við getum auðveldlega tryggt 
okkur væna sneið af þessari köku. 
Umskipunarhöfn þarf töluvert 
landrými því höfn sem þessi gæti 
þurft að anna um 1-2 milljónum 
gámaeininga á ári. Höfnin verður 
að vera skjólsæl, liggja vel að 
siglingaleiðum og þar verður að 
vera aðdjúpt. Á Íslandi koma upp í 
hugann koma þrír firðir, Hvalfjörður, 
Eyjafjörður og Reyðarfjörður. Af 
þessum stöðum líst mér einna best á 
Reyðarfjörð, því hann er þröngur og 
því afskaplega skjólsæll, en skjólið er 
mikilvægt, því erfitt er að ráða við 
þessi stóru skip í miklum vindi. Allt 
kemur þetta í ljós í framtíðinni,” segir 
Trausti Valsson skipulagsfræðingur. 

Íslendingar geta nýtt sér áhrif hlýnunarinnar:

Norðurleiðin er að opnast
Um þessar mundir er mikið rætt um hnattræna hlýnun og þær hörmungar sem suðræn lönd gætu orðið fyrir vegna hennar. Minna er talað um jákvæð áhrif þessarar 
hlýnunar á norðlæg lönd á borð við Ísland. Trausti Valsson skipulagsfræðingur segir að hér hafi þegar, og muni enn frekar, margt breytast til batnaðar og hnattræna 
hlýnunin getur haft afar jákvæð almenn áhrif á efnahag landsins.

Nýtt merki 
samstæðunnar
Tekið hefur verið í noktun nýtt 
firmamerki sem er samnefnari 
og einkennistákn fyrirtækja 
Sjómannadagsráðs. Um er að ræða 
Hrafnistuheimilin í Reykavík og 
Hafnarfirði, hjúkrunarheimilin að 
Vífilsstöðum og Víðinesi, Happdrætti DAS 
og Naustavör.

Merkið er þegar komið í notkun 
á bréfsefni fyrirtækjanna, á 
einkennisfatnaði starfsfólks og bílum 

svo eitthvað sé nefnt. Unnið er að 
því að setja merkið upp við byggingar 
samstæðunnar.

Ólafur Gunnar Guðlaugsson 
hannaði merkið sem sýnir sólarlag 
sem táknar hið áhyggjulausa ævikvöld 
sem heimilisfólk Hrafnistuheimilanna 
býr við. Undir sólinni eru bláar öldur 
hafsins sem sóttar eru í hið vel þekkta 
merki Sjómannadagsráðs. 
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Húsvirki óskar Sjómannadagsráði
til hamingju með glæsilegar íbúðir við Brúnaveg 9 

Íbúðabyggð og þjónustusvæði við Boðaþing fyrir fólk í blóma lífsins, 
í næsta nágrenni við útivistarperlurnar, Elliðavatn og Heiðmörk.
Framkvæmdir hafnar
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Íbúðir - Húsvirki

Hjúkrunarheimili - Hrafnista

Þjónustu- og félagsmiðstöð- 
Kópavogsbær - Hrafnista

Öryggisíbúðir - Hrafnista4
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www.husvirki.is

Nýtt merki 
samstæðunnar
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N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði eldsneytis og aðfanga fyrir útgerð. 
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Fyrsti kaffibolli dagins er drukkinn 
fyrr en venjulega.  Kannski er þetta 
síðasti bolli gærdagsins.  Klukkan er 
þrjú.  Að morgni.

Við leggjum af stað austur fyrir fjall 
strax eftir kaffi.  Tveir ágætlega sigldir 
landkrabbar á leið í dagróður.  Við 
ræðum veðurhorfur af slíkri kunnáttu 
að halda mætti að veðurfræði væri 
okkur í blóð borin en líklega er þetta 
okkar leið til að hughreysta hvor 
annan.  „Þetta verður fínt.“

Ökuferðin er skrítin.  Það er 
spenna í loftinu, við erum einir á ferð 
og í Þrengslunum er allt hvítt.

Við komum til Þorlákshafnar rétt 
fyrir fjögur.  Rennum beint niður 
á bryggju.  Það er ekki mikið mál 
að finna Aðalbjörgu RE.  Þegar við 
komum er allt klárt.  Sigtryggur 
skipstjóri, Siddi, býður okkur 
velkomna, spyr hvort við séum klárir 
í slaginn.  Við horfum hvor á annan.  
Segjum ekki orð, hoppum um borð.  
Áður en okkur gefst tími til að lýsa 
yfir áhyggjum yfir sjólagi eða veðri 
skríður Aðalbjörg af stað.  Fyrr en 
varir er höfnin hætt að halda utan um 
okkur, við blasir úfinn sær svo langt 
sem augað eygir.  Við róum.

Á sjó
Það er svolítill kaldi svona í 
morgunsárið, gjóla og úfinn sjór.  
Aðalbjörgin klýfur ölduna tignarlega 
en hreyfingarnar reynast öðrum 
landkrabbanum erfiðar.  „Þetta er 
allt í lagi,“ segir Siddi, „það verða allir 
sjóveikir svona fyrst.“  Útstímið er 
annars tíðindalítið.  Skipstjórinn er 
einn uppi, áhöfnin nær að hvíla sig 
fram að fyrsta kasti.  

Siddi er búinn að stýra Aðalbjörg-
inni í tæp tíu ár.  Hann var á sínum 
tíma einn besti handboltamarkvörður 
landsins og það vakti nokkra athygli 
þegar hann lagði handboltaskóna 
á hilluna og skundaði til sjós, 
kornungur og á hátindi ferilsins.  Það 
má sjá á fasi hans og framkomu að 
hann er sjómaður fram í fingurgóma.  
Við ræðum um sjómennskuna og 
kvótann.  „Blessaður vertu,“ segir 
Siddi, „við vorum 155 daga á sjó á 
síðasta ári, þá var kvótinn búinn.  
Við róum þrjá og fjóra daga í viku, 
gætum róið alla daga vikunnar ef 
við hefðum kvóta.  Þetta er svolítið 
beyglað kerfi.“  Talið berst að afkomu 
útgerðarfyrirtækja og sjávarplássanna 
í landinu.  Segja má að Aðalbjargirnar 
tvær séu síðustu geirfuglarnir, 
þetta eru síðustu bátarnir af þessari 
stærð og gerð sem gerðir eru út frá 
Reykjavík og útgerðin er því nokkuð 
merkileg í sögulegu samhengi.  Við 
komumst að þeirri niðurstöðu að 
það þurfi að skoða þessa hluti og 

laga til hér og þar.  Það er gaman 
að ræða þessa hluti við menn sem 
eru í hringiðunni, talsmátinn er 
beinskeyttur og það er ekkert verið að 
dansa í kringum hlutina.

Við landkrabbarnir erum svolítið 
signir, fórum „snemma“ á fætur og 
ákveðum að fá okkur kríu.  Það er 
fátt betra en að láta ölduna vagga sig 
í svefn.

Það fer ekkert á milli mála að við 
erum komnir á miðin.  Skipstjórinn 
slær af vélinni, spilin fara í gang.  
Fyrir þann, sem ekki hefur áður 
upplifað snurvoðarveiðar, er 
spennandi að missa ekki af einu 
einasta andartaki.  Á leiðinni úr 
borðsalnum hitti ég loksins strákana 
um borð.  Hressir og hraustir karlar.  
Við náum ekki að leysa lífsgátuna 
áður en þeir hverfa út á dekk en 
tilraunin var ágæt.  Veðrið hefur 
skánað, vindinn hefur lægt og sólin 

er farin láta á sér kræla.  „Þið eruð 
heppnir með veðrið í dag,“ segir Siddi, 
„það var hundleiðinlegt, kalt og pus 
í gær.“

Snurvoðin er áhugavert veiðarfæri.  

Lína er keyrð út, í hálfhring.  Netinu 
er svo skotið út með annarri 
línu og hringnum er lokað.  Við 
hringlokunina eru línurnar tvær, hvor 
á sínu spilinu, orðnar eins og vængir á 

trolli og togað er með sama sniði og á 
trollveiðum.

Það gengur ljómandi vel að keyra 
snurvoðina út.  Hvert handtak 
er öruggt, hver og einn hefur sitt 
hlutverk á hreinu.  Skipstjórinn klárar 
hringinn fumlaust og svo hefst togið.

„Þetta er toppurinn.”
Stund milli stríða.  Við setjumst 
á netadræsu í stakkageymslunni.  
Davíð vélstjóri og Pétur háseti kasta 
mæðinni áður en rokið er í það að 
hífa.  Albert eldri, stýrimaðurinn, og 
Albert yngri, kokkurinn, sinna öðrum 
málum.  „Þetta er sjómaður Íslands, 
þú finnur þá ekki harðari,“ segir 
Davíð um skipsfélaga sinn.  Pétur 
lætur sér fátt um finnast.  Þeir eru 
harla ánægðir með lífið, finnst ágætt 
að vera í dagróðrum.  „Snurvoðin 
er líka algjör hátíð miðað við netin,“ 
segir Pétur.  Þeir hafa reynt ýmislegt 
á sjónum, reyndar segist Pétur 

hafa verið í dagróðrum í næstum 
tuttugu ár, hann hafi farið einn túr 
á ísfisktogara og það geri hann ekki 
aftur.  „Ég var alveg að verða vitlaus,“ 
segir hann og hlær.  „Þetta er fínt 
svona,“ segir Davíð.  „Þetta eru tarnir, 
dagarnir eru býsna langir en svo 
koma fríin á móti og maður þénar 
ágætlega á þessu.“  Annars ber margt 
á góma; landsfeðurnir og fjölmiðlar 
koma talvert við sögu.  Sjómenn eru 
þekktir fyrir flest annað en að sitja á 
skoðunum sínum.  Það má heilmargt 
af þeim læra.  Fjölmiðlamógúlum 
þessa lands væri líklega hollt að 
spjalla aðeins við menn á borð við 
þessa.

