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Það hlýtur að vera áhyggjuefni 
hverjum hugsandi Íslendingi sú 
aðstaða sem hefði getað skapast 
hér á landi við ríkjandi öskugos úr 
Eyjafjallajökli ef óhagstæðar vindáttir 
hefðu ríkt um langan tíma og nánast 
um engar samgöngur í lofti og erfiðar 
samgöngur á landi.

Engin íslenskur kaupskipafloti til, 
ekkert kaupskip skráð á Íslandi og 
hvernig skyldi þá verða hægt að koma 
upp strandferðum erlendra kaupskipa 
sem erlendir eigendur þeirra kærðu 
sig ekkert um að stunda?

Á hátíðarstundum er gjarnan 
rætt um stöðu Íslands sem eyþjóðar 
í Norður-Atlandshafi á mörkum 
hins byggilega heims og þá vá sem 
því fylgir ef ekki væri til til staðar 
öflugur íslenskur kaupskipafloti.  
Staðreyndin er þó sú að það er enginn 
íslenskur kaupskipafloti til í dag 
og Íslendingar láta sér það í léttu 
rúmi liggja.  Og það sem einkennir 
„íslenskar“ kaupskipaútgerðir, sem 
ástunda reglubundnar siglingar til og 
frá landinu, er að þær hafa leiguskip 
sín skráð í Færeyjum.  Enn eru nokkrir 
tugir íslenskra farmanna skráðir á 
þessi skip. Þeir greiða Færeyingum 
skatta af tekjum sínum sem aftur 
greiða íslenskum kaupskipaútgerðum 
að mestum hluta til baka til að lækka 
launakostnað skipaútgerðanna.

Yfirleitt eru í 
leigusamningum  
þessara skipa 
ákvæði þess efnis 
að á víðsjárverðum 
tímum falli 
leigusamningurinn 
úr gildi þannig 
að eigandi eða 
viðkomandi 
skráningarland 
geti tekið skipið 
fyrirvaralaust í sína 
þjónustu.

Við uppbyggingu 
stóriðju hér á landi liggja rök þessara 
framkvæmda m.a. í fjölgun ársverka 
og aukabúgreina þeim tengdum 
sem skapa svo og svo mörg tiltekin 
störf.  Í hundruðum þúsunda tonna 
talið fara allir aðdrættir sjóleiðina til 
stóriðjuhafnanna og það sama á við 
um útflutning stóriðjunnar.

Árlegar komur erlendra kaupskipa 
til landsins með áhöfnum sem  
greiða skatta og skyldur erlendis, 
skipta hundruðum. Hvert einstakt 
stóriðjuver skapar 200 til 300 störf 
auk afleiddra starfa með tilheyrandi 
fjárfestingum, tækjum og orkubúnaði.  
Það er hinsvegar aldrei nefnt að ef 
Íslendingar tækju að sér á ný eigin 
kaupskipaútgerð og sinntu sjálfir inn- 
og útflutningi fyrir stóriðjufyrirtækin 

myndu skapast 
jafnmörg störf fyrir 
íslenska farmenn og 
eru í heilu álveri.

Sjómannadagur 4. 
júní lýðveldisárs-
ins 1944 
Vígsla hins nýja 
Sjómannaskóla á 
Rauðarárholtinu var 
að sjálfsögðu í kastljósi 
þessa dags.  Í tengslum 
við það sem hér að 
framan hefur verið sett 

á prent eru nokkrar tilvitnanir í ræðu 
ríkisstjórans, Sveins Björnssonar, sem 
enn í dag eiga sér góðar undirstöður 
til ígildis fullvalda þjóðar.

Þannig komst Sveinn Björnsson að 
orði við þessa hátíðlegu athöfn:

„Dagur sjómanna hefir verið valinn 
til þessarar hátíðlegu athafnar.  Það á 
vel við.  Því hér má líta ávöxt af starfi 
íslenskra sjómanna.  Og byggingunni 
er ætlað að eiga mikilvægan 
þátt í að halda merki íslensku 
sjómannstéttarinnar hátt á lofti.

Það eru, fremur öðrum, íslenskir 
sjómenn sem hafa aflað þess fjár 
sem gerir ríkinu kleift að reisa þessa 
myndarlegu byggingu.  Og enginn 
ágreiningur mun vera um það, að 
íslenska sjómannastéttin hefir til 

hennar unnið einnig á annan hátt.  
Með tápi sínu og dugnaði í sífelldri 
glímu sinni við Ægi, hefir hún sýnt 
og sannað að hún er verðug slíkrar 
menntastofnunar.  Ég geri ráð fyrir 
því, að það eigi eftir að hlýja mörgum 
sjómanni um hjartaræturnar – og 
okkur hinum líka – er stefnt er heilu 
í höfn í höfuðborg Íslands, að sjá 
háborg íslensku sjómannastéttarinnar 
gnæfa við himinn hér á þessum stað.  
Og í dimmu verður hér í húsinu sá 
viti, sem vísar hverju skip rétta leið er 
það leitar hér hafnar.

Viti er öryggismerki sem mönnum 
þykir vænt um.

En við eigum einnig annað 
merki, sem er hvorttveggja í senn, 
öryggismerki og einingarmerki 
þjóðarinnar.  Það er fáninn.  Þótt 
okkur eigi öllum að þykja vænt um 
þetta tákn einnar og sameinaðrar 
þjóðar, þá eiga sjómennirnir hér 
nokkra sérstöðu.  Það fellur í þeirra 
hlut að „sýna fánann“ á höfunum og 
í erlendum höfnum.  Þess vegna er 
okkur svo mikils virði að vita það að 
við eigum sjómannastétt, sem er þess 
megnug að „sýna fánann“ á þann hátt 
að jafnan megi segja um skip sem 
sigla undir fánanum okkar:  „Þetta 
skip og áhöfn þess er íslenskt.  Þess 
vegna má treysta hvorutveggja“.  Ég 
hygg, að því ljósari sem menn gera 

sér þessa staðreynd því vænna muni 
sjómönnunum þykja um fánann, 
vegna þeirrar ábyrgðar sem þeim 
er falin að halda upp heiðri þessa 
þjóðartákns okkar, hvar sem íslenskt 
far er á ferðinni“.

Hvar er íslensk sjómannastétt á 
vegi stödd?  Borgaryfirvöld hafa byrgt 
sýn sæfarendum til háborgar íslensku 
sjómannastéttarinnar, þeirra sem 
stefna vilja heilu í höfn í höfuðborg 
Íslands.  Og ríkisvaldið hefur engar 
áhyggjur af því þótt engin íslensk 
kaupskip komi til hafnar í dag eða í 
nánustu framtíð.   
Það þótti táknrænn menningarvottur 
frjálsborinnar þjóðar að eiga 
glæsilegan kaupskipaflota sem gat 
státað sig af glæsilegum þjóðfána, elds 
og íss. 
Það er því þakkarvert á þessum 
sjómannadegi ársins 2010  að enn 
skuli fiskiskipaflotinn, sem innan 
fiskveiðilögsögu okkar stundar 
fiskveiðar, vera íslenskur.

Höldum áfram baráttu okkar fyrir 
íslenskri sjómannastétt og stöndum 
vörð um Sjómannadaginn.

Ég óska sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra til hamingju með daginn.

Guðmundur Hallvarðsson, 
formaður Sjómannadagsráðs

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

Hálfdan Henrysson varaformaður,
Félagi Skipstjórnarmanna. 

Guðjón Ármann Einarsson gjaldkeri,
Félagi skipstjórnarmanna.

Sigurður Ólafsson ritari,
Félagi vélstjóra og málmtæknimanna.

Birgir H. Björgvinsson varagjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.

Aðildarfélög Sjómannadagsráðs
Heiðraðir
voru á Sjómanna-

deginum 2009

Jóhannes Ó. Svavarsson
sjómaður

Þórarinn Friðjónsson
bryti

Helgi Laxdal
vélstjóri

Karl Gunter Freshmann
matsveinn

Ólafur Valur Sigurðsson
skipherra

Ágætu sjómenn og aðrir þeir sem við 
sjávarútveginn vinna:  Gleðilega hátíð.

Enn á ný er sjómannadagurinn 
haldinn hátíðlegur um allt land og 
þótt dagskrá hans sé með mismunandi 
hætti eftir stöðum og landshlutum 
er grunnurinn og hugsunin sú sama 
– að heiðra sjómenn og vekja athygli 
á störfum þeirra sem á einn eða 
annan máta vinna við sjávarútveginn; 
undirstöðuatvinnugrein Íslendinga.

 „Ekkert er því til fyrirstöðu, að 
íslendíngar geti orðið ríkasta þjóð 
veraldarinnar, þar sem Ísland er 
handraðinn í gullkistu Norðurhafsins 
og íslenskir sjómenn eitt hið ágætasta 
fólk sem nú er uppi.“  Þannig farast 
nóbelsskáldinu Halldóri Laxness orð í 
Alþýðubókinni 1928.

Nokkuð er síðan þessi orð 
voru rituð en enn í dag stendur 

þessi fullyrðing 
skáldsins.  Á fjölum 
Þjóðleikhússins 
er verið að sýna 
Íslandsklukkuna – eitt 
af frægustu verkum 
Halldórs þar sem hluti 
af stórbrotinni sögu 
Íslendinga er sögð.  
Upphaf ógæfu Jóns 
Hreggviðssonar var 
að hann stal snæri til 
að geta róið til fiskjar 
– sér og sínum til 
bjargar.  Það eina sem 
Íslendinga vantaði 
þá var snæri.  Nú er öldin önnur 
og nóg til af snærum og hvers kyns 
nýtísku veiðarfærum, sem mörg hver 
hafa verið hönnuð af Íslendingum 
sjálfum, að ekki sé nú talað um þær 
vélar sem nauðsynlegar eru í hverri 

fiskvinnslustöð.  
Íslenskt hugvit blasir 
hvarvetna við og 
reynsla og þekking 
Íslendinga á þessum 
sviðum seld um allan 
heim.

Á undanförnum 
misserum hefur 
íslensk þjóð verið 
minnt rækilega 
á hvaðan hinar 
raunverulegu 
þjóðartekjur koma – 
úr sjónum - og þeir 
sem afla þeirra eru 

fyrst og fremst íslenskir sjómenn sem 
af dugnaði og metnaði rækta sitt starf.  

Íslensku fiskimiðin eru undirstaða 
þjóðarteknanna og grunnur að 
hagsæld landsins.  Því er aldrei 
of mikil áhersla lögð á að skapa 

sjómönnum og öðrum þeim sem 
vinna við sjávarútveginn þau bestu 
skilyrði sem atvinnuvegurinn kallar 
á.  Þótt mismunandi skoðanir séu 
uppi um nýtingu auðlindarinnar er 
markmiðið eitt og hið sama, að nýta 
það sem hún hefur upp á að bjóða án 
þess að gengið sé á höfuðstól hennar – 
fiskinn í sjónum.

Það er eitthvað við sjómannslífið 
sem lokkar og laðar.  Þrátt fyrir 
baráttu við Ægi konung og 
Ránardætur upp á líf og dauða, er sem 
sumum sé sjómannseðlið svo sterkt 
að ekkert fái því breytt.  Nýkomnir til 
hafnar eftir langa og erfiða túra eru 
sjómenn tilbúnir til veiða enn á ný og 
farmenn veifa til fjölskyldu sinnar á 
bryggjunni – leggja í eina langferðina 
enn.

Steinn Steinar festir lýsingu á þessu 
sjómannseðli þannig í ljóðinu Haf.

Ég hef gengið um sólheita sanda.
Og brimgnýr ókunnra hafa
blandast þyti míns blóðs.

Ég hef látið úr höfn allra landa
og runnið í farveg hvers flóðs.

Og á botni hins óræða djúps
hef ég vitund og vilja minn grafið,
og ég veit ekki lengur,
hvort hafið er ég
eða ég er hafið.

Sjómönnum, útgerðaraðilum, 
fiskverkafólki, farmönnum og 
fjölskyldum þeirra óska ég til 
hamingju með daginn og bið þeim 
velfarnaðar í öllum sínum störfum. 

Jón Bjarnason.

Til hamingju með daginn!
– Jón Bjarnason, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

Guð minn góður, koma engin 
íslensk kaupskip til hafnar í dag?



35. JÚNÍ 2010  SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ

UMHVERFISVOTTUÐ 
PRENTSMIÐJA

Prentun frá A til Ö
Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.   
Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is



4 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ  5. JÚNÍ 2010

Þeir sem fá greidd laun fyrir 
sjómannsstörf á íslensku skipi 
eða skipi sem gert er út af 
íslensku skipafélagi, eiga rétt á 
sjómannaafslætti. Sjómannaafsláttur 
á tekjuárinu 2009 er 987 krónur á 
dag eða 360.255 kr. á ári, miðað við 
fleiri en 245 daga á sjó. Afslátturinn 
er dreginn frá reiknuðum tekjuskatti, 
áður en persónuafslátturinn er 
dreginn frá. 

Í öllum löndum Evrópu
Rökin fyrir afnámi sjómannaafsláttar 
hafa verið margvísleg. Sumir segja að 
hanns sé óréttlátur gagnvart öðrum 
þjóðfélagshópum og jafnvel hafa 
menn sagt á Alþingi að um einsdæmi 
sé að ræða sem hvergi tíðkist annars 
staðar en á Íslandi. Hið sanna er 
að sjómannaafsláttur tíðkast um 
víða veröld, t.d. um alla Evrópu, 
að Norðurlöndunum meðtöldum. 
Í Noregi var hann t.d. hækkaður 
nýlega. Í Danmörku njóta fjölmargir 
þjóðfélagshópar ýmissa ívilnana 
vegna starfa sinna, þar sem dönsk 
yfirvöld meta ávinning af þeim fyrir 
samfélagið í heild, t.d. þar sem skortur 
er á fólki í viss störf.

En hvers eðlis er sjómanna-
afslátturinn og af hverju var honum 
komið á? Sjómannablaðið ræddi við 
Guðmund Ragnarsson, formann 
Félags vélstjóra og málmtæknimanna, 
sem þekkir þessi mál í þaula.

Kjaramál
„Upphaf sjómannaafsláttarins má 
rekja til ársins 1954. Þá lögfesti 
alþingi hlífðarfata- og fæðisfrádrátt. 
Rökin með hlífðarfatafrádrætti voru 
þau að sjómenn bæru kostnað af 
hlífðarfötum umfram aðra launþega. 
Hann var síðan aukinn smám saman. 
Fæðisfrádrátturinn tók til sjómanna 
á fiskiskipum sem þurftu að sjá sér 
sjálfir fyrir fæði um borð. Þremur 
árum síðar, 1957, var tekinn upp 
svokallaður sérstakur frádráttur og 
það var í tengslum við kjarasamninga 
til að bæta kjör sjómanna og auka 
áhuga á sjómennsku. Á þessum 
árum var erfitt að manna flotann og 
var talið að um þriðjungur áhafna 
á íslenskum skipum væru erlendir 
sjómenn,“ segir Guðmundur.

Nýr fiskimannafrádráttur, 8 
prósent af launum, var tekinn upp 
með lögum árið 1972. Í upphafi 

tók hann einungis til sjómanna á 
fiskiskipum, en árið síðar einnig til 
hlutaráðinna landmanna, sem fengu 
þá einnig hlífðarfatafrádráttinn og 
sérstaka frádráttinn, sem tók gildi 
1957. Fiskimannafrádrátturinn 
hækkaði síðan smám saman og 
var orðinn 12 prósent árið 1984. 
Hlífðarfatafrádrættinum og sérstaka 
frádrættinum var svo steypt saman 
í einn sjómannafrádrátt árið 1978 
sem tók til allra lögskráðra sjómanna 
og hlutaráðinna landmanna. 
Fæðisfrádráttur fyrir sjómenn á 
fiskiskipum, sem sáu sér sjálfir fyrir 
fæði, hélst óbreyttur. 

Hingað og ekki lengra
„Síðan var það 1985, í 
mikilli kjaradeilu þegar 
millilandaskipin stöðvuðust, að 
fiskimannafrádrátturinn var einnig 
látinn taka til sjómannsstarfa 
um borð í skipum sem ekki voru 

fiskiskip. Tveimur árum síðar, 1987, 
var öllum þessum frádráttarliðum 
steypt saman og í stað þeirra kom 
einn sjómannaafsláttur. Hann 
hefur rýrnað smám saman um 37 
prósent síðan hann var settur á og 
þá rýrnun hafa sjómenn tekið að 
mestu leyti á sig. Lengra verður ekki 
gengið í þeim efnum.  Nú segjum 
við einfaldleha hingað og ekki 
lengra. Verði sjómannaafsláturinn 
afnuminn þá lækka ráðstöfunartekjur 
sjómanna um 50 til 60 þúsund 
krónur á mánuði og það kemur ekki 
til greina. Sjómannaafslátturinn er 
hluti kjara sjómanna og er að því leyti 
ekki ósvipaður dagpeningum að það 
er verið að vega uppá móti kostnaði 
og taka tillit til langvarandi fjarvera 
frá heimili og fjölskyldu. Aðförin að 
skattinum nú er réttlætt með gengi 
krónunnar, en það má ekki gleyma 
því að það eru ekki allir sjómenn á 
fiskiskipum, þeir sjómenn eru yfirleitt 
á föstum launum sem ekkert hafa 
breyst,“ segir Guðmundur.

Mikil kjaraskerðing
Mikilvægt er að hafa í huga að tekjur 
sjómanna eru misjafnar. Sumir hafa 
góðar árstekjur, en margir aðrir hafa 
mjög lágar tekjur, allt niður í um 
tvær milljónir króna í árslaun. Þeir 
tekjulágu munu því hlutfallslega 
taka á sig mun meiri kjaraskerðingu 
en þeir tekjuháu og jafnframt greiða 
hlutfallslega hærri skatta. Eins og 
kemur fram í rökstuðningi fyrir 
sjónannaafslættinum þegar hann var 
settur á hér áður fyrr, voru svipaðar 
aðstæður fyrir tveimur til þremur 
árum þegar krónan var sem sterkust. 
Vana og góða menn var erfitt að fá 
á sjóinn þá, hlutirnir eru fljótir að 
breytast.

Alls staðar mun hærri  
en á Íslandi
Eins og hér kom fram í upphafi er 
sjómannaafslátturinn hér á landi 
360.255 krónur að hámarki á ári. Í 
Danmörku er afslátturinn að hámarki 

41.800 dkr. yfir almanaksárið 
og reiknast af tekjuskattstofni 
ársins. Miðað við gengið 24,7 eru 
41.800 dkr. rétt liðlega ein milljón 
króna. Í Danmörku njóta að auki 
margvíslegir aðrir hópar tiltekinna 
skattfríðinda sem tengjast störfum 
þeirra. Það eru t.d. blaðburðarfólk, 
dagmæður, þingmenn, lottósölufólk, 
hermenn og eftirlitsmenn ESB og 
SÞ, tónlistarmenn, meðdómendur, 
vitni, leikarar og listamenn, bílstjórar 
fyrir ferðamenn, vísindamenn og 
hundatemjarar. 

Noregur 
Í Noregi var sjómannaafslátturinn 
aukinn með fjárlagafrumvarpinu 
2010. Hann nemur nú 150 
þúsundum nkr. fyrir bæði strand- og 
úthafssiglingar. Tekjuskatturinn er 
30% af skattskyldum tekjum, umfram 
150.000 nkr. en tekjur sjómanna upp 
að 150.000 nkr. eru skattfrjálsar. Sú 
upphæð nemur um 3,2 milljónum 
íkr. miðað við gengið 21,7. Fleiri lönd 
mætti nefna til sögunnar, sem greiða 
mun hærri sjómannaafslátt en gert er 
hér á landi.

Verið að verja opinber störf
Guðmundur segir að ef stjórnvöld 
afnemi sjómannaafsláttinn sé ekki 
nema tvennt í stöðunni til að brúa 
launalækkunina: að útgerðirnar taki 
á sig kostnaðinn eða að sjómenn 
fái dagpeninga í fjarverum eins 
og aðrir launþegar  og enginn geri 
veður út af. „Þeir sem ferðast vegna 
starfa sinna fá greidda dagpeninga. 
Opinberir starfsmenn eru þar fremstir 
í flokki, en einnig fjölmargir aðrir. 
Við getum tekið dæmi af flugliðum, 
sem fá um 9 þúsund krónur á dag 
fyrir ferð til útlanda og heim aftur. 
Í utanríkisþjónustunni eru líka 
mikil og vel þekkt skattfríðindi. 
Með afnámi sjómannaafsláttarins 
vill ríkið með stuðningi ákveðinna 
stjórnarþingmanna auka skatttekjur 
sínar með auknum álögum á sjómenn 
til þess m.a. að verja störf eigin 
umbjóðenda, það er opinberra 
starfsmanna. Það var því ansi 
kaldhæðnislegt þegar t.d. BHM benti 
á að auka mætti tekjur ríkisjóðs með 
því að leggja sjómannaafsláttinn af til 
að ekki þyrfti að fækka störfum hjá 
þeirra fólki. Vandamálin verða ekki 
leyst með þessum hætti, ekki með 
því að leggja til auknar álögur á aðra 
til reyna að halda sínum hlut,“ segir 
Guðmundur Ragnarsson, formaður 
Félags vélstjóra og málmtæknimanna, 
að lokum.

Þrætan um 
sjómannaafsláttinn
Umræðan um sjómannaafsláttinn á sér langa sögu og af og til 
hafa stjórnmálaflokkarnir og ríkisstjórnir landsins tekið málefni 
hans upp með það að markmiði að afnema hann. Það er nú 
meðal skattahugmynda ríkisstjórnarinnar og hafa bæði samtök 
sjómanna og útgerðarmanna og ekki síður mörg sveitarfélög 
brugðist hart við þeim áformum. 

Mun hækka skatta í sjávarbyggðunum
Þegar skoðað er hvar þeir búa sem njóta sjómannaafsláttar, kemur í ljós 
að langstærstur hluti þeirra býr í sjávarbyggðunum vítt og breitt um 
land, en ekki á höfuðborgarsvæðinu. Því er ljóst að sjávarplássin eiga 
mikilla hagsmuna að gæta verði af þeirri miklu kjaraskerðingu sjómanna 
sem afnám sjómannaafsláttarins myndi leiða til. Þá munu útsvarstekjur 
sveitarfélaganna lækka og hafa í för með sér minni umsvif á þeirra vegum. Í 
umræðum á Alþingi hefur komið fram að afnám sjómannaafsláttarins mun 
hafa í för með sér um 50 milljóna króna tekjurýrnun fyrir Ísafjarðarbæ, 
Fjarðarbyggð mun sjá af 40 milljónum króna og Vestmannaeyjarbær af hátt 
í 100 milljónum króna.

Sjómenn búa ekki við sama  
öryggi og aðrir landsmenn
Sjómenn á hafi úti hafa ekki aðgang að heilsugæslu og geta ekki treyst 
á sjúkraflutninga. Í vetrarveðrum er heldur ekki alltaf hægt að treysta á 
komu þyrlna Landhelgisgæslunnar og því eru dæmi þess að menn liggi 
fárveikir um borð án þess að unnt sé að koma þeim undir læknishendur. 
Lúðvík Júlíusson, atvinnuflugmaður og sjómaður í Sandgerði, skrifaði á 
bloggsíðu sína ekki alls fyrir löngu að „það væri eins og ef sjúkrabíll kæmi 
ekki alltaf á slysstað, heldur þyrfti fólk að koma sér sjálfu á spítala eftir 
umferðarslys ef læknir ákveður, símleiðis, að ekki sé þörf á sjúkrabíl þrátt 
fyrir opin sár og útlimamissi, í verstu tilfellum.“

Í blaðagrein, sem Bergþór Gunnlaugsson sjómaður skrifaði 2008, nefndi 
hann dæmi um það við hvaða aðstæður sjómenn geta þurft að búa þegar 
þörf er á bráðnauðsynlegri heilbrigðisþjónustu með aðstoð þyrlu, sem eru 
sjúkrabílar sjómanna. Þá hafði skipverji um borð í skipi hans slasast og 
m.a. misst fingur og tekið í sundur sinar. Óskað var eftir þyrlu til að koma 
manninum undir læknishendur. Hann segir því hafa verið synjað tvívegis 
og hafi því verið siglt á sex tímum til Fáskrúðsfjarðar, þar sem læknir á 
staðnum sendi hann umsvifalaust með sjúkrabíl til Egilsstaða og þaðan 
með sjúkraflugi til Akureyrar. Þar tók við aðgerð sem lauk 14 tímum eftir 
slysið. Sjómaðurinn var að sögn Bergþórs frá vinnu í marga mánuði vegna 
sýkingar í sárinu sem stafaði af því hve langur tími leið frá slysinu þar 
til hann komst undir læknishendur. Fáum vikum eftir slysið um borði í 
skipinu var þyrla send austur á land til að bjarga hrossum í sjálfheldu.
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Góðar úrlausnir byggjast á faglegri
þekkingu og vönduðum búnaði

Það besta er aldrei of gott!

Stjórnendum í sjávarútvegi og fiskvinnslu er mikið í mun að öll áhöld, tæki og vélar, bæði í landi og um borð,
séu í góðu lagi. Vandaðar vörur þurfa minna viðhald og lipur þjónusta í landi kemur í veg fyrir kostnaðarsamar

tafir, sem skapar mikið öryggi og sparnað í rekstri.

Danfoss hf. hefur kappkostað að bjóða landsmönnum heimsþekktar gæðavörur, tryggan lager og góða þjónustu.

Hjá Danfoss hf. starfa tæknimenn með góða sérþekkingu hver á sínu sviði.
Þeir leggja sig fram um að aðstoða við val á rétta búnaðinum við hvert úrlausnarefni.

Stjórnbúnaður fyrir hita-, kæli- og frystikerfi • Veitubúnaður • Hraðabreytar • Iðnaðarstýringar • Dælur
Rafsuðubúnaður • Varmaskiptar • Hitablásarar • Vökvabúnaður • Lokar • Hita- og þrýstimælar og fl.
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Sæunn hefur verið rúm sex ár á 
sjónum, fyrst á Antaresi frá 
Vestmannaeyjum, en síðustu tvö og 
háflt ár ár hefur hún eldað ofan í 
mannskapinn á uppsjávarskipinu 
Lundey sem gerir út frá Vopnafirði. 
Áður vann hún ýmis verslunarstörf og 
var m.a. verslunarstjóri hjá Hans 
Petersen og síðar 
aðstoðarverslunarstjóri hjá BYKO.