Rétt í þann mund sem  byrjað er að 
hífa gjóa félagarnir augunum til mín.  
„Ekkert sjóveikur?“  „Nei,“ svara ég, 
„ég er bara nokkuð góður.“  „Helvíti 
ertu harður,“ segja þeir hlæjandi.  
„Annars á ekki að vera hægt að vera 
sjóveikur í svona veðri.“  Segiði félaga 
mínum það.

Snorri Sturluson og Hreinn Magnússon, ljósmyndari, duttu í lukkupottinn á 
dögunum. Þeir fengu að upplifa sjómannslíf, með öllu tilheyrandi, í tæpan 
sólarhring.

Dagur á sjó

„Var hann að meina fjögur 
um nótt?”

Áhöfnin á Aðalbjörgu RE: Davíð, Albert eldri, Pétur, Albert yngri og Sigtryggur skipstjóri.
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Fyrsta halið er nokkuð gott.  
Það er aðdáunarvert að fylgjast 
með framvindunni, örygginu og 
fumleysinu.  Þetta gengur eins og 
vel smurð vél.  Línurnar eru dregnar 
inn og pokinn kemur svo með 
fram síðunni.  Lykkju er brugðið 
um pokann, hann hífður inn fyrir 
og losað.  Það þarf þrjár til fjórar 
losanir í hverju hali.  Siddi skipstjóri 
er ánægður með aflann.  „Þetta er 
bara fjandi gott, fer nálægt tonninu.“  
Ferlið endurtekur sig.  Það er enginn 
tími til að setjast niður og njóta 
veðurblíðunnar og útsýnisins.  Út 
með snurvoðina en í stað þess að 
setjast niður og ræða málin fara 
strákarnir að gera að og koma 
aflanum niður í lest.  Albert eldri, 
pabbi Sidda, sér um lestina, tekur á 
móti aflanum og gengur frá honum.  
Við kíkjum eftir nærstöddum bátum.  
Það glittir í tvo, meira er það nú ekki.

Sumt breytist, annað ekki.
Siddi er með síðustu togslóðir 
geymdar í plotter.  Hægt er geyma þar 
ansi miklar upplýsngar um hvernig 

togað var, hvar gaf vel og hvar ekki.  
Það er jafnvel hægt að fylgjast með 
næstu bátum í nágrenninu, svona 
til þess að keyra ekki ofan í sömu 
slóðirnar.  Dýptarmælirinn skilar 
alltaf sínu hlutverki, lóðningarnar 
svíkja ekki.Allt í einu glymur rödd 
í talstöðinni.  „Nei, heyrðu, þetta 
rifjar bara upp gamla takta,“ segi ég.  
„Já,“ segir Siddi, „það liggur nú við 
að manni bregði þegar maður heyrir 
í talstöðinni.  Þetta er lítið notað nú 

til dags, maður auðvitað tilkynnir sig 
inn og heyrir svona í einum og einum 
en annars eru samskiptin eiginlega 
komin í annað form.“  Sjómenn hafa 
ekki látið tæknibyltinguna fram hjá 
sér fara.

Fjögur höl til viðbótar, allt gengur 
eins og í sögu.  Aflinn er ágætur.  
Davíð vélstjóri býður mér humarhala.  
„Hráan,“ spyr ég og get ekki ímyndað 
mér að þetta bragðist vel.  „Hann er 
bestur svona,“ segir Davíð um leið 
og hann brýtur og opnar halann og 
fær sér vænan bita.  Ég fæ mér minni 
bita.  Að þessu sinni reyndist hugboð 
mitt rétt.  Það er ástæða fyrir því að 
humar, eins og flest annað, er eldaður 
áður en hann er borinn fram.

Aflinn er blandaður.  Sitt lítið af 
hverju.  Innan um hinar hefðbundari 
tegundir, eins og ýsu, einstaka ufsa og 
flatfisk, má sjá karfa og krabba.

Albert yngri er á þönum þegar 
nálgast hádegi.  Hann slær ekki slöku 
við á dekkinu en þegar hægist um 
tekur hann sprettinn inn og fer að 
huga að hádegismatnum.  Fínn matur 
við ljómandi skemmtilegar aðstæður.  

Það er eitthvað spennandi við það að 
elta kartöflumúsina aðeins þar sem 
hún gerir heiðarlega tilraun til að 
yfirgefa diskinn.

Veiðin heldur áfram.  Siddi stýrir 
öllu af mikum myndarskap úr brúnni, 
rýnir á dýptarmælinn og plotterinn 
til skiptis.  Hann þekkir þessi mið 
greinilega ágætlega.  Þótt ekki sé 
mikill tími til að standa og spjalla er 
þó aldrei neinn asi á neinum, þetta 

gengur sinn vanagang og hver og einn 
er með sitt hlutverk á hreinu.  

Heimstímið...og boltinn!
Daginn er farið að lengja.  Stórleikur 
í boltanum í sjónvarpinu.  „Ég 
kalla þig góðan að sleppa þessum 
leik,“ segir Albert eldri.  „Þið völdið 
daginn til að róa,“ segir Siddi 
hlæjandi.  Ég sannfæri sjálfan mig 
og aðra nærstadda um að þetta sé nú 
bara leikur.  „Heyrðu,“ kallar Siddi 
til okkar þar sem við stöndum á 
dekkinu, „mér sýnist við ná leiknum 
í sjónvarpinu.“  Móttökuskilyrðin eru 
ekkert til að hrópa húrra fyrir en við 
sjáum þó móta fyrir því sem er að 
gerast.  „Langar þig aldrei að dusta 
rykið af handboltaskónum,“ spyr ég 
varfærnislega, svona fyrst íþróttir 
eru til umræðu á annað borð.  „Nei,“ 
svarar Siddi, „það bara vottar ekki 
fyrir því.“  Þar með er það ekki rætt 
frekar.

Við tökum stímið í land.  Afli 
dagsins er í kringum tíu tonn.  „Það er 
bara nokkuð gott,“ segir skipstjórinn.  
„Þetta var ágætur dagur.“

Móttökuskilyrðin í sjónvarpinu 
fara batnandi eftir því sem nær 
dregur landi.  Við náum fyrsta 
markinu í þolanlegum gæðum.  Menn 
eru svo sem ekkert að missa sig yfir 

leiknum, þetta er ekki  beinlínis ásinn 
sem allt snýst um.  Mörkin í síðari 
hálfleik og verðlaunaafhendingin eru 
í fínum gæðum.  Við slógum tvær 
flugur í einu höggi.

Strákarnir eru sáttir og glaðir.  
„Þetta er bara málið,“ segja þeir.  „Við 
náum að njóta þess besta bæði á sjó 
og í landi.  Maður missir svo sem ekki 
af miklu í landi, nær að fylgjast með 
og vera með í umræðunni og nýtur 
þess að vera á sjó.“  Við sannfærumst 
um það í eitt skipti fyrir öll að það 

skiptir höfuðmáli að vera sáttur við 
sitt.  „Við erum komnir í helgarfrí,“ 
segja þeir okkur.  „Við erum að spara 
kvóta svo við höfum eitthvað að gera 
í júní og júli.“

Við komum að landi rétt um 
níu.  Svolítið þreyttir og sjóaðir en 
dagurinn var fljótur að líða.  Fyrr 
en varir erum við komnir í bæinn.  
Leiðin heim virðist miklu styttri en 
leiðin austur.  

Stund milli stríða. Snör handtök á dekkinu.

Karlinn í brúnni.
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Allir dagar
eru sjómannadagar
Við hjá TM erum sérfræðingar í tryggingum fyrir sjávarútveginn. 

Þess vegna verður okkur verður hugsað til sjómanna, hagsmuna þeirra 

og öryggis á hafi úti, á hverjum einasta degi allan ársins hring. 

Og einmitt af þeirri ástæðu er okkur sérstakt ánægjuefni að óska 

öllum sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Sími 515 2000 /  tm@tryggingamidstodin.is  /  www.tryggingamidstodin.is
Sjómannadagur
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Leiftur frá liðnum tíma
Uppstilling fyrir 

forsetaheimsóknina
árið �963.

Einstakringsherbergi á Hrafnistu

Líf og fjör í föndursalnum.

Herra Ásgeir Ásgeirsson, forseti 
Íslands, á spjalli  við heimilisfólk 
þann 7. febrúar �963.

Hjónaíbúð við Jökulgrunn.

Á bókasafninu.

Í lagningu á Hrafnistu.
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Afl-starfsgreinafélag Austurlands

Afltækni ehf.

Auðbjörg ehf.

Áltak ehf.

Ásbjörn Ólafsson ehf. 

Bananar ehf.

Báran,stéttarfélag

Bátagerðin Samtak ehf.

Skipamiðlunin ehf.,  
Bátar og kvóti

Björgun ehf.

Borgarbyggð

Dreifing ehf.

Dynjandi ehf.

Efling stéttarfélag

Egersund Ísland ehf.

Eignamiðlunin ehf.

Eining-Iðja

Farmanna-og 
fiskimannasamband Íslands

Fiskifélag Íslands

Frostfiskur ehf.

Gjögur ehf. 

Gullberg ehf

Hafnarfjarðarhöfn

Hafnasamlag Eyjarfjarðar bs.