Hún segir að eiginmaður sinn, 
Gunnar Egilsson, skipstjóri til 23 ára, 
hafi smitað sig af sjómennskunni. „Við 
hjónin vorum með útgerð í 10 ár á 
Selfossi og létum hafnarleysi ekki há 
okkur. Við gerðum út frá Þorlákshöfn. 
Ég var þá ekki á sjónum heldur heima 
við og sá um uppeldi barnanna og 
bókhaldið í útgerðinni. Síðan kom 
húsbóndinn í land og ætlaði að fara að 
stjórna heima eins og hann gerði um 
borð. Þá sá ég sæng mína útbreidda og 
dreif mig á sjóinn,“ segir hún og brosir 
breitt.

„Lundey er mikill stellbrjótur. Það 
hafa brotnað þrír umgangar af stellum 
síðan ég byrjaði á skipinu. Það er 
gjarnan sagt að velti skipið minna en 
15 gráður þá sé hann í slipp,“ segir 
hún brosandi. „Lundey er engu að 
síður mjög gott skip. Það eru 15 í 
áhöfn á nótinni og 12 á trollinu.“

Kokkurinn mikilvægastur 
þegar lítið er að gera um borð
Hvernig er að vera eina konan um 
borð í algeru karlaveldi? 

„Það er fínt, þetta eru fínir strákar 
en þeir myndu aldrei þola fleiri konur 
eins og mig um borð. Ég veit að þeim 
finnst ég mjög stjórnsöm þótt þeir séu 
nú hættir að kalla mig það. Þeir segja í 
staðinn að ég sé kvenlega ákveðin. Ég 
held að þeir hafi lúmskt gaman að því 
þegar ég er að predika yfir þeim. Ég er 
stundum að argast í þeim í sambandi 
við hollan mat sem ég býð talsvert 
upp á. Með manneldismarkmiði 
Lýðheilsustofnunar er verið að taka 
talsvert á málum og reyna að breyta 
hugarfari fólks þannig að það sé 
meðvitaðra um heilbrigði og hollustu. 
Þetta skiptir miklu máli t.d. á sjónum 
þar sem við í áhöfninni erum ein stór 
fjölskylda í nánu samneyti í langan 
tíma. Það er því mikilvægt að allir séu 
vel á sig komnir. Strákarnir hafa nú 
skotið því á mig að það sé alveg nóg að 
rollurnar éti grænmetið og við 
borðum þær. Annars hefur þetta 
breyst mikið á síðustu árum og mér 
finnst áhöfnin mun jákvæðari 
gagnvart grænmeti og ávöxtum en 
áður. Fyrst hreyfðu strákarnir varla 
við því en nú borða þeir það eins og 
ekkert sé sjálfsagðara.“

Sæunn segir samt ýmislegt 
gamaldags í matargerðinni á sjónum 
sem breytist aldrei.

„Á sunnudögum hef ég ekkert val. 
Það verður að vera steik og síðan ís og 
ávextir í eftirrétt. Dagatalinu er ekki 
flett fyrr. Ég prófaði fyrst að vera með 
eitthvað annað góðgæti í eftirrétt á 
sunnudegi. Strákunum fannst svo sem 
fínt en biðu síðan spenntir eftir ísnum 

og ávöxtunum líka. Þetta er mjög 
sérstakt en þessu fæ ekki einu sinni ég 
breytt.“  

Hafa strákarnir ekki allir matarást á 
þér?

„Ég geri ekki ráð fyrir öðru og 
ætlast raunar til þess að svo sé,“ segir 
hún ákveðin á svip.

Það er oft sagt að kokkurinn gegni 
vanþakklátasta starfinu á sjónum og 
Sæunn segist alveg geta tekið undir 
það. „Það er veigamikið hlutverk að 
halda áhöfninni góðri og sérstaklega 
ef mótlæti er mikið eins og oft vill 
verða á sjónum. Ef það er lítið að gera 
um borð þá er mikið að gera hjá 
kokknum. Ef menn eru ánægðir í 
matsalnum þá getur það oft skipt 
sköpum í erfiðum túrum. Sæll er 
saddur maður eins og þar stendur. 
Þótt þetta geti verið erfitt starf þá 
finnst mér það þó líka mjög gefandi. 
Ég reyni að passa vel upp á hátíðisdaga 
og afmælisdaga. Sá sem á afmæli fær 
að ráða því hvað er í matinn þann 
daginn. Það er sniðug regla. Ég reyni 
að gera sem flestum til hæfis en þó 
aldrei öllum,“ segir hún kímin á svip.

Erfi tt í eldhúsinu í 
brælu og stórsjó
Sæunn segist búa sér til ákveðið 
vinnulag í eldhúsinu um borð. „Ég 
fylgist mjög vel með veðurspánni 
og hvar við erum að veiða því það er 
mikill munur á straumum og hvernig 
skipið hagar sér. Ég reyni að vinna 

mikið fyrirfram ef spáir brælu. Ef ég 
er t.d. að baka viðkvæmar kökur þá 
geri ég það meðan áhöfnin er að dæla 
því þá er báturinn slakur.“ 

Hún segir að aðeins einu sinni á 
þessum árum hafi það komið fyrir að 
ég gat ekki eldað í rúman sólarhringa. 
„Þetta var í mars sl. þegar við vorum 
að sigla heim frá Írlandi. Það var 
snælduvitlaust veður og pottarnir 
toldu ekki í statífunum á hellunum. Þá 
var ég búin að gera ráðstafanir sem 
betur fer og átti lasagna o.fl. í 
frystinum. Í vonskuveðrum er ágætt 
að setja sleifar á milli haldanna á 
skápunum og binda saman með 
spotta. Það dugði þó ekki í þessum túr 
því heilt stell brotnaði inni í 
skápunum. Það kom alla vega í veg 
fyrir að glerbrot færi út um allt 

eldhúsið. Það eru samtals búin að fara 
þrjú stell hjá mér á þessum árum. 
Þetta tryggir ákveðna endurnýjun í 
eldhúsinu. Ég vildi ég gæti endurnýjað 
svona ört á heimili mínu,“ segir hún 
og hlær.  

Vélarvana í vonskuveðri 
undan Vestfjörðum
Aðspurð um hættulegustu 
lífsreynsluna á sjónum svarar hún 
að bragði: „Það var þegar Antares 
varð vélarvana í vonskuveðri út af 
Vestfjörðum. Þarna skipti sköpum hin 
nána samstaða meðal skipverjanna. 
Þá kom vel í ljós úr hverju skipverjar 
voru gerðir. Það var góð tilfinning, 
í þessu mikla hættuástandi sem 
skapaðist þarna, að finna hversu vel 
var hægt að treysta næsta manni. Það 
stóðu sig allir feykilega vel í þessu 
hættuástandi. 

Þegar svona ástand skapast hefur 
hver maður ákveðið hlutverk um borð 
samkvæmt skipuriti og þarf að standa 
klár á sínu. Allt sem ég hafði lært bæði 
í Sjómanna- og Slysavarnarskólanum 
fór í gegnum hugann á meðan á þessu 
stóð. Þetta endaði sem betur fer allt 
mjög vel og við vorum tekin í tog en 
svona atvik vekja mann til 
umhugsunar.“ 

Sæunn segir að sú góða fræðsla sem 
sjómenn fá í Slysavarnarskólanum 
skili sér á sjónum. „Það er unnið 
frábært starf í skólanum. Það er engin 

tilviljun að slysum á sjónum hefur 
fækkað.“ 

Hún segir að vaktirnar séu langar 
um borð. „Ég vakna yfirleitt klukkan 6 
á morgnana og er til klukkan 8 á 
kvöldin. Ef menn eru að vinna lengur 
t.d. alla nóttina þá vil ég fóðra þá.  
Lengstu vaktirnar eru á nótinni, þá er 
oft vakað í heilan sólarhring. Þá 
komast strákarnir ekkert inn og það 
þarf þá að færa þeim matinn upp á 
dekk.“

Spennandi á hreindýraveiðum
Hvað er framundan í sumar? „Ég 
verð á sjónum í mestallt sumar. 
Skipið mun fara í síld og makríl og 
það verður klárlega fjör. Við erum 
nýlega orðin nettengd á skipinu og 
það er gríðarlegur munur. Þetta gefur 
sjómönnum miklu betri kost á að vera 
í samskiptum við vini og fjölskyldu 
auk þess sem þeir geta fylgst betur 
með fréttum, sinnt félagsstörfum og 
jafnvel námi. Þetta er mikið frelsi fyrir 
okkur sem erum föst um borð í skipi 
út á ballarhafi.“ 

Veiði er helsta áhugamál Sæunnar 
og á hug hennar allan þegar hún er 
ekki á sjónum eða að sjá um heimilið. 
„Ég sá fljótlega að prjónamennska átti 
ekki við mig. Ég var strax pínulítil 
farin að halda á veiðistöng og mér 
hefur alltaf fundist stangveiði mjög 
skemmtileg. Í fyrra prófaði ég að 
skjóta hreindýr og það var gríðarlega 
spennandi. Ég hef farið í marga 
skotveiðitúra með manninum mínum 
í gegnum árin en byrjaði bara nýlega 
að skjóta sjálf og á eftir að gera miklu 
meira af því í framtíðinni. Ég hlakka 
mikið til næstu hreindýraveiðiferðar. 
Ég hef líka gaman af torfæruakstri og 
keyrði m.a. torfærubíl þegar ég var 
yngri. Við hjónin rekum einnig 
fyrirtækið Icecool sem sér um að 
breyta bílum. Mér finnst raunar mjög 
gaman að þvælast upp um fjöll og 
firnindi, hvort sem er á stórum 
jeppum, fjórhjólum eða vélsleðum. 
Ætli það megi ekki segja að ég sé 
spennufíkill,“ segir Sæunn.  

Einvaldurinn í eldhúsinu

Hún sér um að elda og baka ofan í stóran hóp af sjóurum á hverjum 
degi og það stundum í brælu og stórsjó. Sæunn Lúðvíksdóttir, 
kokkur um borð í Lundey NS 14, kallar ekki allt ömmu sína. Hún 
hefur lent í ýmsu á sjónum, m.a. lífsháska á Húbaflóa þar sem allt 
endaði sem betur fer vel. Sæunn lýsir því hvernig það er að vera 
eina konan um borð og hversu mikilvægt hlutskipti kokksins sé 
þegar lítið er um að vera um borð.
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Vinningur í hverri viku
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Berent fæddist í Vestmannaeyjum 
1926 en hefur búið á Seltjarnarnesi 
undanfarin 44 ár ásamt eiginkonu 
sinni, Laufeyju Guðbrandsdóttur. „Ég 
bjó í Eyjum allt til 19 ára aldurs en þá 
flutti ég til Íslands eins og við 
Eyjapeyjarnir orðum það,“ segir hann 
og glottir. „Það var gott að alast upp í 
Eyjum. Það var margt brallað á 
þessum árum eins og stráka er siður. 
Ég gekk í skátafélagið Faxa 12 ára 
gamall árið 1939 og hafði svo gaman 
og gott af því að ég er enn meðlimur í 
skátunum,“ segir hann og bætir við að 
í dag sé hann í skátaflokknum 
Útlögum sem er eingöngu skipaður 
Vestmannaeyingum sem flutt hafa í 
land. „Þetta er mjög góður 
félagsskapur. Flokkurinn mun fagna 
70 ára afmæli á næsta ári,“ segir 
Berent sem sæmdur var æðsta 
heiðursmerki Bandalags íslenskra 
skáta á 80 ára afmæli sínu árið 2006.

Berent tók loftskeytapróf tvítugur 
að aldri árið 1946 og hóf starfsferil 
sinn sem loftskeytamaður um borð í 
togaranum Helgafelli frá 
Vestmannaeyjum. „Ég var í tíu ár á 
sjónum og það var mjög góður tími. 
Fyrst var ég á Helgafellinu, sem var 
gamli Surprise frá Hafnarfirði, og 
síðar flutti ég mig um set á Elliðaey, 
sem var nýsköpunartogari. Þetta voru 
bæði afbragðsskip og með góðum 
áhöfnum. Það var mikill munur að 
koma um borð í nýsköpunartogara, 
bæði hvað varðar stærð skipanna og 
allan aðbúnað skipverja. Það þótti 
mikið framfaraskref að um borð í 
Elliðaey var bað og klósett. Það var 
góð tilbreyting frá því að gera þarfir 

sínar í skóflu á fyrplássinu um borð í 
Helgafelli og kasta úrganginum síðan í 
eldholið,“ segir hann brosandi.

Hasar í þorskastríðunum
Í ársbyrjun 1958 var hann ráðinn 
sem loftskeytamaður á loftskeytastöð 
Landhelgisgæslunnar TFB að 
Seljavegi 32. „Loftskeytastöðin var 
stofnsett 1954. Pétur Sigurðsson 
hafði tekið við sem forstjóri 
Landhelgisgæslunnar 1952 þegar 
Gæslan varð sjáflstæð stofnun og 
hann sá þörfina á því að Gæslan 
kæmi upp eigin loftskeytastöð. Pétur 
réð Kristján Júlíusson, sem verið 
hafði lofskeytamaður á varðskipinu 
Ægi, til að setja stöðina á laggirnar 
og hann varð jafnframt fyrsti 
lofskeytamaður hennar. Þessir tveir 
heiðursmenn, Pétur og Kristján, réðu 
mig til starfa á lofskeytastöðinni. 
Við Kristján störfuðum saman sem 
loftskeytamenn þarna allt til 1974 
þegar hann féll frá langt um aldur 
fram.“

Árið 1958, sama ár og Berent var 
ráðinn á lofskeytastöð 
Landhelgisgæslunnar, brutust út átök 
á Íslandsmiðum þegar Íslendingar 
færðu fiskveiðilögsögu sína í 12 mílur. 
Bretar mótmæltu þessari ákvörðun 
mjög og sendu herskip á Íslandsmið, 
m.a. freigátuna HMS Russel. 
Skipherra freigátunnar hafði sig mjög 
í frammi og sakaði meðal annars 
skipherra varðskipsins Ægis um að 
hafa reynt að sigla freigátuna í kaf. 

„Það var talsverður hasar á 
miðunum og ekkert gefið eftir. 

Hasarinn jókst enn í næsta 
þorskastríði í kjölfar ákvörðunar 
Íslendinga að færa lögsöguna út í 50 
sjómílur árið 1970. Þá voru herskip og 
dráttarbátar send á Íslandsmið til að 
vernda bresku togarana,“ rifjar Berent 
upp.

Mátti oft litlu muna 
að illa færi
Átökin versnuðu stöðugt og bresku 
skipin hófu að sigla á íslensku 
varðskipin. Í byrjun september 1972 
var hinum frægu togvíraklippum 
beitt í fyrsta skipti þegar Ægis klippti 
aftan úr breska togarann Peter Scott. 
„Það var mikill sigur fyrir okkur 
að halapklippa breska togarann 
en að sami skapi urðu Bretar enn 
pirraðri. Það var auðvitað svekkelsi 
fyrir þá að vera með herskip og 
dráttarbáta á miðunum en samt náðu 
varðskipin okkar alltaf að stríða þeim. 
Togvíraklippurnar voru eins konar 
leynivopn okkar Íslendinga. Varðskip 
drógu klippurnar á eftir sér og þær 
skáru á togvíra togaranna. Varpan 
slitnaði oft alveg frá þannig að net og 
afli tapaðist.“

Átökin jukust enn frekar árið 1975 
þegar ríkisstjórn Íslands ákvað að færa 
fiskveiðilögsöguna í 200 sjómílur. 
Bretar mótmæltu sem fyrr hástöfum 
og sendu enn á ný flotann á 
Íslandsmið. „Breski togarinn Primella 
frá Hull varð fórnarlamb 
togvíraklippana og í kjölfarið beittu 
Bretar bæði varðskipum og 
dráttarbátum sem reyndu ítrekað að 
sigla niður varðskipin okkar og 
ásiglingar áttu sér nokkrum sinnum 
stað. Oft mátti litlu muna að illa færi. 

Deilurnar voru þarna komnar á mjög 
háskalega braut. Ég man að maður var 
oft með öndina í hálsinum í 
loftskeytastöðinni að senda og taka á 
móti upplýsingum frá varðskipunum. 
Það var mikið um að vera og þetta 
voru oft langir sólarhringar í 
loftskeytastöðinni alveg eins og á 
miðunum,“ segir hann og viðurkennir 
fúslega að hann hafi verið þeirri stund 
fegnastur, eins og sjálfsagt allir 
Íslendingar, þegar þjóðirnar 
undirrituðu samninga í maí 1976 sem 
bundu enda á átökin. Bretar 
viðurkenndu þá 200 sjómílna 
landhelgi Íslands.

Dulmálssendingar 
til varðskipa
„Í þorskastríðunum voru allar 
loftskeytasendingar á dulmáli til og 
frá varðskipunum. Það var reglulega 
skipt um dulmál. Við ákváðum oft að 
morgni hvaða dulmál við myndum 
nota þann daginn og svo var kannski 
eitthvað annað daginn eftir. Við 
vorum með handvirkt kerfi. Við 
höfðum bókina fyrir framan okkur 
og þýddum morsskeytin jafnóðum,“ 
segir hann.  

Aðspurður svarar hann að dulmálið 
hafi verið valið með ýmsum hætti en 
viðurkennir að hann muni ekki 
nákvæmlega hvaða orð eða setningar 
voru notuð. „Þetta er orðið svo langt 
síðan að ég man það nú ekki 

nákvæmlega.“
Hvernig gekk ykkur í 

dulmálsstríðinu gegn Bretum?

„Ég tel að okkur hafi gengið nokkuð 
vel. Ég veit ekki til þess að Bretar hafi 
nokkru sinni ráðið dulmálið okkar,“ 
svarar hann ánægður á svip. 

„Við eyddum líka talsverðum tíma í 
að reyna að ráða dulmálið þeirra. Við 
töldum okkur stundum verða nokkuð 
ágengt þótt maður viti það auðvitað 
ekki með vissu. Við gátum stundum 
reiknað nokkurn veginn út hvar skipin 
þeirra voru eða svo töldum við alla 
vega. Við tókum stundum sending-
arnar þeirra upp á segulband og 
sendum svo sjálfir á öðrum tímum til 
að reyna að rugla þá í ríminu. Það var 
ýmsum meðulum beitt til að reyna að 
rugla andstæðinginn,“ segir hann og 
brosir.   

„Allar loftskeytasendingar voru að 
sjálfsögðu sendar með morsmerkjum 
sem var afskaplega gott kerfi. 
Morskerfið náði alltaf í gegn þrátt 
fyrir að það væru truflanir. Mér finnst 
raunar synd að morsið skyldi lagt af í 
Gufunesi árið 1999. Í dag eru bara 
radíóamatörar sem nota morskerfið. 
Það hafa orðið svo miklar breytingar 
um borð í skipunum á þessum árum. 
Nú eru farsímar um borð í öllum 
skipum og ekkert mál að hringja í 
land. Þetta eru sannarlega breyttir 
tímar frá því sem áður var.“

Hræðileg slys 
ofarlega í huganum
Berent segir að þorskastríðin við 
Breta hafi verið mjög eftirminnileg 
lífsreynsla. Aðspurður um önnur 
eftirminnileg atvik á löngum 
starfsferli svarar hann eftir stutta 
umhugsun: „Það eru þrjú atvik sem 
tengjast öll slysum.“ Hann bætir við 

að tvö atvikinna hafi átt sér stað í 
febrúar 1959. 

„Það fyrra var þegar Hermóður 
fórst undan Reykjanesi með allri 
áhöfn, 12 manns. Þetta var 18. 
febrúar 1959. Þótt Hermóður hafi 
verið vitaskip var hann notaður sem 
varðskip, þegar hann var ekki við 
vita- og baujuvinnu. Hann var 
sérstaklega mikið við Vestmannaeyjar 
við svokallaða bátagæslu, sem fólst 
jafnt í aðstoð og björgunarvinnu sem 
og löggæslu. Hermóður var einmitt 
koma úr slíkri gæsluferð þegar hann 
fórst. Það kom aldrei neyðarkall frá 
skipinu og svo virðist sem það hafi 
sokkið mjög snögglega,“ segir Berent 
alvarlegur á svip þegar hann rifjar upp 
þetta hörmulega slys. 

 „Annað minnistætt atvik í huga 
mér varð í sama mánuði þegar 
Landhelgisgæsluvélin TF-RÁN, sem 
var Catalina flugbátur, missti afl á 
báðum hreyflum nálægt 
Þingvallavatni. Ég  var í 
loftskeytastöðinni og í sambandi við 
áhöfnina sem var að sjálfsögðu mjög 
brugðið. Sem betur fer náði flugvélin 
afli á öðrum hreyflinum og flugmenn 
hennar náðu að nauðlenda í Reykjavík 
en það mátti ekki miklu muna að illa 
færi. Ég man hversu glaður ég var í 
loftskeytastöðinni þegar vélin lenti 
heilu og höldnu. Ég get bara rétt 
ímyndað mér hversu fegnir og 
ánægðir strákarnir í flugvélinni voru. 
Þetta var síðasti Catalina flugbáturinn 
sem var í notkun hérlendis og var 
Landhelgisgæslufugvélin frá 1955 til 
1963. Vélin kom mjög við sögu í 
þorskveiðideilum okkar við Breta á 
sjötta áratugnum,“ segir Berent. Hann 
bætir við að eftir að vélin var tekin úr 
notkun stóð hún lengi vel á 
Reykjavíkurflugvelli og hafði hópur 
áhugamanna augastað á henni til að 
gera hana upp og reka en áður en af 
því gat orðið fauk vélin í óveðri og 
eyðilagðist.

Berent segir að það sé einnig 
ofarlega í huga sér þegar þyrla 
Landhelgisgæslunnar, TF-RÁN, fórst í 
Jökulfjörðum í nóvember 1983. 
„Þyrlan tók við nafninu TF-RÁN af 
Catalinu flugbátnum. Hún var í 
æfingum fyrir vestan með varðskipinu 
Óðni þennan örlagaríka dag. Það 
fórust allir fjórir áhafnarmeðlimir 
þyrlunnar í þessu hörmulega slysi. 
Þetta var mjög sorglegt og það var 
gríðarlega erfitt að vera á vakt í 
loftskeytastöðinni þennan dag.“ 

Gaman að skylmast
Berent hætti störfum sökum 
aldurs árið 1996. Hann segist 
ekkert hafa haldið áfram að fást við 
loftskeytasendingar sem áhugamál 
eftir að hann hætti störfum. „Ætli ég 
hafi ekki verið búinn að fá alveg nóg 
eftir að hafa starfað við þetta í hálfa 
öld. Ég læt radíóamatörana um þetta 
núna.“

Síðustu ár hef ég haft gaman af að 
dunda mér við glerlist. Það er mjög 
skemmtilegt og gefandi áhugamál. 
Það er nauðsynlegt að hafa eitthvað til 
að dunda sér við þegar maður er 
hættur að vinna því nógur er tíminn. 
Skylmingar voru aðaláhugamál mitt í 
áratugi og ég tók þátt í mörgum 
keppnum innan Skylmingafélags 
Reykjavíkur. Þetta er mjög skemmtileg 
íþróttagrein og mér finnst þetta vera 
líkamleg skáklist. Ég byrjaði að æfa 
skylmingar árið 1947 undir 
handleiðslu Egils Halldórssonar 
skylmingakennara. Ég æfði 
skylmingar þar til ég var rúmlega 
sjötugur en þá slíðraði ég sverðið,“ 
segir hann. Þess má geta að Berent var 
gerður að heiðursfélaga 
Skylmingasambands Íslands og var 
sæmdur gullmerki þess nú á 
dögunum. 

Berent Theodór Sveinsson starfaði sem loftskeytamaður í hálfa öld og þar af í fjóra áratugi 
hjá Landhelgisgæslunni. Hann settist í helgan stein sökum aldurs árið 1996. Berent rifjar upp 
eftirminnilega atburði, þorskastríð við Breta, dulmálssendingar til varðskipa í átökunum þar sem 
reynt var að villa um fyrir andstæðingunum og hörmuleg slys sem sum hver reyndust mannskæð. 

Bretar réðu aldrei 
okkar dulmál

Berent að störfum 
í loftskeytastöð 
Landhelgis-
gæslunnar.

Loftskeytamennirnir Berent og Kristján Júlíusson störfuðu 
saman í 16 ár á loftskeytastöð Landhelgisgæslunnar í Gufunesi. 
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„Ég heillaðist af sjónum sem ungur 
strákur. Ég hóf mína skólagöngu í 
Austurbæjarskólanum og fór þaðan 
í gagnfræðaskólann við Lindargötu. 
Á vegum hans og Æskulýðsráðs var 
boðið upp á sjóvinnunámskeið og auk 
þess var þeim, sem sóttu námskeiðið, 
boðið upp á að fara í verklega kennslu 
úti á sjó. Leiðbeinendurnir, þeir 
Hörður Þorsteinsson, Ásgrímur 
Björnsson og Pétur Ólafsson, sögðu 
svo skemmtilega frá sjómennskunni 
að ég gat ekki beðið eftir því að 
komast á sjóinn. Stóra tækifærið 
gafst sumarið 1962  þegar 
ég var 14 ára og komst á 
skólaskipið Sæbjörgu sem 
var einnig varðskip og þurfti 
m.a. að aðstoða vélbilaða  báta 
og draga þá til hafnar. Eftir 
úthaldið á Sæbjörgu varð ekki 
aftur snúið og sjómennskan 
varð mitt ævistarf,“ segir 
Kristján. 

Næstu tvö sumur hélt 
hann aftur á sjó, þá um borð á 
Fjallfoss, fyrst sem messagutti 
en síðan sem þilfarsdrengur 
og viðvaningur. Ári síðar, 
vorið 1965, hóf  hann störf  
hjá Landhelgisgæslunni þá 
tæplega 17 ára að aldri. „Ég 
var ráðinn sem viðvaningur 
um borð í Ægi en varð fljótt 
fullgildur háseti. Mér leið 
vel hjá Gæslunni allt frá 
fyrsta degi. Það var alltaf svo 
mikið um að vera og sjaldan 

leiddist manni. Þetta fyrsta vor mitt 
hjá Gæslunni, árið 1965, er mér 
minnistætt því það var svo mikill hafís 
við landið og við þurftum að koma 
fjölmörgum skipum til hjálpar.“

Kristján fór í Stýrimannaskólann 
og lauk farmannsprófi 1971. Þaðan 
lá leiðin sem þriðji stýrimaður á 
Árvakur. „Sá margreyndi kappi, 
Guðni Thorlacius, var þá skipherra 
á Árvakri og það var mikill og 
góður skóli að vera  hjá honum. Um 
haustið fór ég í varðskipadeildina 
í Sjómannaskólanum en þar var 

afskaplega góður hópur. Þetta 
var góð blanda af strákum frá 
Gæslunni og nemendum sem m.a. 
ætluðu sér að verða kennarar í 
Stýrimannaskólanum.“

Baráttan við Breta á hafinu
Að loknu námi í varðskipadeildinni 
lá leiðin á varðskipið Óðin en þar var 
hann stýrimaður. „Ég mætti beint í 
hasarinn,“ segir hann glottandi og 
rifjar upp að þetta haust, 1972, færðu 
Íslendingar landhelgina í 50 sjómílur. 
Eftirminnilegt atvik þetta ár var þegar 
við áhafnarmeðlimir á Óðni lentum í 
því að taka breska togarann Everton 
sem staðinn var að ólöglegum veiðum 
innan landhelginnar. Við vorum fjórir 
sendir um borð í hann til að fylgja 
handtökunni eftir. Eitthvað hefur 
skipstjóranum verið misboðið hvað 
varðar aldurinn á uppgönguliðinu, því 

að þegar við komum í brúna heyrðum 
við hann tilkynna öðrum breskum 
togara eftirfarandi um talstöð: „I have 
been arrested by bunch of kids armed 
with revolvers“.