Hafnarsjóður Skagafjarðar

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Hafnasjóður Þorlákshafnar

Hornafjarðarhöfn

Ingimundur hf.

Lífeyrissjóður Vestfirðinga

Lyfjaver ehf.

M.D. vélar ehf.

Morgunblaðið

Nesskip hf.

Ó. Johnson & Kaaber hf.

Ólafur Þorsteinsson ehf.

Pétursey ehf.

Reykjaneshöfn

Runólfur Hallfreðsson ehf.

Saltkaup hf.

Sandgerðishöfn

Síldarvinnslan hf.

Sjávarútvegsráðuneytið

Sjómanna-og vélstjórafélag 
Grindavíkur

Sjómannafélag Eyjafjarðar

Sjómannasamband Íslands

Skinney-Þinganes hf.

Smith og Norland hf.

Spennubreytar ehf.

Starfsgreinasamband Íslands

Starfsmannafélag 
Reykjavíkurborgar

Stéttarfélagið Samstaða

Tandur hf.

Verðlagsstofa skiptaverðs

Verkalýðs-og sjómannafélag 
Sandgerðis

Verkalýðsfélag Akraness

Verkfræðistofan Skipatækni ehf.

Vestmannaeyjahöfn

Véla-og bílaþjónusta Kristjáns ehf.

Vélar og skip ehf.

Vélaverkstæði Jóhanns Ólafs ehf.

Vélsmiðjan Foss ehf.

Vopnafjarðarhöfn

VR, Verslunarmannafélag 
Reykjavíkur

Þórsberg ehf.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Leiðandi vátryggingafélag 
með yfir 80 ára reynslu 
af íslenskum sjávarútvegi.

VIÐ ÞEKKJUM
YKKAR STÖRF

SJÓMENN - TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN

Leiftur frá liðnum tíma
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Sendum íslenskum 
sjómönnum 

árnaðaróskir á 
hátíðisdegi þeirra

Leifur hefur ort fjölda af söngljóðum 
og stökum síðan hann flutti á 
Hrafnistu árið 2000. Í tilefni af 100 
ára afmæli Leifs hefur Hrafnista 
gefið út ljóðakver með kveðskap 
hans. Pétur Blöndal, blaðamaður á 
Morgunblaðinu, skrifaði inngang að 
ljóðum Leifs. Þar segir:

„Þó að Leifur Eiríksson sé orðinn 
örlítið stirður til gangs eftir að 
kílómetramælirinn hefur gengið í 
hundrað ár, þá hleypur hann létt um 
víðar lendur hugans. Handtakið er 
þétt og ber með sér hreysti. Enda 
gerir hann leikfimiæfingar á hverjum 
degi, – og býr um leið um rúmið. 

Leifur ólst upp á Rifi á Rifstanga 
og er af þeirri kynslóð Íslendinga sem 
er nægjusöm á alla hluti. Enda voru 
fyrstu vistarverur hans látlausar. 
Þegar hann fæddist sjö merkur 
kom ljósan í veg fyrir að slokknaði 
á honum með því að vefja hann í 
bómull og vaggan var skókassi. 

Hann lærði heima með því að 
skrifa með griffli á steinspjald og var 
þurrkað út með dulu. Pappír var af 
skornum skammti og á veturna æfði 
hann skrift með því að pára á héluna 
sem safnaðist innan á rúðuna. 

Listirnar og fræðin höfðu uppi 
á Leifi á þessum afskekkta stað. 
Á sumrin kom glaðningur frá 
Vitamálastjórn; kista full af bókum 
sem fylgdi gashylkjum í vitana. Þar 
lærði hann Lilju Eysteins.

Hann orti mikið ungur maður, 
metnaðarfull kvæði eins og Syndina, 
og ætlaði sér að verða skáld. Nokkur 
ljóð eftir hann birtust á prenti í 
Þingeyskum ljóðum, svo sem lýsing á 
bernskuslóðum. 

Klettar sterkir standa
stormi og brimi móti. 
Undan aldrei láta,
árásir þótt hljóti. 
Eiga sína sögu, 
samt þeir flestu leyna. 
Nyrst við Íslands odda
Ægir lemur steina. 

Og fleyg varð hringhendan: 

Vaða flestir syndasjó,
sína lesti bera. 
Oft eru verstir þeir, sem þó
þykjast beztir vera. 

En það er svo um hæfileikaríka 
menn eins og Leif að meiri eftirspurn 
er eftir þeim en framboð. Hann 
tók að sér að kenna uppvaxandi 
sjómönnum að synda og hafði 
frumkvæði að því að reist var 
sundlaug á Raufarhöfn. Nægjusemi 
fylgir útsjónarsemi. Hann tók með 
sér einn smið og nokkra skátadrengi. 
Sundlaugin var byggð með steyptum 
vegg í gamalli þró og vatnið hitað 
með gufu frá síldarverksmiðjunni. 

Hann rak líka einkaskóla fyrir 
unglinga á heimili sínu um skeið 
og hafði umsjón með byggingu 
barnaskólans. Svo óumdeildur var 
Leifur sem oddviti á Raufarhöfn á 
síldarárunum að hann var í fyrsta 
sæti á lista hreppsnefndar fyrir 
kosningarnar 1954 og í öðru sæti 
á lista mótframboðsins. Leitað var 
álits félagsmálaráðuneytisins, en þar 

sem listarnir voru báðir ópólitískir 
var svarið á þessa leið: „Þið skulið 
ekki hafa áhyggjur af honum; hann 
kemst inn.“ 

Nú kemur út fyrsta ljóðabók 
Leifs, þessa 100 ára ungskálds, 
66 árum eftir að kvæði eftir 
hann birtust í Þingeyskum 
ljóðum. Ríkidæmið er 
Hrafnista. Og betri sendiherra 
er vandfundinn. Stuðlarnir 
eru innbyggðir í Leif. Þetta 
svokallaða brageyra. 
Lífsgleðin glampar 
af hverri hendingu, 
smekkvísi, hjartahlýja 
og stundum kerskni. 
Ljóðin eru eins og 
maðurinn sjálfur. 

Vænt þótti mér um 
að lesa vísuna um 
Ketil Eyjólfsson, sem 
nú er fallinn frá. Hann 

bjó í næsta herbergi við Leif og leitaði 
stundum til hans með spurningar 

um hitt og þetta. „Við bara 
flettum því upp,“ svaraði Leifur 

og furðulegt hversu miklum 
fróðleik þaullesnar bækurnar 

búa yfir í ekki stærra herbergi. 
Áður bjó í sama herbergi gamall 

fræðaþulur sem svaraði Katli á 
sömu lund. Það var Lárus afi minn.

Það er gott að geta leitað til góðs 
vinar og nágranna sem bara flettir 
því upp. Hvort sem það er í bókum 

eða reynslusarpi langrar ævi.“  Leifur  EiríkssonSöngljóð og stökurOrt á Hrafnistu í Hafnarfirði árin 2000-2007

Dægurflugur á DAS

Dægurflugur á DAS
Leifur Eiríksson, heimilismaður á Hrafnistu í Hafnarfirði, er maður orðsins.  
Hann heldur upp á �00 ára afmæli sitt nú á Sjómannadaginn, sunnudaginn 3. júní. 

L
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Sigrún segir að það hafi þótt við
hæfi að opna sýningu nú á sjó-
mannadaginn í tilefni þess að liðin
eru eitt hundrað ár frá því að fyrsti
íslenski togarinn kom til landsins.
„Undirbúningur sýningarinnar
hefur gengið afskaplega vel.
Þriggja manna sýningarstjórn
lagði hugmyndafræðilegan grunn
að sýningunni þar sem áherslan
var lögð á aðbúnaðinn um borð, sjó-
mannafjölskylduna og að sjálf-
sögðu söguna,“ segir Sigrún.

Þegar hugmyndavinnunni var
lokið tók Björn G. Björnsson, leik-
myndahönnuður, við verkinu og
hannaði sýninguna. „Sýningin er
merkileg að því leiti að hún er
byggð upp af munum, leikmynd-

um, margmiðlun og textaupplýs-
ingum. Sýningagestir ganga í
gegnum söguna og byrja á því að
skoða botnvörpuna, veiðafærið sem
markaði tímamót hjá íslensku
þjóðinni. Meðal skemmtilegra
muna á sýningunni er fullbúinn
loftskeytaklefi af togaranum Geir
RE 241. Loftskeytatækin voru sett
um borð í togarann uppúr 1920 en

það var hvergi pláss fyrir tækin og
því var klefinn smíðaður og festur
niður fremst á bátadekkið, framan
við afturmastrið,“ segir Sigrún.

Á sýningunni er mikil áhersla
lögð á að sýningargestir geti upplif-
að söguna „og með það að mark-
miði var smíðuð eftirlíking af lúkar
til þess að fólk geti séð með eigin
augum hvernig aðbúnaðurinn var
um borð. Við gleymum heldur ekki
lífinu í landi og höfum því sett upp
dæmigerða stofu togarasjómanns

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

Víkin - Sjóminjasafn í Reykjavík
Víkin - Sjóminjasafn í Reykjavík er orðið að veruleika og
það heilu ári á undan áætlun. Sigrún Magnúsdóttir, fyrr-
verandi borgarfulltrúi, veitir safninu forstöðu og tók hún
við því starfi í upphafi þessa árs. Sjómminjasafnið er vest-
ur á Grandagarði þar sem áður var fiskverkun BÚR.

Frítt verður inn á 
Víkina -Sjóminjasafn 
á Hátíð hafsins, bæði 

á laugardag og 
sunnudag, frá kl. 
14:00 til 17:00.