Átök vegna 50 sjómílna 
útfærslunnar 1972 fóru rólega af 
stað í byrjun. Fyrst sendu Bretar 
tvö hjálpar- og þjónustuskip á 
Íslandsmið en undir áramót komu 
svo dráttarbátarnir og að lokum 
breski sjóherinn vorið 1973.  „Það 
var tekið nokkuð hart á því þegar 
við mættum bresku dráttarbátunum 
og freigátunum sem voru sendar á 
vettvang á Íslandsmið til að verja 
bresku togarana. Óðinn fór ekki 
varhluta af átökunum því varðskipið 
lenti m.a. í harkalegum árekstri 
við dráttarbátinn Lloydsman. „Við 
vorum nýkomnir frá Reykjavík og 
á siglingu norður af Horni þar sem 
við vissum af breskum togurum 

við veiðar. Lloydsman 
sigldi samhliða okkur 
um stund en beygði 
síðan snögglega fyrir 
okkur og árekstur var 
óumflýjanlegur. Hann 
hitti okkur fyrst fyrir 
aftan miðju og síðan 
sló hann skutnum í 
stefnið hjá okkur með 
þeim afleiðingum að 
það sprakk út úr því og 
gat kom á stafntank. 
Bæði skipin sködduðust 
talsvert og þurfti Óðinn 
í framhaldinu að fara í 
slipp á Akureyri.“ 

Átökin voru oft 
hatrömm
Kristján segir að aukin 
harka hafi færst í 
leikinn árið 1975 þegar 
fiskveiðilögsagan var 

færð út í 200 sjómílur. Hann var þá 
mest um borð í Baldri, skuttogara sem 
Gæslan tók í sína þjónustu. „Þegar leið 
á þetta fjórða og síðasta þorskastríð 
urðu átökin sífellt hatrammari. 
Breski sjóherinn var undir mikilli 
pressu frá heimaslóðum og útgerðum 
togara varðandi harðari aðgerðir 
gagnvart íslensku varðskipunum.  Í 
fyrstu virtust skipherrarnir á bresku 
freigátunum hafa takmarkaðar 
heimildir til aðgerða en þegar 
leið á virtust þeir hafa frjálsari 
hendur en áður. Þeir urðu sífellt 
aðgangsharðari og stórsködduðu flest 
varðskipin okkar. En við djöfluðumst 
líka miskunnalaust á þeim og 
varðskipunum tókst að klippa aftan 
úr fjölmörgum breskum togurum. 
Milli stóraðgerða dugði oft að dóla í 
nágrenni við togarana því þeir þorðu 
oft ekki að veiða vitandi af íslensku 
varðskipunum í kring,“ útskýrir 
Kristján.

Það hlýtur að hafa farið um þig 
þarna á miðunum í þessum átökum?

„Þetta var oft erfiður tími en líka 
spennandi, sérstaklega fyrir ungan 
mann eins og mig. En ég viðurkenni 
alveg að stundum var maður með smá 
hnút í maganum, sérstaklega þegar 
hamagangurinn var sem mestur,“ 
svarar hann eftir stutta umhugsun. 

Eftir að landhelgisdeilan var til 
lykta leidd urðu viss þáttaskil hjá 
Kristjáni og hann fór að starfa meira 
í lofti, þ.e. sem siglingafræðingur 
(skipstjórnarmaður) á Fokkerflugvél 
og þyrlum Gæslunnar.  Árið 1983 
var hann um borð í þyrlunni TF-Rán 
sem bjargaði þremur skipverjum af 
vélbátnum Haferninum sem fórst 
vestur af Bjarneyjum á Breiðarfirði. 
Þetta var frækin björgun en tveimur 
mönnum var bjargað af  Lónskeri en 
þeim þriðja úr gúmmíbjörgunarbáti 
í fjörunni, í svokallaðri Heimaey (ein 

Kristján Þ. Jónsson lét af störfum sem skipherra hjá 
Landhelgisgæslunni á síðasta ári. Þá hafði hann starfað þar frá 
17 ára aldri. Blaðamaður hitti Kristján um borð í varðskipinu 
Óðni en þaðan á hann margar minningar úr starfinu, fyrst sem 
háseti og stýrimaður í tvo áratugi og síðar sem skipherra í 13 ár. 
Kristján hefur ýmsa fjöruna sopið, m.a. í þorskastríðunum við 
Breta og síðar við eftirlit og aðstoð við íslensk skip í Smugunni.

Djöfluðumst á þeim  
með togvíraklippunum

Kristján Þ. Jónsson í brúnni á Óðni.

TF Líf flögrar yfir Óðni.
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Eiríkur Kristófersson skipherra sigldi varðskipinu 
Óðni inn í Reykjavíkurhöfn 27. janúar 1960.  Fjöldi 
manns fagnaði komu þessa nýja og fullkomna 
skips Landhelgisgæslunnar, fánar blöktu við hún 
og helstu ráðamenn þjóðarinnar voru viðstaddir 
komu Óðins.  Síðan eru liðin 45 ár og hefur Óðni 
verið vel við haldið síðan.

Óðinn var smíðaður í Álaborg í Danmörku og 
þegar skipið kom til Íslands var það talið eitt 
fullkomnasta björgunarskip á norðurslóðum með 2 
aðalvélar og 18 sjómílna ganghraða.

Halldór Nellett skipherra á varðskipinu Ægi hefur 
farið í gegnum skýrslur um borð í Óðni og tekið 
saman björgunarsögu hans frá janúar 1960 til 
janúar 2005.  Eftirfarandi staðreyndir koma fram í 
samantekt hans:

Óðinn hefur 197 sinnum dregið skip til lands eða 
í landvar vegna bilana, veiðarfæra í skrúfu eða 
eldsvoða um borð og 14 sinnum hefur Óðinn 
dregið flutninga- og fiskiskip úr strandi.  Þá 
hefur áhöfn Óðins 3 sinnum bjargað áhöfnum 
strandaðra skipa og 2 sinnum bjargað áhöfnum 
sökkvandi skipa.  Alloft hefur læknir verið í áhöfn 

Óðins en þá hefur skipið verið sent á fjölsótt mið 
m.a. í þeim tilgangi að veita áhöfnum fiskiskipa 
læknishjálp.  Árið 1968 sigldi Óðinn með flotanum 
á síldarmiðin norður við Svalbarða og árin 1994, 
1995 og 1996 sigldi Óðinn  til aðstoðar íslenskum 
togurum í Barentshafi, svokallaðri Smugu.  
Skipslæknirinn hafði í nógu að snúast í þessum 
ferðum.

Ýmsar leiðir voru farnar til að koma sjúkum og 
slösuðum til hjálpar. Sem dæmi má nefna þegar 
Óðinn var sendur til Grænlands árið 1962 til 
að sækja sjúkling.  Um borð í skipinu var þyrla 
sem notuð var til að fljúga frá ísröndinni til lands 
að sækja sjúklinginn. Síðan sigldi Óðinn með 
sjúklinginn og þyrluna til Reykjavíkur.

Varðandi almenn löggæslustörf má geta þess 
að Óðinn tók þátt í öllum þorskastríðunum.  
Fyrsta stríðið hófst vegna útfærslu lögsögunnar 
úr 4 sjómílum í 12 sjómílur  árið 1958.  Því lauk 
ekki fyrr en árið 1961 en þá hafði Óðinn verið 
í rekstri í rúmt ár.  Næsta stríð upphófst vegna 
úrfærslu fiskveiðilögsögunnar í 50 sjómílur árið 
1972 og lauk því í lok ársins 1973.  Síðasta 
þorskastríðið hófst 1975 er fiskveiðilögsagan 

var færð úr 50 sjómílum í 200 sjómílur og lauk 
í júní 1976.  Hafísveturinn 1967-1968  gerðist  
“landsins forni fjandi” nærgöngull og teppti 
siglingar til Norður- og Austurlands.  Það er til 
marks um ástandið á þeim tíma að á Alþingi lögðu 
18 þingmenn úr öllum stjórnmálaflokkum fram 
þingsályktunartilllögu um að kjósa skyldi 5 manna 
nefnd sem gera átti ráðstafanir til að koma í veg 
fyrir að á verslunarstöðum í þeim landshlutum 
þar sem hafíshætta yrði mest, yrði skortur á 
brýnustu nauðsynjavörum og var þá einkum átt 
við kjarnfóður og olíu.  Óðinn tók mikinn þátt í 
að sinna þessu svo sem að brjóta flutninga- og 
fiskiskipum leið gegnum ísinn, aðstoðaði alls 17 
skip, flutti um 55 tonn af vörum og dældi 151 tonni 
af olíu í land á Austfjarðahöfnum.

Í febrúar 1968 geysaði fárviðri um mest allt land. 
Verst var veðrið á Vestfjörðum.  Þar var ofsaveður 
með mikilli ísingu en áhöfn Óðins var þá við 
gæslustörf á Ísafjarðardjúpi. Í þessu fárviðri fórust 
3 skip í Djúpinu með miklum mannssköðum.

Fiskiskipið Heiðrún frá Bolungarvík fórst með allri 
áhöfn.   Breski togarinn Ross Cleveland sökk þar 
einnig.  Bæði skipin fórust vegna  yfirísingar en 
Óðni tókst að bjarga áhöfn breska togarans Notts 
County sem strandaði við Snæfjallaströnd.

Einn maður var látinn um borð í Notts County 
þegar varðskipsmönnum tókst að komast um 
borð.  Á Ross Cleveland fórust allir utan 1 sem 
komst í land á gúmbát við illan leik.  Eins og 
áður sagði var mikil ísing á þessum slóðum og 
voru mörg skip í hættu sem höfðu leitað vars í 
Djúpinu, aðallega breskir togarar. Áhöfninni á 
Óðni tókst með þrautseigju og nær stanslausum 
ísbarningi að halda skipinu á réttum kili.  Ein 
Útkallsbóka Óttars Sveinssonar segir nánar frá 
þessum atburðum.  Óðinn er nú hluti af Víkinni, 
sjóminjasafninu í Reykjavík og gestir safnsins geta 
nú gengið um og skoðað þetta merkilega skip.

af Bjarneyjum). Þeir voru orðnir mjög 
þjakaðir af kulda og vosbúð. Fjórir 
skipverjar fórust hinsvegar með 
bátnum.  „Þetta var í fyrsta skiptið 
sem ég steig á land í Bjarneyjum, en 
þaðan er ég ættaður.  Afi minn og 
nafni var þar útvegsbóndi  en fórst í 
sjóróðri 1933. Eftir slysið þurfti amma 
að flytja með móður mína þriggja ára 
úr eynni.“

Hræðileg upplifun  
þegar TF-Rán fórst
Kristján fór aftur til sjós skömmu 
eftir þetta og upplifði skelfilegt slys í 
Jökulfjörðum þar sem TF-Rán fórst 
með fjögurra manna áhöfn. „Þetta 
hræðilega slys er mér enn í fersku 
minni. Ég var 2. stýrimaður um borð 
í Óðni og við tókum á móti þyrlunni 
um kvöldmatarleytið 8. nóvember 
1983. 

Hún átti að taka þátt í æfingum 
þarna og fara með vörur í Galtarvita 
daginn eftir. Laust fyrir ellefu um 
kvöldið hóf þyrlan sig til flugs. Ég 
var dekkstjóri og stóð inni í skýli og 
fylgdist með. Nokkru eftir flugtak sá 
ég skyndilega ljósblossa. Við reyndum 
að kalla þyrluna upp en það kom 
ekkert svar. Við áttuðum okkur á því 
að eitthvað alvarlegt hafði komið 
fyrir. Óðinn var settur á fulla ferð en 
þegar við komum á staðinn, þar sem 
ljósblossinn hafði sést, var ekkert að 
sjá.  Síðar um nóttina fundum við og 
leitarbátar, sem kallaðir voru út, brak 
úr þyrlunni. Flakið af TF-Rán fannst 
síðan á um 85 metra dýpi og náðist 
upp.“

Fjórir samstarfsmenn Kristjáns 
voru um borð og létust allir. Hann 
segir að slysið hafi haft mikil áhrif á 
alla starfsmenn Landhelgisgæslunnar. 

„Þetta slys í Jökulfjörðum situr 
alltaf í mér,“ segir hann.

Síðla árs 1984 var hann aftur 
kominn í flugið og næsta áratuginn 
var hann í flugdeild Gæslunnar á 
Fokkernum og þyrlunni til skiptis.“

Kristján tók þátt í mörgum 
björgunum bæði í lofti og á sjó. 
„Mér finnst lánið hafa oft leikið 
við mig. Ein erfiðasta þyrlubjörgun 
sem ég hefið tekið þátt í var þegar 
við björguðum átta skipverjum 
af togbátnum Steindóri GK sem 
strandaði undir Krísuvíkurbjargi í 
mars 1987. Aðstæður voru slæmar, 
mikið brim og óhagstæður vindur. 

Til að létta þyrluna (TF-SIF) þurftum 
við að skilja lækni, sigmann og mikið 
af búnaði eftir uppi á bjarginu. Þrátt 
fyrir það gátum við aðeins tekið 
tvo skipbrotsmenn í hverri atrennu 
og skila þeim upp á bjarg. Í báðum 
þessum aðgerðum var Bogi Agnarsson 
flugstjóri og stóð sig frábærlega.

Annað eftirminnilegt björgunarflug 
nefnir Kristján hafa verið þegar 
áhafnarmeðlimir þyrlunnar björguðu 
bandarískum feðgum sem nauðlentu 
flugvél  sinni í sjónum djúpt vestur af  
Keflavíkurflugvelli. „Við sáum þegar 
vélin lenti í sjónum og fylgdumst 
með flugvélaflakinu sökkva ört.  Árni 
Jónasson sigmaður seig tvisvar niður 
til þeirra en átti í erfiðleikum með að 
koma þeim í björgunarlykkju vegna 
offitu. Við hífðum þá síðan báða um 
borð, sitt í hvoru lagi, og má segja að 
þar hafi reynt á spil þyrlunnar vegna 
þungans. Báðir voru feðgarnir illa 
klæddir, m.a. í stutterma skyrtum 
og hefðu líklega ekki lifað lengi í 
ísköldum sjónum. Þeir voru ekki feigir 
blessaðir,“ segir hann og heldur áfram

Erfiðir túrar í Smuguna
Á árunum 1994 til 1996 fór Óðinn 
þrjár ferðir í Smuguna en Kristján 
var á þessum tíma skipherra á 
varðskipinu. „Íslenskt varðskip var þá 
sent á þetta hafsvæði til að þjónusta 
íslenska togara sem voru þar við 
veiðar, mjög í óþökk Norðmanna sem 
töldu sig hafa yfirráð yfir svæðinu. Í 
öllum ferðum skipsins var læknir um 
borð og hafði nóg að gera. 

Þetta voru langir og erfiðir túrar í 
Smuguna, lengsta ferðin tók tæplega 
60 daga. Þegar við fórum fyrstu 
ferðina vorum við upp undir mánuð 
án þess að koma í höfn og mikið 
annríki. Þá var skiljanlega farið að 
reyna mjög mikið á mannskapinn 
um borð. Það var oft mikið að gera í 
aðhlynningu sjúkra og slasaðra. Þar 
var mikið fiskerí og mannskapurinn 
var óvanur flottrollum á þeim tíma. 
Það var því talsvert um slys en sem 
betur fer engin alvarleg. Á tímabili 
var Óðinn orðinn hálfgert spítalaskip 
því það voru oft allnokkrir slasaðir 
sjómenn um borð í einu. Forsetasvítan 
um borð var notuð sem auka 
sjúkraherbergi í Smugutúrunum. Í 
fyrstu Smuguferðinni hafði læknirinn 
t.d. 123 sinnum afskipti af  66 
slösuðum og veikum sjómönnum um 

borð, bæði íslenskum og erlendum. 
Kristján viðurkennir að hann hafi 

átt von á hinu versta af hálfu norsku 
strandgæslunnar og hafi því ákveðið 
að hafa strax í upphafi samband við 
strandgæsluskipin til að reyna að 
eyða allri tortryggni. „Það kom líka 
strax í ljós að Norðmenn voru mjög 
vingjarnlegir í okkar garð og liðkuðu 
fyrir því með ýmsum hætti að við 
kæmumst til Hammerfest til að taka 
olíu og koma sjúklingum í land. Við 
heimsóttum norsku strangæsluskipin 
alla vega einu sinni í viku og fengum 
okkur þá kaffi og pönnukökur með 
áhafnarmeðlimum þeirra. Það fór 
alltaf vel á með okkur,“ segir hann. 

Hefur sérstakar  
taugar til Óðins
Kristján var framkvæmdastjóri 
aðgerðasviðs hjá Gæslunni til ársins 
2007 en allir skipherrar Gæslunnar 
hafa sinnt því starfi.  „Það var búið að 
leggja Óðni þannig að ég lauk ferlinum 
á Ægi. Ég hafði alltaf sérstakar taugar 
til Óðins. Hann á langa og mikla sögu 
í þau 45 ár sem hann hefur þjónað 
íslensku þjóðinni sem varðskip. Hann 
tók þátt í öllum þorskastríðunum. 
Óðinn er í mínum huga óspjallaður 
og vel við haldið en hann er vissulega 
barn síns tíma.“ 

Kristján hætti störfum 61 árs, 
enn í góðu formi, bæði andlega og 
líkamlega. Aðspurður hvort hann 
hefði viljað halda áfram sem skipherra 
hjá Gæslunni svarar hann að sinn tími 
sem skipherra hafi verið kominn.

„Ég var búinn að lofa konunni að 
koma í land meðan ég væri sæmilega 
frískur og stæði í lappirnar. Ég ætlaði 
ekki að teygja lopann fram eftir 
öllu og koma heim í síðasta túrnum 
haltrandi niður landganginn með staf. 

Þá finnst mér alveg afleitt að gamlir 
hlunkar eins og ég séum að þvælast 
fyrir yngri mönnum,“ segir hann 
glottandi og bætir við: 

„Ég tengist Gæslunni samt eitthvað 
áfram og var t.d. í vetur sem leið 
að kenna skipstjórnarmönnum og 
varðstjórum á stjórnstöð í sambandi 
við leit og björgun á sjó. Ég býst við 
að sinna því áfram næta vetur. Þá 
hef ég einnig 
verið að þvælast 
um landið 
að kenna á 
námskeiðum hjá 

Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu. 
Þegar ég lít yfir farinn veg get ég sagt 
að ég hafi verið lánsamur alla tíð og 
alltaf haft gaman af starfinu. Ég hef 
aldrei verið mosagróinn í starfi sem er 
mikilvægt. Það hefur verið góð regla 
hjá Landhelgisgæslunni að menn eru 
látnir skipta reglulega um starfsstöð á 
sjó, í lofti eða á landi sem gefur góða 
og nauðsynlega tilbreytingu.“

Siglingafræðingur  
á húsbílnum 
Eftir að Kristján hætti störfum er 
helsta áhugamál hans að aka um 
landið á húsbíl fjölskyldunnar. 
„Þetta er gömul Mercedes Benz 
rúta sem var innréttuð sem húsbíll. 
Við erum yfirleitt þrjú í áhöfn, auk 

mín eru það frúin og hundurinn 
Tinni. Konan mín er að sjálfsögðu 
leiðangursstjóri og keyrir bílinn 
en ég er siglingafræðingurinn. Það 
kemur sér ágætlega að hafa góðan 
siglingafræðing um borð því frúin og 
dætur okkar eru ekki þær ratvísustu,“ 
segir hann kíminn á svip. „Þessi gamli 
Benz er meira að segja orðinn fornbíll 
en hann stendur sig vel og kemst víða. 
Svo bíður mín bunki af verkbeiðnum 
frá frúnni. Ég hef verið að ýta þessum 
bunka á undan mér í nokkur ár en nú 
kemst ég ekki lengur undan honum. 
Það þarf að ditta að ýmsu heima. 
Þannig að ég sit ekki aðgerðarlaus 
þótt ég sé kominn í land,“ segir 
Kristján að lokum. 

Afrekasaga Óðins

Óðin á sigingu í Ísafjarðardjúpi. 
Þar fórst þyrlan TF Rán í nóvember 1983.

Kristján Þ. Jónsson og Ragnar Hauksson við 
stýrið um borð í Baldri árið 1976.
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Þær skemmdir sem urðu á varðskipinu Þór, sem 
er í smíðum í ASMAR skipasmíðastöðinni í 
Conception í Chile, eru minni en talið var í fyrstu 
en þó talsverðar, segir forstjóri 
Landhelgisgæslunnar, Georg Kr. Lárusson. 
Skipið var að 96 prósentum tilbúið þegar sjór 
flæddi inní vélarúmið. „Þetta er ótrúleg óheppni, 
rétt rúmir tveir mánuðir í afhendingu. Chile 
hefur lengstu strandlengju heims og  
jarðskjálftinn varð nákvæmlega þar sem verið er 
að smíða okkar skip. En miðað við aðstæður 
vorum við líka mjög heppin. Hefði Þór verið 
bundinn við bryggju væri nánast öruggt að 
skipið hefði tapast alveg, flotið upp í land eða 
upp á bryggju. Tilviljanir réðu því að skipið var á 
besta mögulega stað innan stöðvarinnar og 
skemmdist mjög lítið í sjálfum jarðskjálftanum. 
Hins vegar flæddi sjór innum eitt opið mannop 
og þaðan liggur eitt trekvart rör inní vélarúmið. 
Á þeim 36 klukkustundum sem leið þar til óhætt 
var að fara um borð lak sjórinn úr mannopinu 
inní vélarúmið þar sem var komin eins og hálfs 
metra vatnshæð þegar að var komið. Ótrúleg 
óheppni,“ segir Georg.

Ekki reyndist þörf á að flytja skipið annað í 
kjölfar jarðskjálftanna. Enn er unnið að 
allsherjarúttekt á skemmdunum, en Georg segir 
þegar orðið ljóst að skipta þurfi um annan 
ásrafalinn, þrjár af fjórum Caterpillarljósavélum, 
yfir tuttugu rafmótora og ýmsar raflagnir auk 
þess sem mikil hreinsunar- og málningarvinna 
standi yfir í vélarúminu. „Það eina sem út af 
stendur er að það er ekki fyllilega ljóst enn hvort 
skipt verði um sveifarás og stimpla í annarri 
aðalvélinni eða hvort skipt verði um hana. Það er 
eiginlega þrætuepli milli tryggingafélags 
skipasmíðastöðvarinnar og Rolls Royce Marine í 
Noregi, þaðan sem langmestur búnaður í skipinu 
kemur. Þetta skiptir okkur í raun litlu máli því 
það eina sem við stöndum fast á er að allar 
ábyrgðir gildi í samræmi við 
smíðasamninginn,“ segir Georg. Ljóst er að tafir 
verða á afhendingu skipsins. Það átti að 
afhendast við lok maí  en nú er ljóst að all 
nokkur  seinkun verður og líklegast verður skipið 
ekki afhent fyrr en um næstu áramót.

Skipið við hliðina hvarf
Georg segir að við getum talist heppin að ekki 
urðu meiri skemmdir á skipinu en raun ber 
vitni enda stóð fullbúið rannsóknarskip tilbúið 
í dokkinni við hlið Þórs, sem átti að afhenda 
eigendum daginn eftir. Það skip hvarf með 
flóðbylgjunni.

Einstakur í sinni röð
Þór er afar fullkomið skip og verður eitt hið 
fullkomnasta sinnar tegundar á Norður-
Atlantshafi. Þór mun hafa í för með sér 
byltingu í eftirlits- og björgunargetu  
Landhelgisgæslunnar vegna mikillar sjó- og 
stjórnhæfni og fullkomins búnaðar um 
borð til að uppfylla krefjandi verkefni. „Þór 
er sérstakur fyrir þær sakir að hann hefur 
yfirburði á mörgum sviðum.  Í fyrsta lagi er 
hann fullkomið strandgæsluskip til að hafa 
eftirlit með þessu stóra hafsvæði. Í öðru lagi 

er hann fullkomið björgunarskip, þaðan sem 
stýra má björgunaraðgerðum í landi og í raun 
almannavörnum landsins ef þurfa þykir. 
Síðan er hann fullkomið sjómælingaskip, 
mjög öflugt dráttarskip, slökkviliðsskip og 
mengunarvarnaskip. Allt í einu og sama skipinu.“

Troðfullur af búnaði
Í Þór er margháttað eftirlitskerfi, sem m.a. 
er búið bæði innrauðum myndavélum og 
næturmyndavélum. Hægt er að reka færanlega 
stjórnstöð neyðaraðgerða um borð, jafnvel 
þótt hefðbundið fjarskiptasamband liggi niðri 

á landinu, t.d. vegna náttúruhamfara. Þá 
er skipið með tanka undir eldsneytisbirgðir 
björgunarþyrlna, sem geta tekið eldsneyti 
án þess að lenda á skipinu.  Skipið er búið 
fullkomnum mengunarvarnarbúnaði sem og 
fjölgeislamæli til nota við dýptarmælingar 
og neðansjávarleitir af ýmsu tagi. Þá er 
einnig fullkominn slökkvibúnaður um borð 
með afkastamiklum dælum sem gerir áhöfn 
skipsins kleift að taka þátt í slökkvistarfi í 
landi þegar svo ber undir og margt fleira. 
Hámarksrafmagnsframleiðsla um borð í Þór 
er 5.400 kW og er m.a. hægt að gefa tveggja 
megavatta straum í land ef þörf krefur, sem er 
nóg til að útvega um 200 heimilum rafmagn. 