Sigrún Magnússdóttir í
loftskeytaklefanum af
Geir RE 241

Lúgarinn gerður klár.
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„Það má segja að ég muni tímana 
tvenna. Ég hef verið á síldveiðum, 
togurunum og millilandaskipum, 
svo eitthvað sé nefnt. Ég byrjaði 
ungur á togurunum og var um tíma 
á kolakyntum togara, Þórólfi, sem 
gerður var út af Kveldúlfi,“ segir 
Vilhjálmur sem á sínum tíma lauk 
stýrimannaprófinu hinu minna. 

Eftir áralanga viðveru á íslenskum 
skipum fluttist Vilhjálmur til 
Svíþjóðar þar sem hann var á 
sænskum skipum í 14 ár. „Það var 
afskaplega gott að vinna hjá Svíunum. 

Sænsku sósíaldemókratarnir voru 
einhverjir bestu stjórnendur sem ég 
hef haft. Ég varð svo hrifinn af þeim 
að ég gekk í flokkinn og kaus hann 
allan tímann sem ég var í Svíþjóð.“

Vilhjálmur segir að það fari 
afskaplega vel um sig í leiguíbúðinni 
við Jökulgrunnið. „Já, ég er 
sannarlega á réttum stað enda hef 
ég allt til alls. Á Hrafnistu get ég 
sótt alla þá þjónustu og félagsskap 
sem ég þarf á að halda,“ segir hann. 
„Ég er mikill matmaður, sérstaklega 
fyrri hluta dagsins og mæti því 

alltaf í morgunverð og hádegismat. 
Kvöldverðinum sleppi ég oft, fæ mér 
þá bara eitthvað létt heima hjá mér.“

Að sögn Vilhjálms er hann sjálfum 
sér nægur hvað varðar tómstundir. 
„Ég geng mikið og fer oft í langa 
göngutúra. Ég syndi mjög reglulega 
og milli þess sem ég geng og syndi 
spila ég mér til ánægju á hreint 
ágætt hljómborð sem ég keypti í 
hljóðfæraversluninni Rín, af náfrænda 
mínum, tónlistarmanninum Magnúsi 
Eiríkssyni.“

Hér fer vel um mig
Vilhjálmur Ólafsson segir að það sé gott að hvíla lúin bein í 
þjónustuíbúðunum í Jökulgrunninu við Hrafnistu í Reykjavík. Vilhjálmur er 77 
ára og hefur stundað sjómennsku allt sitt líf.

Grásteinn
www.grasteinn.is
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augum hvernig aðbúnaðurinn var
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dæmigerða stofu togarasjómanns

þar sem meðal annars má sjá ýms-
an munað sem sjómenn keyptu í
erlendum höfnum. Nútímanum er
einnig gerð góð skil með fullkomn-
um tækjum, meðal annars ratsjá
sem komið hefur verið fyrir uppi á
húsinu, þannig að sýningargestir
geta fylgst með nánasta umhverfi
Sjóminjasafnsins, en sjón er sögu
ríkari og því full ástæða til þess að
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„Hver veit nema það sé rétt,“ sagði 
Leópold Jóhannesson glottandi 
þegar blaðamaður hafði á orði að 
hann væri uppáklæddur um miðjan 
dag, rétt eins og hann væri að fara 
að heilla einhverja dömuna.

Leópold hefur dvalið á Hrafnistu í Reykjavík 
í áratug. Hann verður 90 ára í sumar og ber 
aldurinn vel. Leópold segist vera af fátæku 
fólki kominn, eins og flestir af hans kynslóð. 
„Í föðurætt er ég úr Breiðafirðinum, nánar 
tiltekið af Svefneyjarættinni. Í móðurætt er 
ég vestan af Ströndum og ég er ekki frá því 
að móðir mín hafi kunnað sitt hvað fyrir sér 
eins og algengt var með fólk sem þaðan kom. 
Í það minnsta minnist ég þess að hún hafi átt 
forláta galdrastaf.“

Það fer vel um Leópold á Hrafnistu og 
hann segir starfsfólkið upp til hópa alúðlegt 
og duglegt. „Mér finnst ljómandi gott að búa 
hér enda allt til alls og góður félagsskapur 
af öðru heimilisfólki,“ segir Leópold. Hann 
býr á jarðhæð og fyrir utan gluggann hans 
er forláta púttvöllur sem er mikið notaður. 
Verðlaunapeningar í herbergi Leópolds bera 
vitni um að hann lætur sér ekki nægja að 
fylgjast með öðum stunda listina að pútta.

  Leópold var alinn upp á Laugabóli 
við Ísafjarðardjúp af Höllu Eyjólfsdóttur 
skáldkonu og Gunnari Steini Gunnarssyni, 
bónda hennar. Leópold fer fögrum orðum um 
Höllu og segir Gunnar hafa verið góðan bónda 

en bætir því við að hann og fóstri hans hafi 
ekki átt samleið.

Þekktastur er Leópold fyrir að hafa 
rekið Hreðavatnsskála í Borgarfirði í 17 
ár, frá árinu 1960 til 1977. Á þeim tíma 
var Hreðavatnsskáli helsti áningarstaður 
þeirra sem ferðuðust milli Suðurlands 
og Norðurlands. Um var að ræða síðasta 
áningarstaðinn áður en lagt var á 
Holtavörðuheiðina eða þann fyrsta sem komið 
var til eftir að heiðinni sleppti. 

„Margs er að minnast frá árunum í 
Hreðavatnsskála og þar kynntist maður 
mörgum ferðalanginum og oft kom það fyrir 
að aðstoða þurfti menn með bilaða bíla. Ég 
reyndi oftast að bjarga málunum sjálfur en ef 
ég gat það ekki kallaði ég til bifvélavirkja frá 
Borgarnesi. Ég tók nú aldrei krónu fyrir nein 
viðvik en rukkaði fyrir varahluti ef svo bar 
undir og þá alltaf á kostnaðarverði.”

Stundum kom það fyrir að Leópold 
fengi greiðasemina launaða. Hann segir að 
einhverju sinni hafi hann vantað ofna og 
farið í ofnaverksmiðju í Hafnarfirði til þess að 
kaupa það sem kaupa þurfti. „Þar var frekar 
mikið að gera og afgreiðslan tók langan tíma. 
Þá ber að mann sem greinilega var yfirmaður 
á staðunum. Hann horfði lengi á mig og 
spurði síðan hvar hann hefði séð mig áður. 
Ég svaraði að bragði að það hafi líkast til 
verið þegar ég lá undir biluðum bílnum hans 
við Hreðavatnsskála. Þá birti heldur betur 
yfir karli sem kallaði á starfsmann sem hann 
skipaði að afgreiða mig strax og gefa mér 
góðan afslátt af ofnunum!“

Allt til alls 
á Hrafnistu

Jóna Jóhanna Þórðardóttir er 84 
ára. Hún er ættuð frá Patreksfirði og 
þar bjó hún með bónda sínum, Árna 
Bæringssyni skipstjóra. Jóna flutti 
suður 74 ára að aldri. Hún segir það 
hafa verið ansi erfitt að búa ein í 
stóru húsi vestur á Patreksfirði.

„Þegar við hjónin byggðum húsið 
höfðum við það stórt og á tveimur 
hæðum þannig að börnin okkar gætu 
búið þar í sér íbúð meðan þau væru 
að koma sér upp þaki yfir höfuðið,“ 
segir Jóna.

Jóna Jóhanna er búin að vera 
fjögur ár á Hrafnistu í Reykjavík. 
Hún bjó lengst af í leiguíbúð í 
Jökulgrunni en fyrir nokkrum 
mánuðum flutti hún sig um set og er 
nú meðal heimilisfólks í aðalbyggingu 
Hrafnistu. 

„Það var fyrst og fremst af 
heilsufarsástæðum sem ég fluttist 
yfir. Ég fékk aðsvif og í kjölfarið 
var nokkuð ljóst að það yrði betra 
fyrir mig að fara yfir á Hrafnistu 
þar sem þjónustan er meiri en í 

leiguíbúðunum. Hér eru allir góðir 
við mig og ég hef enga ástæðu til 
þess að kvarta. Það eina sem vantar 
er að hægt sé að greiða fólkinu hærri 
laun fyrir umönnunarstörfin, þá 
myndu fleiri sækja í þessi störf og 
manneklan heyra sögunni til,“ segir 
Jóna Jóhanna Þórðardóttir.

Hér er ekki hægt  
að kvarta

Það skal viðurkennt að blaðamaður 
Sjómannadagsins var ekki viss hvort 
Elías Arnarson væri heimilismaður 
á Hrafnistu í Hafnarfirði eða 
starfsmaður. Hann er jú nokkuð 
við aldur en kvikur sem unglingur 
í hreyfingum. Þess vegna kom það 
verulega á óvart þegar hann sagðist 
vera 83 ára að aldri.

Elías er ekki heimilismaður, 
heldur nýtir hann sér dagvistunina 
á Hrafnistu. „Ég bý einn í stóru 
einbýlishúsi við Hellisgötuna en kem 
hingað þrjá daga í viku. Við sem erum 
í dagvistuninni erum sótt og send, 
eins og tíðkast með allar góðar vörur,” 
segir Elías og hlær.

Það er erfitt að trúa því að Elías 
sé að segja satt þegar hann segist 
ekki hafa verið beysinn til heilsunnar 
þegar hann byrjaði að venja komur 
sínar á Hrafnistu. „En leikfimin hefur 
gert mikið fyrir mig og satt best að 

segja finnst mér ég vera mun yngri 
núna en ég var þegar ég kom hingað 
fyrst, fyrir tveimur árum. Núna 
stunda ég líkamsrækt þrisvar sinnum 
í viku. Ég byrja á því að hita upp í 
hálftíma á göngubretti, tek síðan 
verulega á því í tækjasalnum, fer 
síðan í leikfimi og æfi boccia,” segir 
Elías.

Mánudagarnir, miðvikudagarnir 
og föstudagarnir eru fljótir að líða, 
segir Elías, en þá er hann í fjörinu á 
Hrafnistu, frá klukkan 9 til klukkan 
15. „Ég get ekki hugsað mér að sleppa 
degi úr, auk þess sem ég borða hér 
kjarngóðan og vel útilátinn mat og 
tek þátt í fjölbreyttu félagsstarfi.”

Elías segist ekki gera ráð fyrir því 
að verða heimilisfastur á Hrafnistu í 
bráð. „Ég er orðinn allt of hress til að 
fá inni hérna,” segir hann hlær.

Allt of hress 
fyrir Hrafnistu
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Sjómanna dagurSjómanna dagurinn

Sendum sjómönnum
og fjölskyldum fleirra
okkar bestu kve›jur

Rás 2 hefur undanfarin ár staðið fyrir 
sjómannalagakeppni við glimrandi 
undirtektir og viðbúnar vinsældir.

Sjómannalög eru sérstakt 
fyrirbæri, að flestu leyti ólíkt annarri 
dægurmenningu, og líklega kristallast 
í þessum lögum hið óbilandi þrek, 
dugnaður og fórnfýsi hetja hafsins.

„Ég kann ekki að skilgreina þetta 
almennilega”, segir Guðni Már 
Henningsson, dagskrárgerðarmaður á 
Rás 2 og tilsjónarmaður keppninnar, 
„en það bærist í manni stolt og maður 
upplifir sérstakar tilfinningar þegar 
maður heyrir sjómannalag.  Þetta 
snýst ekki bara um textann, heldur 
tilfinninguna í laginu.  Sjómannalag 
getur eiginlega ekki verið hvaða 
lag sem er með texta sem vísar í 
sjómennsku.  Það þarf meira til, þessa 
sérstöku sjómannastemmningu.”

Sjómannalagakeppnin er öllum 
opin, það eina sem þarf að gera er að 
skila lagi í spilunarhæfu ástandi til 
Rásar 2 á geisladiski.

„Sérvalin dómnefnd hlustar á öll 
lögin sem berast og velur sex lög sem 
keppa til úrslita,” segir Guðni Már.  
„Þessi sex lög fara í spilun hjá okkur 
á Rás 2, það er hægt að hlusta á þau 
á heimasíðu Popplands og svo hefst 
atkvæðagreiðsla á netinu.  Það eru 
því landsmenn sjálfir, langhæfustu 
tónlistargagnrýnendurnir, sem velja 
sjómannalagið hverju sinni.”

Þekktir og óþekktir  
þátttakendur.
Sjómannalagakeppni Rásar 2 hefur 
eins og áður segir vakið talsvert 
eftirtekt og hún hefur notið vinsælda, 
bæði hjá reyndum lagahöfundum og 
flytjendum sem og byrjendum.  

„Við ýttum þessari keppni úr vör 
hreinlega til að reyna að endurvekja 
þessa sjómannalagahefð,” segir 
Guðni Már.  „Sjómannalögin hafa 
fylgt okkur Íslendingum alla tíð, mér 
finnst meira að segja frekar líklegt 
að Ingólfur hafi sönglað á leið sinni 
yfir hafið, og það virtist um tíma sem 
þessi lög væru á undanhaldi.  Þetta 
þótti einhvern veginn hvorki fínt né 
flott, en sem betur fer hefur orðið 
breyting þar á.  Meðal þátttakenda 
í ár eru t.d. Raggi Bjarna, hinn 
eini sanni, og South River Band og 
það hefur gerst að frægir og færir 
keppendur hafa mátt sætta sig við 
að komast ekki í sjálf úrslitin.  Þetta 
er líka svolítið í anda þess sem hefur 
verið að gerast hjá okkur á Rás 2 í 
sönglagakeppnum af ýmsum toga.”

“Góð og fullgild  
sjómannalög.”
Keppnin hefur á undanförnum 
árum skilað af sér ljómandi góðum 
sjómannalögum, sem sum hver koma 
til með að lifa með þjóðinni ef að 
líkum lætur.

„Já, þessi keppni hefur skilað 
af sér fínum lögum.  Dómnefndin 

hefur oftar en ekki lent í stökustu 
vandræðum með að velja sex lög til 
að keppa til úrslita og reyndar má 
segja að úrslitalögin sjálf séu flest ef 
ekki öll þess verðug að teljast fullgild 
sjómannalög.”

„Það er til mikils að vinna,” segir 
Guðni Már.  „Meðal vinninga eru 
upptökutímar í Studió Sýrlandi, ferð 
fyrir tvo og bíl með Norrænu og væn 
úttekt hjá Ellingsen.  Væntanlega 
eru það þó gleðin og hamingjan yfir 
lagasmíðum og flutningi sem skila 
mestu.”

„Rúsínan í pylsuendanum er 
svo krýning sigurvegarans og 
frumflutningur nýs sjómannalags 
opinberlega,” bætir Guðni Már við.  
„Hátíð hafsins á Sjómannadaginn 
kemur að þessari keppni með 
myndarlegum hætti og hámarkinu er 
náð á hátíðinni á hafnarbakkanum á 
Sjómannadaginn.  Þetta gerist ekki 
mikið betra.”

Sjómannalagakeppni Rásar 2.

„Ingólfur hefur nú 
líklega sönglað á 
leiðinni yfir hafið.”

Hljómsveitin Roðlaust og beinlaust er þekkt fyrir sjómannalög.

Óli Palli, Guðni Már og Ágúst  frá Popplandi Sendum íslenskum sjómönnum 
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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50 ára afmæli Hrafnistu í Reykjavík

13:00 – 13:30  Þorvaldur Halldórsson syngur sjómannalög á Helgafelli.

13:30 – 14:30  Sjómannamessa. Prestur séra Svanhildur Blöndal.
   Ellert B. Schram  predikar.
   Lúðrasveit leikur sjómannalög fyrir utan heimilið.

14:00 – 17:00 Boðið í kaffi og afmælisköku á öllum deildum Hrafnistu
   Boðið upp á grillaðar pylsur í tjaldi fyrir utan heimilið.
   Skemmtun fyrir börn s.s leiktæki, hestar og andlitsmálun.
   Sighvatur verður með söng og gleði í tjaldi og um húsið.
   Söngtríóið Sopranos verður á ferð um húsið,

14:15 í H álmu, kl. 14:45 á 4 hæð og kl.15:30 í borðsal. 
   Kynning á starfsemi Hrafnistu á veggspjöldum á 2 hæð D – álmu.
   Handvinnusýning og sala á vinnustofu 4 hæð.
   Gamlir munir og myndir verða til sýnis á Helgafelli.
   Opnun á sýningu á smyrnaverkum Hermanns Guðjónssonar kl 14.

30 ára afmæli Hrafnistu í Hafnarfirði

10:00   Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur úti við anddyri  Hrafnistu.
 
13:45 - 17:00 Dasbandið leikur létt lög í upphafi dagskrár.
  Handavinnusýning heimilisfólks opnuð. 
  Málverkasýning heimilisfólks opnuð í matsal hússins.
  Kaffiveitingar.
  Kynning á starfsemi Hrafnistu á veggspjöldum á 1 hæð.
  Tríó Sóleyjar Stefánsdóttur fer um húsið og leikur létt lög.
  Hrafnistukórinn syngur.
 
19:30  Að kvöldi sjómannadags verður afmæliskvöldvaka 
 heimilisfólks og aðstandenda þeirra.

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Vörn gegn brunaslysum frá Danfoss
Termix One tengigrind til hitunar á neysluvatni

Stillanlegt hitastig neysluvatns

Stórminnkar slysahættu af völdum heita neysluvatnsins

Jafn þrýstingur á heitu og köldu neysluvatni, lengir líftíma blöndunartækja

Léttari þrif, enginn kísill á flísum og hreinlætistækjum

Vönduð vara, lítill viðhaldskostnaður

Áralöng reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður

Auðveld í uppsetningu

Snyrtileg hlíf fylgir

•

•

•

•

•

•

•

• www.stillumhitann.is

Afmælishátíð á Hrafnistu í Reykjavík og Hafnarfirði
Glæsileg hátíðardagskrá á Sjómannadaginn

Hrafnistuheimilin í Reykjavík og Hafnarfirði fagna merkum tímamótum á þessu ári.  Hrafnista í Reykjavík er 50 ára  
og Hrafnista í Hafnarfirði er 30 ára og af þessu tilefni verður efnt til hátíðardagskrár,  

bæði í Reykjavík og Hafnarfirði, á Sjómannadaginn, sunnudaginn 3.júní.

Efnt verður til skemmtunar fyrir 
heimilisfólk og aðstandendur þeirra milli 
kl. 20 og 22 um kvöldið.
Skemmtunin fer fram í tjaldi fyrir utan 
heimilið, rétt eins og fyrir 50 árum þegar 
Hrafnista var vígð.
Skemmtun um kvöldið kl. 20 – 22 í tjaldi 
fyrir utan heimilið fyrir heimilisfólk og 
aðstandendur þeirra. 
Raggi Bjarna kemur og skemmtir með 
sínum hætti og Sighvatur leikur fyrir 
dansi.
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   Boðið upp á grillaðar pylsur í tjaldi fyrir utan heimilið.
   Skemmtun fyrir börn s.s leiktæki, hestar og andlitsmálun.
   Sighvatur verður með söng og gleði í tjaldi og um húsið.
   Söngtríóið Sopranos verður á ferð um húsið,

14:15 í H álmu, kl. 14:45 á 4 hæð og kl.15:30 í borðsal. 
   Kynning á starfsemi Hrafnistu á veggspjöldum á 2 hæð D – álmu.
   Handvinnusýning og sala á vinnustofu 4 hæð.
   Gamlir munir og myndir verða til sýnis á Helgafelli.
   Opnun á sýningu á smyrnaverkum Hermanns Guðjónssonar kl 14.