Þór þekktur um allan heim
Georg segir að Þór sé þegar orðinn þekktur um 
allan heim vegna eiginleika sinna. „Hann er 
þekktur í þessum skipabransa, hjá strandgæslum 

og ýmsum sjóherjum fyrir það hve 
fjölhæfur hann er. Gamlir sjóhundar 
segja margir að svona eigi þetta ekki 

að vera, við skipadrátt eigi að nota dráttarskip, 
eftirlit eigi að stunda á  þar til gerðum skipum 
og svo framvegis. Íhaldsamir „Navymenn“, en 
þeir eru margir, fitja uppá trýnið yfir því hve 
skilin milli strandgæslna og sjóherja eru að 
verða óljós. Við getum tekið sem dæmi óöldina 
á Adenflóa. Það virðist ljóst að þær slæmu 
aðstæður sem þar eru uppi verði ekki leystar 
með hefðbundnum aðferðum sjóherja heldur 

þurfi að nota aðferðafræði 
strandgæslnanna, byggja 
upp skipulag heima fyrir, 
hjálpa Sómölum að nýta og 
stjórna sínu hafsvæði og 
svo framvegis. Þór er sk. 
Offshore Patrol Vessel (OPV) 
Multi Purple og við höfum 
fengið beiðnir um að senda 
menn  allan heim til að flytja 
fyrirlestra um skipið og 
hæfni þess.“

Gríðarleg stjórnhæfni
Þór er eina skipið sinnar gerðar. Varðskipið 
Harstad, sem norska strandgæslan fékk afhent 
2005, kemst næst því að teljast systurskip Þórs, 
en er þó talsvert minna.

Þór er 4.250 brúttótonn, eða rúmlega fjórum 
sinnum stærri en Ægir og Týr. Hann er 
fjölnotaskip og með alla eiginleika dráttarskips. 
Hámarkshraðinn er um 19,5 sjómílur, sem er 
álíka og hinna varðskipanna. Þór er tæpir 94 
metrar að lengd og 16 metra breiður og var 
hannaður hjá Rolls Royce Marine í Noregi. 
„Skipið er með tvær aðalskrúfur að aftan auk 
hliðarskrúfu, tvær hliðarskrúfur að framan auk 
snúanlegrar framdrifsskrúfu. Það er því óhætt að 
segja að stjórnhæfni þess sé með því besta sem 
gerist og mun nýtast ákaflega vel við erfiðar 
björgunaraðgerðir þar sem sigla þarf nálægt 
landi og við þröngar aðstæður,“ segir Georg.

Erfitt hafsvæði
Leitar- og björgunarsvæði Íslendinga 
nær yfir um 1,8 milljónir ferkílómetra 
sem er meira en tvöfalt stærra en 
efnahagslögsagan. Hafsvæðið við 
Ísland er eitt það erfiðasta á jörðinni 
vegna mikillar veðurhæðar, ölduhæðar, 
ísingar og kulda. Undan norður- og 
norðvesturströndinni skapast jafnan 
hætta vegna rekíss, sem hrekur 
skip nær landi en æskilegt er talið 
vegna hættu á strandi og alvarlegum 
umhverfisskaða. Að jafnaði eru um 
300 íslensk skip á sjó á hafsvæðinu 
umhverfis Ísland og allt upp í 800 
einstaka daga á sumrin að sögn 
Georgs. Hingað sigla hátt í tvö þúsund 

flutningaskip á ári og um 90 skemmtiferðaskip 
auk þess sem erlendum og innlendum 
skemmtibátum hefur fjölgað gríðarlega. 

Mikil og nákvæm stjórnhæfni
Í Þór er samhæfður búnaður stjórntækja, 
vélbúnaðar og staðsetningartækja sem sér til 
þess að hægt er að hafa mjög nákvæma stjórn á 
skipinu við erfiðar og þröngar aðstæður. „Það er 

hægt að snúa skipinu á alla kanta, jafnvel þó að 
það sé með annað skip utan á sér. Skipið getur 
haldið kyrru fyrir í ákveðinni stöðu á sama stað 
með mikilli nákvæmni og einnig nálgast annað 
skip á öruggan hátt í vondu veðri, t.d. ef þarf að 
koma í það dráttartaug,“ segir Georg.

Bylting í björgunargetu
Þór kemur til með að gjörbreyta möguleikum 
í björgun og aðstoð við skip á hafsvæðinu 
kringum Ísland og spila stórt hlutverk við 
eftirlit í framtíðinni, t.d. í kjölfar aukinna 
siglinga milli Norður-Atlantshafs og Norður-
Íshafs, sem aukast smám saman með aukinni 
veðurfarshlýnun. „Varðskipið verður mikilvægur 

hlekkur í samstarfi þjóða á N-Atlantshafi 
þar sem gert er ráð fyrir gagnkvæmri aðstoð 
við öryggiseftirlit og björgunarþjónustu. 
Landhelgisgæslan hefur þar stóru hlutverki að 
gegna,“ segir Georg.

Hefði oft komið sér vel
Togkraftur Þórs er um 120 tonn, sem gerir 
skipinu kleift að draga stór flutningaskip á borð 
við Vikartind, sem rak á land og eyðilagðist 
í Háfsfjöru í mars 1997. „Þór hefði bjargað 
Vikartindi, það er engin spurning, og ekki er víst 
að þurft hefði að kalla dráttarskip að utan til að 
draga Baldvin Þorsteinsson EA úr Skarðsfjöru 
2004. Þór hefði líka komið sér mjög vel þegar 
Dettifoss missti stýrið í janúar 2005. Þá vorum 
þeir í bölvuðum vandræðum á Tý.“ Georg segir 
að tilkoma Þórs verði mikil lyftistöng fyrir land 
og þjóð. „Við gerum okkur hins vegar grein fyrir 
því að staða þjóðarbúsins er með þeim hætti 
núna að erfitt getur reynst að reka skipið nema 
með úthugsuðum hagræðingaraðgerðum. Ég geri 
mér vonir um að við getum jafnvel leigt bæði Tý 
og Ægi á næsta ári til að afla okkur tekna svona 
meðan mest kreppir að. Þá ættum við að geta 
rekið Þór með öflugum og viðunandi hætti á 
hafsvæðinu umhverfis landið og að hin skipin 
bætist svo aftur í flotann þegar hagur okkar 
Íslendinga  vænkast á ný,“ segir Georg Lárusson 
að lokum.

Þór 
  kemur



135. JÚNÍ 2010  SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ

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

TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN
COOL SEAL
100% ENDURVINNANLEGUR
» Hágæða prentun

» Sveigjanlegur, brotnar ekki

» Tekur lítið pláss í geymslu og flutningi

» Hentar vel í flug og gáma

» Kassarnir eru BRC vottaðir

» Hentar fyrir ferskan og frosinn f isk

» Til í stöðluðum stærðum frá 3-25 kg

» Allt að tvöfalt meira magn í gám af afurðum

» Vatnsheldur eða með götum eftir því sem við á

» Sjálfvirkt uppsettur með vél eða handbrjótanlegur

Kassar læsast saman 
við stöf lun og brettið 
verður stöðugra



14 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ  5. JÚNÍ 2010

Guðjón er Reykvíkingur í húð og 
hár, uppalinn á Rauðarárstíg 5. „Sem 
strákur á Rauðarárstígnum sá ég flest 
þau skip sem sigldu inn og út um 
hafnarminnið, eða hafnarkjaftinn 
eins og það var kallað í þá daga. 
Mér þótti mjög gaman að fylgjast 
með skipaferðunum og dreymdi um 
að sigla þegar ég yrði stór þótt ég 
hafi ekki gert mér grein fyrir því á 
þeim tíma að sjómennska yrði mitt 
ævistarf,“ segir hann.

Guðjón lærði vélvirkjun í 
vélsmiðjunni Héðni að Seljavegi 2. 
Hann var 19 ára þegar hann fór fyrst 
á sjóinn en hann var þá ráðinn sem 
dagmaður í vélarúmi á Reykjafossi, 
sem var í eigu Eimskips. „Reykjafoss 
var listagott skip, smíðað á Ítalíu. 
Þar lærði ég öll undirstöðuatriði í 
vélarúmi skipa sem byggðust mikið 
á þeim tíma á þrifum. Reykjafoss var 
með gufuspilum. Það er í eina skiptið 

sem ég hef komist í kynni við gufu. 
Þar var sérstakur gufuketill með 
þrýsting upp á ein sex kíló en á alvöru 
gufuskipum var þrýstingur upp á 
allt að 16 kíló. Það þurfti að smyrja 
spilin með sérstökum gufuolíum 
o.fl. í þeim dúr. Þessi vera mín á 
Reykjafossi hafði mikil áhrif á mig 
og mér leið vel á sjónum. Ég ákvað 
í kjölfarið að fara í vélskólann. Ég 
vann í síldarverksmiðjunum á sumrin 
með náminu en þar voru fljótteknir 
peningar og ágætt að vera. Eftir að 
ég kláraði vélskólann var ég ráðinn 
í ársbyrjun 1968 í fullt starf hjá 
Eimskip og hef verið þar allar götur 
síðan.“ 

Miklar breytingar  
í vélarúminu
Guðjón hefur upplifað miklar 
breytingar í vélarúmum skipa, bæði 

hvað varðar tækni og vinnuferlið.
„Þegar ég byrjaði á sjónum voru 

svokallaðar sjóvaktir. Þá stóð maður 
tvisvar sinnum fjóra tíma á sólarhring. 
Þá var, eins og ég kalla það, fullt skip 
af fólki, allt upp undir 30 manns 
í áhöfn. Þá voru fjórir vélstjórar 
og á frystiskipunum voru þrír 
aðstoðarvélstjórar til viðbótar, tveir 
dagmenn og einn rafvirki. Þetta voru 
jafnstraumsskip þar sem mikilvægasta 
og mesta vinnan var við spilin því þau 
máttu alls ekki bila,“ segir hann. 

Mesta breytingin fannst mér vera 
þegar ég fór á Eyrarfoss, skip sem 
Eimskip keypti 1980. Skipið var með 
vaktfríu vélarúmi þ.e. það var sérstakt 
viðvörunarkerfi í vélarúminu sem 
lét vita ef einhver breyting varð á 
hitastigi eða þrýstingi á vélum. Fram 
að þessum tíma hafði ég alltaf gengið 
vaktir í vélarúminu og fylgst sjálfur 
með mælunum. Í staðinn var ég 
með sérstaka bjöllu í klefanum sem 
vakti mig með hringingu ef eitthvað 
bjátaði á í vélarúminu. Ég get alveg 
viðurkennt að fyrstu dagarnir á 
Eyrarfossi voru dálítið skrítnir og mér 
gekk illa að sofna fyrstu tvær eða þrjár 
næturnar,” segir hann og glottir. 

Hann bætir við að hann sé líklega 
síðasti starfandi vélstjórinn hjá 
Eimskip sem kláraði svokallaða 
rafmagnsdeild vélskólans í Reykjavík.

Tölvutæknin tekur völdin
Fyrir rúmum áratug var Guðjón 
gerður að yfirvélstjóra um borð í 
Selfossi og um leið gekk hann inn 
í breytta tíma. „Vélarúm skipsins 
er tölvustýrt og það er mesta 
bylting sem ég hef kynnst um borð 
í skipum. Vélarúm eru raunar alltaf 
eins. Þar er aðalvélin, kælidælur, 
kælar, skilvindur til að hreinsa 
olíur og ljósavélar. Stjórnunin 
breyttist hins vegar gríðarlega með 
tilkomu stjórntölvunnar. Hún stýrir 
dælingunni á eldsneytisolíu og 
kjölfestu skipsins. Stjórntölvan stýrir 

einnig mjög háþróuðu viðvörunarkerfi 
sem getur látið vita um 350 atriði sem 
farið geta úrskeiðis í vélarúminu.“ 

Þurfti ekki vélstjóri af gamla 
skólanum að fara í tölvunám til að 
geta starfað um borð eftir þessa 
tæknibyltingu?

„Jú, Eimskip bauð upp á ýmis 
tölvunámskeið sem nýttust vel.“

Guðjón bendir á aðra 
stóra breytingu sem er fjöldi 
áhafnarmeðlima. „Í dag eru bara 
ellefu um borð í skipi eins og Selfossi 
og aðeins tveir vélstjórar. Það er 
af sem áður var þegar voru þrisvar 
sinnum fleiri skipverjar um borð í 
slíku skipi. Vélin þarf samt sitt viðhald 
alveg eins og fyrir 40 árum en vélar 
og tækni hafa þróast svo mikið að 
hægt er að hafa mun færri menn  í 
vélarúmi en áður. Sem dæmi má 
nefna að áður fyrr þurfti maður að 
hreinsa olíuskilvindurnar einu sinni 
á sólarhring en nú hreinsast þær 
sjálfkrafa einu sinni á klukkustund.“

Er þetta ekki orðið leiðinleg rútína 
í dag?