30 ára afmæli Hrafnistu í Hafnarfirði

10:00   Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur úti við anddyri  Hrafnistu.
 
13:45 - 17:00 Dasbandið leikur létt lög í upphafi dagskrár.
  Handavinnusýning heimilisfólks opnuð. 
  Málverkasýning heimilisfólks opnuð í matsal hússins.
  Kaffiveitingar.
  Kynning á starfsemi Hrafnistu á veggspjöldum á 1 hæð.
  Tríó Sóleyjar Stefánsdóttur fer um húsið og leikur létt lög.
  Hrafnistukórinn syngur.
 
19:30  Að kvöldi sjómannadags verður afmæliskvöldvaka 
 heimilisfólks og aðstandenda þeirra.

Senn eignast Íslendingar sögusafn 
þorskastríðsáranna. Umgjörð 
safnisns er glæsileg, eitt af gömlu 
flaggskipum Landhelgisgæslunnar, 
varðskipið Óðinn. Varðskipinu verður 
komið fyrir við Víkina, sjóminjasafn 
Reykjavíkur og verður hluti þess.

Það eru Hollvinasamtök 
varðskipsins Óðins sem eiga 
heiðurinn að stofnun safnsins en 
samtökin voru stofnuð að frumkvæði 
Sjómannadagsráðs eftir að 
Guðmundur Hallvarðsson, formaður 
ráðsins, lagði fram tillögu þessa efnis.

Stofnfundur Hollvinasamtakanna 
var haldinn í Víkinni síðastliðið haust 
undir yfirskriftinni „Björgum Óðni“. 

Húsfyllir var á stofnfundinum. Þar 
fluttu ávörp herra Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, Björn 
Bjarnason, dómsmálaráðherra, 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, 
borgarstjóri, og Stefán Jón Hafstein, 
stjórnarformaður Víkurinnar, 
sjóminjasafns Reykjavíkur. 
„Ræðumenn og fundarmenn 
voru sammála um mikilvægi þess 
að bjarga þessu merkilega skipi 
og koma upp veglegu sögusafni 
þorskastríðsáranna. Hugmyndin er 
að gera björgunarsögu varðskipanna 
einnig skil í skipinu þar sem 
áhersla verður lögð á glæsilega 
björgunarsögu Óðins en skipið kom 

fjölda sæfarenda til aðstoðar, bæði 
innlendum sem erlendum,“ segir 
Guðmundur. „Varðskipsmenn veittu 
einnig íbúum í dreifðum byggðum 
landsins margvíslega aðstoð og sá 
þáttur verður ekki skilinn út undan í 
safninu.“

Ríkisstjórn Íslands hefur ákveðið 
að afhenda Hollvinasamtökunum 
skipið og um þessar mundir er verið 
að vinna að fjármögnun safnsins 
og tryggja rekstur þess. Að sögn 
Guðmundar gengur sú vinna vel. 
„Flestum er ljóst að þetta er merkilegt 
tímabil í sögu landsins og má ekki 
falla í gleymskunnar dá. Varðskipið 
Óðinn tók þátt í þorskastríðunum 
þegar landhelgin var færð út í 50 
mílur og síðar 200 mílur. Óðinn er 
því sögulegt tákn um sigur lítillar 
eyþjóðar yfir heimsveldi Breta. Það 
eykur gildi Óðins að varðskipið er 
nánast óbreytt frá því það var smíðað 
árið 1959 og talið er að aðalvélar 
skipsins, sem eru frá Burmeister 
& Wain, séu þær einu í heiminum 
sem enn eru gangfærar,“ segir 
Guðmundur.

Sigrún Magnúsdóttir, 
forstöðumaður Víkurinnar, segir 
að vandfundinn sé glæsilegri 
safngripur en varðskipið Óðinn. „Það 
er mikill fengur í skipinu og Óðinn 
verður mikil lyftistöng fyrir Víkina, 
sjóminjasafn Reykjavíkur,“ segir 
Sigrún. Unnið verður að uppsetningu 
safnsins nú í sumar og ef allar 
áætlanir standast er gert ráð fyrir því 
að safnið verði opnað á haustdögum.

Varðskipið Óðinn:

Sögusafn  
þorskastríðs- 
áranna

Orlofssvæði sjómanna í 
Hraunborgum í Grímsnesi nýtur 
mikilla vinsælda enda kapp lagt á 
uppbyggingu og viðhald á svæðinu. 
Ásgeir S. Ingvason, framkvæmdastjóri 
Sjómannadagsráðs, segir fólk 
gera kröfur um góðan aðbúnað á 
sumarbústaðasvæðum og við gerum 
okkar til þess að standa undir öllum 
væntingum sem til okkar eru gerðar.“

Ásgeir segir að úthlutun nýrra 
leigulóða á 120 lóða svæði, sem verði 
tekið í notkun í áföngum næstu 
árin, hafi hafist fyrir tveimur árum. 
Búið er að úthluta 18 lóðum við 
Asparvík og stefnt er að gatnagerð 
við Bakkavík og Hofsvík á árinu en 
þá koma 27 nýjar lóðir til úthlutunar.
Hver lóð er 5.100 fm með aðgangi 
að heitu og köldu vatni sem lagt er 
að lóðarmörkum. Göturnar í nýja 
hverfinu bera nöfn víkna og voga við 
höfuðborgarsvæðið, frá Hafnarfirði 
og upp að Kjalarnesi, enda starfar 
Sjómannadagsráð á öllu því svæði.“

Að sögn Ásgeirs hefur töluvert 
verið unnið að vegagerð á 
svæðinu og við munum halda 
áfram að leggja olíumöl á götur 
sumarbústaðahverfisins þar til 
bundið slitlag verður komið á þær 
allar. Einnig er stefnt að breytingum 
hvað varðar innakstur á svæðið. 
Nú er ekið inn á orlofssvæðið frá 

Kiðabergsvegi en stefnt er að því 
að leggja nýjan veg inn á svæðið frá 
Biskupstungnabraut. Það styttir 
vegalengdina frá höfuðborgarsvæðinu 
um 5 kílómetra.“

Nýverið voru töluverðar 
endurbætur gerðar á 
þjónustumiðstöðinni og baðaðstaðan 
við sturtuklefa sundlaugarinnar 
hefur verið endurnýjuð að miklu leyti 
en sundlaugin hefur notið mikilla 
vinsælda frá því hún var tekin í 
notkun árið 1988. Við hana eru þrír 
heitir pottar og eimbað. Í sumar er 
stefnt að því að setja upp útsýnisskífu 
við þjónustumiðstöðina.

Auk sumarbústaðanna er vinsælt 
tjaldsvæði á Hraunborgasvæðinu. Þar 
er góð aðstaða fyrir tjöld, tjaldvagna 
og hjólhýsi. Við tjaldsvæðið er góð 
snyrtiaðstaða með heitu og köldu 
vatni. Þetta svæði hefur verið 
sérlega vinsælt meðal hópa og 
starfsmannafélaga, auk þess sem þar 
eru árlega haldin ófá ættarmót, segir 
Ásgeir.

Upplýsingar um lausar 
sumarbústaðalóðir og aðstöðuna í 
Hraunborgum fást hjá félagsheimili 
sjómanna í Hraunborgum í síma 486-
4414, hjá Sjómannadagsráði í síma 
585-9301 og á vef Sjómannadagsráðs, 
www.sjomannadagsrad.is.

Nýjar sumar-
bústaðalóðir 
í Hraunborgum

Þrír hásetar um borð í varðskipinu Óðni sumarið �963. Lengst til vinstri er Guðmundur Hallvarðsson formaður Sjómannadagsráðs 
og Hollvinasamtaka Óðins. Í miðjunni er Hlöðver Einarsson sem fórst með Suðurlandinu á jóladag �986. Lengst til hægri er Egill 
Pálsson síðar bátsmaður á Óðni. Með þeim er skipshundurinn Freyja.

Herra Ólafur Ragnar Grímsson forseti flytur ávarp á stofnfundi 
Hollvinasamtaka Óðins.

Áhöfn varðskipsins Óðins í skemmtiferð sumarið �963. Fjórði frá hægri er 
hásetinn og síðar ráðherra Björn Bjarnason.
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Sigurrós Grímsdóttir er fædd 1927. Hún býr í þjón-
ustuíbúð við Hrafnistu í Hafnarfirði og segist vera
búin að panta sér pláss á Hrafnistu, „hjá þessu yndis-
lega fólki, því ekki yngist maður úr þessu.“ Sigurrós

segist nýta sér dagvistunina á Hrafnistu í Hafnarfirði
tvisvar sinnum í viku, „til þess að hitta skemmtilegt
fólk, taka slag og ef til vill snúning líka, því á hverjum
föstudegi er hér haldið harmonikkuball.“

Gott og 
gaman
á Hrafnistu

Risin er glæsileg viðbygging á fjórum 
hæðum með 24 leiguíbúðum við 
nýja hjúkrunarálmu á lóð Hrafnistu 
í Reykjavík. Íbúðirnar eru ætlaðar 
fólki frá 60 ára aldri. Íbúðirnar voru 
afhentar 1. febrúar síðastliðinn 
og þegar er kominn biðlisti eftir 
íbúðum í nýja húsnæðinu. Meðalaldur 
íbúanna er 80 ár.

Innangengt er úr íbúðablokkinni 
inn á Hrafnistu. Íbúðirnar eru vel 
búnar og allar hinar glæsilegustu. 
Þær eru 70-114 fermetrar að stærð, 
að sameign meðtalinni. Mánaðarleiga 
fyrir íbúðirnar er frá 102.000 krónum 
og breytist í samræmi við breytingar 
á neysluvísitölu húsnæðis. 

Allar íbúðirnar eru með svölum 
og eru þær með yfirbyggingu 
úr gleri. Íbúum hússins stendur 
til boða margvísleg þjónusta frá 
Hrafnistu, svo sem fæði, aðgangur 
að neyðarhnappi, fjölbreytt félagslíf, 
sundlaug, leikfimi, púttvöllur og 
hár- og fótsnyrting. Stefnt er að því 
að íbúar leiguíbúðanna geti nýtt sér 
heimahjúkrun frá Hrafnistu þannig 
að þeir geti dvalið í þeim lengur á 
eigin vegum og nýtt sér öryggi og 
skjól Hrafnistu. 

Starfsemi Hrafnistuheimilanna 
er fjölbreytt og miðar að því að 
mæta margvíslegum þörfum 
aldraðra. Íbúðirnar eru góð viðbót 

við starfsemi Hrafnistuheimilanna 
sem reka dvalarheimili fyrir aldraða, 
hjúkrunarheimili og dagvistun, auk 
húsa með séreignar- og leiguíbúðum 

sem ætlaðar eru öldruðum. 
Þeir, sem hafa áhuga á að kynna sér 

íbúðirnar nánar og þjónustuna sem 
í boði er fyrir íbúa þeirra geta snúið 

sér til Ásgeirs Ingvasonar í síma 585 
9301 eða sent fyrirspurn á netfangið 
asgeir@hrafnista.is.

Það dylst engum sem kemur að 
Brúnavegi 9 að þar hafa verið reistar 
þjónustuíbúðir fyrir aldraða sem 
vart eiga sér hliðstæðu hérlendis. 
Ekki aðeins eru húsakynnin björt 
og vel skipulögð heldur bera þau að 
vissu leyti svipmót eldri bygginga 
á svæðinu. Góð tenging er á milli 
nýbyggingarinnar og aðalbyggingar 
Hrafnistu og íbúar geta vandræðalítið 
farið þar á milli, hvort heldur er 
innan- eða utandyra. Nostrað 
hefur verið við hvert smáatriði og 
frágangur allur er til fyrirmyndar. Alls 
eru 24 íbúðir í húsinu.

Í einni íbúðanna á þriðju hæðinni 
búa hjónin Guðlaugur Gíslason 
og Kristjana Kristjánsdóttir. 
Þangað fluttu þau þann 22. febrúar 
síðastliðinn eftir að hafa búið í 
Sóltúni um sjö ára skeið. Lengst af 
sínum búskap bjuggu þau Guðlaugur 

og Kristjana að Háaleitisbraut 40 í 
Reykjavík, eða í rúma þrjá áratugi.

„Við bjuggum á efstu hæðinni á 
Háaleitisbrautinni og höfðum þar 
ágætt útsýni. Í Sóltúninu var það 
snöggtum minna og hvarf að mestu 
með nýbyggingum allt í kring en hér 
vantar ekkert upp á dýrðina,“ segir 
Guðlaugur og það eru orð að sönnu. 

Það fer vel um þau að Brúnavegi 
9 í Laugarásnum. Íbúðin þeirra 
er 74 fermetrar að stærð og er öll 
hin glæsilegasta. Stofan er stór 
og inn af henni er fullbúið eldhús. 
Svefnherbergið er rúmgott og 
baðherbergið glansandi fínt. Út 
um stofugluggann og af stórum 
svölunum er stórkostlegt útsýni 
yfir stóran hluta borgarinnar vestan 
Laugardals og yfir höfnina, reyndar 
allt vestur á Snæfellsnes. Ekki spillir 
að sterk maísólin gyllir hafflötinn svo 

langt sem augað eygir þann dag sem 
við erum í heimsókn. Svölunum er 
hægt að loka að hluta eða öllu leyti 
þannig að hægt er að nota þær til 
útivistar nánast í hvaða veðri sem er.

„Hér er hugsað fyrir hverju 
smáatriði og þessar íbúðir bera 
Sjómannadagsráði fagurt vitni sem 
og þeim metnaði sem einkennt hefur 
starfsemi þess allt frá upphafi. Ég 
hef þá trú að þessar íbúðir verði 
sú mælistika sem notuð verður á 
þjónustuíbúðir aldraðra á komandi 
árum,“ segir Guðlaugur. Honum er 
Sjómannadagsráðið hugleikið enda 
sat hann í fulltrúaráði þess um árabil. 
„Satt að segja veit ég ekki hvernig 
væri umhorfs í öldrunarþjónustu 
í höfuðborginni ef frumkvæðis 
samtaka sjómanna hefði ekki notið 
við.“

Nýjar leiguíbúðir við Hrafnistu í Reykjavík

Hér vantar ekkert  
upp á dýrðina!
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Sigrún segir að það hafi þótt við
hæfi að opna sýningu nú á sjó-
mannadaginn í tilefni þess að liðin
eru eitt hundrað ár frá því að fyrsti
íslenski togarinn kom til landsins.
„Undirbúningur sýningarinnar
hefur gengið afskaplega vel.
Þriggja manna sýningarstjórn
lagði hugmyndafræðilegan grunn
að sýningunni þar sem áherslan
var lögð á aðbúnaðinn um borð, sjó-
mannafjölskylduna og að sjálf-
sögðu söguna,“ segir Sigrún.

Þegar hugmyndavinnunni var
lokið tók Björn G. Björnsson, leik-
myndahönnuður, við verkinu og
hannaði sýninguna. „Sýningin er
merkileg að því leiti að hún er
byggð upp af munum, leikmynd-

um, margmiðlun og textaupplýs-
ingum. Sýningagestir ganga í
gegnum söguna og byrja á því að
skoða botnvörpuna, veiðafærið sem
markaði tímamót hjá íslensku
þjóðinni. Meðal skemmtilegra
muna á sýningunni er fullbúinn
loftskeytaklefi af togaranum Geir
RE 241. Loftskeytatækin voru sett
um borð í togarann uppúr 1920 en

það var hvergi pláss fyrir tækin og
því var klefinn smíðaður og festur
niður fremst á bátadekkið, framan
við afturmastrið,“ segir Sigrún.

Á sýningunni er mikil áhersla
lögð á að sýningargestir geti upplif-
að söguna „og með það að mark-
miði var smíðuð eftirlíking af lúkar
til þess að fólk geti séð með eigin
augum hvernig aðbúnaðurinn var
um borð. Við gleymum heldur ekki
lífinu í landi og höfum því sett upp
dæmigerða stofu togarasjómanns

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

Víkin - Sjóminjasafn í Reykjavík
Víkin - Sjóminjasafn í Reykjavík er orðið að veruleika og
það heilu ári á undan áætlun. Sigrún Magnúsdóttir, fyrr-
verandi borgarfulltrúi, veitir safninu forstöðu og tók hún
við því starfi í upphafi þessa árs. Sjómminjasafnið er vest-
ur á Grandagarði þar sem áður var fiskverkun BÚR.

Frítt verður inn á 
Víkina -Sjóminjasafn 
á Hátíð hafsins, bæði 

á laugardag og 
sunnudag, frá kl. 
14:00 til 17:00.

Sigrún Magnússdóttir í
loftskeytaklefanum af
Geir RE 241

Lúgarinn gerður klár.

TRÉSMI‹JA
VERKTAKAR

I‹A VÖLLUM 6 - 230 KEFLAVÍK - SÍMI: 421 4700 - Fax: 421 3320
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Ritverkið er safn rúmlega sjö þúsund 
æviþátta um íslenska skipstjórnarmenn frá 
því Íslendingar hófu að gera út þilskip með 
íslenskum skipstjórum, allt frá Páli í Selárdal 
og Eyvindi duggusmiði til þeirra sem lokið 
hafa skipstjórnarprófi á árinu 2006. Rúmlega 
sex þúsund skipstjórnarmenn hafa lokið 
prófi frá stýrimannaskólunum í Reykjavík, 
Vestmannaeyjum og á Dalvík. Auk þeirra 
eru í verkinu fjölmargir sem á nítjándu öld 
útskrifuðust frá stýrimannaskólum erlendis eða 
fengu skipstjórnarréttindi á námskeiðum víða 
um land og svo þeir sem voru frumkvöðlar sem 
formenn á vélbátum á fyrri hluta tuttugustu 
aldar.

Verkið er ríkulega myndskreytt, því um 2.800 
myndir eru í þessu fyrsta bindi af allflestum 
þeim skipstjórnarmönnum sem þar er fjallað 
um og einnig af skipum þeirra, skipshöfnum og 
störfum um borð í fiskiskipum og kaupskipum. 
Myndirnar sem tengjast hverjum og einum 
skipstjórnarmanni segja meira en mörg orð, 
en fæstar þeirra hafa birst áður. Fjölmargir 
ljósmyndarar hafa lagt verkinu lið og skipstjórar 

og aðstandendur þeirra hafa lagt til mikið af 
merkilegum ljósmyndum sem varðveita vel sögu 
sjómanna þegar þær eru settar í samhengi við 
æviþættina.

„Í raun liggur hvað mesta vinnan í að skrá 
allt myndefnið,” segir Þorsteinn Jónsson.  
„Fyrsta skrefið er að finna myndefnið, síðan 
er að skanna það á tölvutækt form og síðan er 
að skrá það til að það geti orðið heimild í þeim 
ritverkum sem eru í smíðum. Það er ótrúlega 
mikil en áhugaverð vinna að skrá myndefni 
sem tengist íslenskum sjávarútvegi. Myndin 
er lítils virði nema hægt sé að skrásetja hana 
sem ítarlegast. Myndir geta bæði haft gildi út 
frá listrænu sem heimildarlegu gildi. Það er oft 
athyglivert að finna hvernig hjartslátturinn 
bregst við nýrri mynd í safnið, þegar það á 
myndir af næstum öllum skipum íslenska 
skipaflotans. Léleg mynd af skútunni Andreu í 
höfn á Eskifirði 1918 getur verið eins merkileg 
og mynd eftir atvinnuljósmyndara af elsta 
Gullfossi að koma til hafnar í Reykjavík. 
Sem dæmi um merkilegt ljósmyndasafn 
áhugaljósmyndara er safn Hafsteins 

Jóhannssonar á björgunarskipinu 
Eldingunni, sem fylgdi bátum á 
síldarárunum eftir 1960. Hann 
var á sínum tíma að skrásetja sitt 
umhverfi með ljósmyndavélinni, 
þegar hann var á vaktinni að 
bjarga skipum með t.d. net í 
skrúfu. Þegar farið er yfir þetta 
merkilega ljósmyndasafn í dag 
má sjá að honum hefur tekist 
að ljósmynda nær öll þau skip 
sem stunduðu síldveiðar uppúr 
1960. Þessar ljósmyndir eru nú 
einstakar heimildir, því enginn 
annar tók sér þetta hlutverk. 
Mörg önnur merkileg söfn eru 
til og eru einstakar heimildir 
um íslenskan sjávarútveg,” segir 
Þorsteinn.

Ritverkið Skipstjórnarmenn 
verður í sex bindum og er áætlað 
að bindin komi út með um sex 
mánaða millibili. 

Hið mikla og glæsilega ritverk Skipstjórnarmenn I er nú komið út hjá útgáfufyrirtækinu  
Kátir voru karlar ehf.  Samantekt annaðist Þorsteinn Jónsson.

Glæsilegt ritverk
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Átt þú rétt á styrk?
Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfyrirtækja. Félagsmaður, 

sem unnið hefur í a.m.k. 12 mánuði skv. kjarasamningi SA/LÍÚ við Sjómanna-
samband Íslands, hjá útgerðum innan LÍÚ, og greitt til aðildarfélags Sjómenntar 

á þeim tíma á rétt á stuðningi til starfsnáms. 

Samtök atvinnulífsins (SA), Landssamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) og Sjómanna-
samband Íslands (SSÍ) standa að Sjómennt.

Ertu búinn að vera á sjónum 
í eitt ár eða meira?

Langar þig að fara á 
námskeið eða í 
skóla?

SJÓMANNASAMBAND ÍSLANDSLANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA

Sjómennt • Fjöltækniskóla Ís lands • Háteigsvegi • 105 Reykjavík • Sími 522 3300 • Fax 522 3301

Nánari upplýsingar: www.sjomennt.is • sjomennt@sjomennt.is
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Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000 vis.is

Sjómenn, til hamingju 
með daginn!
VÍS leggur sig fram um að bjóða smáum sem stórum útgerðaraðilum 

alhliða tryggingavernd fyrir útgerðina og sjómennina.

Kynntu þér málið á næstu þjónustuskrifstofu VÍS.
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Sendum sjómönnum og útgerðaraðilum 

okkar bestu hamingjuóskir í tilefni dagsins. 

Starfsemi Sjóklæðagerðar Íslands hf. 
hófst 1926 þegar Hans Kristjánsson 
frá Súgandafirði og nokkrir aðrir 
hófu framleiðslu á sérstökum 
hlífðarfatnaði fyrir sjómenn og 
fiskverkafólk á norðurslóðum. 
Starfsemin var lengst af að Skúlagötu 
51 í Reykjavík, eða frá 1942 til 2000 
þegar fyrirtækið flutti í eigið húsnæði 
í Garðabæ þar sem höfuðstöðvar þess 
eru nú.

Fyrstu áratugina einbeitti 
fyrirtækið sér að framleiðslu 
hlífðarfatnaðar fyrir sjómenn 
og fiskverkafólk. Á fjörutíu 
ára afmælisárinu 1966 keypti 
Verksmiðjan Max hf. Sjóklæðagerð 
Íslands hf. og til varð Sjóklæðagerðin 
hf. Rúmum áratug síðar skiptu 
eigendurnir fyrirtækinu aftur 
upp og hófst þá mikil samkeppni. 
Í því samkeppnisumhverfi tók 
Sjóklæðagerðin upp vörumerkið 
66°Norður og hefur framleitt vörur 
sínar undir því merki allar götur 
síðan. Leiðir fyrirtækjanna lágu 
síðan aftur saman 1998 þegar 
Sjóklæðagerðin keypti Max. 

Gjörbreytt hráefni, 
aðferðir og vöruúrval
Á þeim 80 árum, sem fyrirtækið hefur 
starfað, hefur orðið gjörbreyting 
á þeim hráefnum sem notuð eru, 
framleiðsluaðferðum og þar með 
einnig vöruúrvalinu. Í upphafi notaði 
fyrirtækið óolíuborinn hessianstriga 
til framleiðslu á sjófatnaði og var þá 
hluti af framleiðsluferlinu að olíubera 
strigann. Á fimmta áratugnum varð 
bylting með vínylhúðuðum PVC 
efnum og svo aftur undir lok 20. 
aldarinnar með tilkomu flísefna og 
hátæknilegra öndunarefna á borð við 
Polartec® og E-vent®. Fyrirtækinu 
hefur tekist einstaklega vel að nýta og 
tileinka sér þær byltingar sem orðið 
hafa á þessu sviði og verið leiðandi á 
sínu sviði. 

Með öflugu og framsæknu þróunar- 
og hönnunarstarfi hefur fyrirtækið 
nýtt sér nýja framleiðslutækni, 
nýjar tegundir hráefnis og 
breyttar framleiðsluaðferðir til 
að auka fjölbreytni í starfseminni 
og vöruúrvalinu. Framleiðsla 
hlífðarfatnaðar fyrir sjómenn 
og fiskverkafólk er ekki lengur 

meginþátturinn í starfseminni. 
Vaxtarbroddurinn hefur verið í 
hönnun og framleiðslu fjölbreytts 
og alhliða útivistarfatnaðar, jafnt 
á innlendum markaði sem víða 
erlendis. Í hópinn hefur einnig 
bæst björgunarsveitarfólk hjá 
Slysavarnafélaginu Landsbjörgu, 
lögreglu- og slökkviliðsmenn, 
heilbrigðisstarfsfólk og fleiri. 
Vörumerkið 66°Norður er því 
áberandi í íslensku þjóðlífi enda 
hefur markaðsstarf fyrirtækisins 
byggst á því að fyrirtækið hafi haldið 
hita á Íslendingum í 80 ár og bjóði 
fötin sem fólk þarf til að lifa af á 
Íslandi. Hrjóstrugt land og hörð og 
erfið barátta við náttúruöflin er í 
senn grunnurinn að þeirri þekkingu, 
sem á þátt í að framleiða þann 
gæðafatnað sem fyrirtækið hefur 
boðið Íslendingum og öðrum upp á 
síðastliðin 80 ár, og um leið tækifæri 
til markaðssetningar og sóknar á 
erlenda markaði þar sem áherslan er 
á sérstöðu Íslands og Íslendinga sem 
leiðir af sér þann gæðafatnað sem 
nauðsynlegur er við mismunandi 
aðstæður. 

Náttúra Íslands: Hátæknileg 
rannsóknarstofa
Hönnunar- og þróunarstarf 
66°Norður hefur vakið athygli enda 
lítur fyrirtækið svo á að samvinna 
við notendur fatnaðarins sé ákaflega 
mikilvæg og í raun séu þeir hluti af 
rannsóknar- og þróunarteyminu, 
starfandi í hátæknilegri 
rannsóknarstofu, nefnilega íslenskri 
náttúru. Samvinna við afmarkaða 
hópa notenda, svo sem kylfinga, 
skíðalandsliðið, fjallaleiðsögumenn 
og fleiri, hefur einnig skilað góðum 
árangri og er lykillinn að nýbreytni og 
framþróun í framleiðslunni. 

Nú starfa rúmlega 300 manns hjá 
fyrirtækinu og rekur það 10 verslanir 
hér á landi undir vörumerkjum 66˚ 
Norður og Rammagerðarinnar. 
Fyrirtækið rekur einnig verslanir 
og verksmiðjur í Lettlandi. 
Fatnaður undir nafni 66°Norður 
er seldur í búðum í Hollandi og 
Litháen. Heimasíða fyrirtækisins er 
www.66north.is og www.66north.
com.

Kynning:

Hefur haldið hita á Íslendingum síðan �926:

Sjóklæða- 
gerðin 
80 ára
Sjóklæðagerðin 66°Norður er 80 ára um  
þessar mundir. Rúmlega 300 manns starfa  
nú hjá fyrirtækinu sem rekur verslanir og  
verksmiðjur í nokkrum löndum.  
Hönnun og markaðssetning 66°Norður  
hefur vakið athygli víða og verið verðlaunuð,  
bæði hér á landi og erlendis.
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Nú hefur myndast nýr meðbyr í persónulegri fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki

BYR - sparisjóður  | Sími 575 4000 |  www.byr.is