„Þetta er allt öðruvísi eins og 
gefur að skilja. Líklega má segja 
að þetta sé bara öðruvísi rútína en 
áður. Það er samt alltaf nóg að gera 
um borð, alla vega hjá mér. Í dag 
er unnið samkvæmt sérstöku kerfi 
sem nefnist kerfisbundið eftirlit á 
vélarúmi skipsins. Það má kalla þetta 
fyrirbyggjandi viðhald. Það er allt 
töluvkeyrt og við vélastjórarnir sjáum 
á útprentum úr tölvunni á hverjum 
morgni hvað þarf að gera á hverjum 
degi. Vélstjóri þarf að vinna þetta 
samviskusamlega. Það hef ég alltaf 
gert hvort sem það eru tölvur um borð 
eða ekki.“ 

Vopnaðir verðir  
vöktuðu skipið
Guðjón segir að það hafi vissulega 
verið talsverður ævintýraljómi að fá 
að ferðast til útlanda á sjöunda og 
áttunda áratugnum þegar minna var 

um utanlandsferðir en í dag. 
„Það var auðvitað spennandi að 

sigla til útlanda, sérstaklega fyrstu 
túrarnir. Lengsti túrinn var til Kenýa. 
Þangað fór ég ásamt félaga mínum til 
að taka út nýtt skip sem Eimskip hafði 
keypt á Ítalíu. Við sigldum í gegnum 
Súez-skurðinn niður til Saudi-Arabíu, 
Sómalíu og þaðan niður til Kenýa. Það 
voru sem betur fer engir sjóræningjar 
á ferli á þessum slóðum á þeim tíma, 
þannig að ferðin var frekar róleg þótt 
það hafi verið upplifelsi að koma á 
þessar slóðir. Mér fannst líka mjög 
gaman að sigla til Grikklands og 
skoða Akrapólis. Ferðirnar til New 
York voru alltaf skemmtilegar. Fyrsta 
ferðin þegar við sigldum framhjá 
Frelsisstyttunni er enn ofarlega í huga 
mér.“

Guðjón segir að það hafi líka verið 
eftirminnilegt að sigla til gömlu 
Sovétríkjanna en á annan hátt. „Það 
var auðvitað allt mjög þvingað þar 
í landi og hermenn Rauða hersins 
á hverju strái. Það var t.d. fastur 
liður að vopnaðir hermenn gættu 
skipsins meðan það lá í höfn. Ef við 
strákarnir yfirgáfum skipið og fórum 
á ball eða eitthvað slíkt vorum við 
með sérstakan landvistarpassa. Við 
þurftum alltaf að vera komnir um 
borð fyrir klukkan ellefu að kvöldi. 
Annars lentum við í vandræðum og 
misstum þá landvistarleyfið. Það var 
talsvert brask í þessum ferðum. Menn 
voru að fara með tyggigúmmí o.fl. og 
selja þarna,“ segir hann. 

Vinsælir vegna munaðarvara
Guðjón segir að mikil breyting hafi 
orðið á siglingaleiðum Eimskips í 
kringum 1980. 

„Undanfarna þrjá áratugi hefur 
verið siglt í svokallaðri rútu þ.e. frá 
Íslandi til Englands, Hollands og 
Þýskalands. Ég hef verið að telja það 
að gamni og mér reiknast svo til að 
ég hafi komið rúmlega 300 sinnum 
til Rotterdam, Hamborgar og oftar 

Lukkan hefur leikið við mig
Yfirvélstjórinn Guðjón Vilinbergsson siglir í næsta mánuði 
sinn síðasta túr eftir 42 ára starfsferil um borð í fraktskipum 
Eimskips. Guðjón rifjar upp ferilinn, þær miklu breytingar sem 
hafa orðið í vélarúmi skipa á rúmum fjórum áratugum, framandi 
viðkomustaði á árum áður að ógleymdri rómantíkinni.

Síðasta vélaáhöfnin á Gullfossi. Myndin var tekin í Kaupmannahöfn í 
síðustu siglingu skipsins í eigu Eimskips. Guðjón, Hreinn Eyjólfsson, Ásgeir 
Magnússon, Gunnar  Þórðarson og Ólafur Thoroddsen.
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en 500 sinnum til Immingham, sem 
er nálægt Grimsby í Englandi, en þar 
er komið við tvisvar í hverjum túr.“ 
Hann segir að hver túr taki um hálfan 
mánuð. Síðan er hálfur mánuður í 
frí. Hann bætir við að nú sé ekkert 
stoppað ytra eins og var gert áður fyrr. 

„Í gamla daga var oft stoppað í 
einhverja daga en nú er þetta ekki 
nema nokkrir klukkutímar á hverjum 
stað og enginn tími til að fara í land 
því það er verið að taka olíu og gera 
ýmislegt fleira.“

Guðjón rifjar upp að þegar 
gjaldeyrishöftin stóðu yfir 
á árum áður voru sjómenn í 
millilandssiglingum sérstaklega 
vinsælir í fjölskyldu- og vinahópnum. 
„Við nutum sérstaklega mikilla 
vinsælda á þeim tíma. Við fengum 

rúm 30% af laununum okkar í 
gjaldeyri sem við gátum tekið út 
erlendis. Menn voru auðvitað að 
versla ýmislegt til heimilisins, m.a. 
ýmsar munaðarvörur,“ segir hann og 
bætir við: „Í dag er gjaldeyririnn svo 
dýr að það borgar sig ekki lengur að 
versla erlendis.“ 

Rómantík um borð í Gullfossi
Guðjón kynntist núverandi konu 
sinni, Rannveigu Ásgeirsdóttur, á 
Gullfossi. „Ég starfaði sem þriðji 
vélstjóri á Gullfossi í þrjú ár og 
Rannveig var þerna um borð. Við 
fórum að slá okkur saman árið 
1973 og giftumst í kjölfarið. Árin á 
Gullfossi eru mér mjög hugleikin og 
ekki eingöngu út af rómantíkinni þótt 

hún spili vissulega stóra rullu. Það var 
allt einhvern veginn svo sjarmerandi 
á Gullfossi, jafnvel vélarúmið,“ segir 
hann og brosir.  

„Konan vissi því að hverju hún gekk 
þegar hún ákvað að eignast sjóara sem 
eiginmann. Hún hefur að langmestu 
leyti séð um heimilið og uppeldi 
tveggja sona okkar. Ég er svo heppinn 
að vera afar vel giftur en hún hefur 
nú einu sinni eða tvisvar viðurkennt 
að ágætt sé að vera stundum laus við 
karlinn,” segir Guðjón og hlær.

Hann rifjar upp þegar Gullfoss 
var sendur til Vestmannaeyja þegar 
gosið hófst þar 1973. „Gullfoss var 
notaður sem hvíldarskip fyrir flesta 
björgunarmenn sem aðstoðuðu í 
Eyjum.

Skipinu var lagt fyrir utan höfnina 
til að það myndi ekki lokast inni. 
Björgunarmenn fóru árla á morgnana 
í land og komu seint um borð á 
kvöldin til að borða og sofa. Það er 
gaman að segja frá því að um borð 
í Gullfoss var bakarí sem mönnum 
þótti afskaplega mikill lúxus. Bakaríið 
í Gullfossi var vel nýtt í gosinu og 
þar var allt brauð og annað gómsæti 
bakað fyrir Vestmannaeyinga sem og 
björgunarmenn. Það var dapurlegt 
þegar Gullfoss var seldur úr landi í 
október 1973,“ segir Guðjón.  

Vélarvana í 18 
klukkustundir úti á rúmsjó
„Ég hef verið ákaflega heppinn öll 
mín ár á sjó. Ég hef aldrei lent í 
neinum skakkaföllum, varla fengið á 
mig brotsjó. Ég hef einu sinni orðið 
fyrir slæmri vélabilun úti á sjó og 
það er líklega það alvarlegasta sem 
ég hef lent í. Við vorum að sigla frá 
Ameríku til Íslands og það bilaði 
stimpill í aðalvél. Við vorum heila 18 

klukkutíma að vinna við að skipta um 
stimpilinn og strokkfóðringuna. Það 
var sem betur fer þokkalegt veður og 
skipið valt ekki mikið. Þetta var samt 
óþægileg tilfinning því það er aldrei 
gott að vera vélarvana úti á rúmsjó. 
En lukkan hefur leikið við mig,“ segir 
yfirvélstjórinn.

Hann viðurkennir að það sé dálítið 
sérstakt að hafa verið 42 ár á sjó og 
alltaf á fraktskipum. „Mig langaði 
aldrei neitt sérstaklega mikið á 
fiskiskip. Þetta þróaðist bara svona 
og ég er mjög sáttur með það. Ég hef 
verið á ansi mörgum skipum Eimskips 
og hef ekki einu sinni tölu á þeim 
öllum. Mér hefur liðið vel á þeim og 
raunar aldrei spáð í að breyta til.“

Aðspurður hvað hann ætli að taka 

sér fyrir hendur þegar hann hættir 
störfum í næsta mánuði svarar hann:

„Ég hef eiginlega ekki spáð mikið 
í hvernig ég ætla að haga lífi mínu 
þegar ég hætti á sjónum. Ég hef 
raunar ekki átt nein sérstök áhugamál 
utan vélarúmsins á skipum en ég finn 
kannski upp á einhverjum núna þegar 
ég hef endalausan tíma í landi. Konan 
stýrir heimilinu af mikilli röggsemi 
og engin ástæða að breyta því þótt ég 
verði meira á heimilinu en áður hefur 
þekkst. Þetta verða vissulega viðbrigði 
en ég á nú væntanlega eftir að kíkja 
eitthvað niður á höfn og spjalla við 
gömlu félagana,“ segir yfirvélstjórinn 
að lokum. 

Vélatoppurinn um borð í Gullfossi. „Þetta var 12 strokka vél og það var 
einhver viss sjarmi að vera í vélarúminu í skipinu,“ segir Guðjón.

Félagarnir Jón Guðnason, Guðjón Vilinbergsson og Helgi Steinsson sigldu 
til Grikklands og heimsóttu m.a. Akrapólis. 



16 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ  5. JÚNÍ 2010

Rafeindamerkið DST kom fyrst 
á markað 1994. Þau eru m.a. 
notuð til merkinga á þorski og 
djúpsjávarfiskum á borð við karfa, 
þar sem merkinu er komið fyrir við 

bakugga fisksins eða grætt í kviðarhol. 
Við endurheimtur á merkjunum 
fást upplýsingar, sem nýtast til 
atferlisrannsókna, svo sem far, 
dreifingu, hegðun fisksins og dýpi auk 

upplýsinga um hitastig sjávar. Merkin 
eru einnig notuð til sjálfstæðra 
mælinga á umhverfisþáttum á baujum 
eða veiðarfærum. Djúpsjávartegundir 
lifa það ekki af að koma uppá 
yfirborðið vegna þrýstingsmunarins. 
Því er ekki um annað að ræða en að 
fara niður til fisksins og merkja hann 
með neðansjávarmerkingarbúnaði, 
sem þróaður var í samvinnu við 
Hafrannsóknarstofnun og stofnunin 
hefur notað í rúm sex ár með góðum 
árangri. 

Gleymum ekki  
upprunanum
Sigmar Guðbjörnsson er 
framkvæmdastjóri Stjörnu-
Odda, en þar starfa um 
tuttugu manns. Þrátt fyrir 
efnahagslægð í heiminum og 
hrun fjármálakerfisins hér á landi 
hefur fyrirtækið verið að fjölga 
starfsmönnum að undanförnu, 
m.a. til að sinna aukinni áherslu á 
markaðsmál fyrirtækisins. Meira 
en 90 prósent tekna Stjörnu-Odda 
koma erlendis frá, en fyrirtækið 
selur til um fimmtíu landa í öllum 
heimsálfum. „Við höfum frá upphafi 
unnið náið með vísindasamfélaginu 
hér á landi og eigum því árangur 
okkar á liðnum árum mikið að þakka. 
Þess vegna gleymum við ekki uppruna 
okkar þó svo að við séum að þjóna 
þörfum fleiri atvinnugreina, svo 
sem lyfjaiðnaði og borfyrirtækjum,“ 
segir Sigmar og vísar þar til 
mælitækja fyrirtækisins sem m.a. 
eru notuð til að viðhalda réttri 
stefnu við borun eftir jarðhita. 
Rannsóknir á lífinu í sjónum 
eru enn meginþunginn í 
starfsemininni.

Mæling segulsviðs
Í byrjun þessa árs bættist 
við nýr notkunarmöguleiki 
í rafeindamerkjunum frá 
Stjörnu-Odda þegar fyrirtækið 
setti á markað skynjara, sem 
nemur segulsvið jarðar í þrjár 
áttir (3D). Sigmar segir að með 
þrvívíddarmælingu á segulsviðinu 
fáist meiri upplýsingar en áður 
voru tiltækar sem varði hegðun 
fisktegunda, svo sem rötun 
tegunda sem ferðast um langan veg. 
„Vísindamönnum leikur t.d. forvitni 
á að vita hvernig fiskar fara að því að 
rata til uppeldisstöðva sinna. Okkur 
langar líka að vita meira um almenna 
hegðun nytjastofnanna, hvar þeir 
halda sig á ýmsum tímum árs og svo 
framvegis.“

Vantar meiri  
þekkingu á lífríkinu
Sigmar segir að á ýmsum sviðum 
sé lítil þekking til staðar varðandi 
nytjastofna og þörf á aukinni 
þekkingu á öðrum tegundum, t.d. 
ufsa, þorsk, síld og loðnu. „En það 
er mikil þörf fyrir hana. Fiskar sem 
ferðast um langan veg verða fyrir 
breytingum á segulsviði jarðar. 
Það eru til margar fisktegurndir 
sem enginn veit hvað verður um í 
höfunum enda sagt að mannskepnan 

viti meira um marga hnetti í 
himingeimnum heldur en þann heim 
sem býr í hafdjúpunum hér á jörðinni. 
Það verður því mjög spennandi að sjá 
hvaða árangri þessi nýju mælitæki 
skila okkur, t.d. varðandi göngur 
þorsks eða ufsa, svo ég nefni dæmi. 
Við rennum dálítið blint í sjóinn 
með þetta. Kannski skjótum við 
framhjá og þá er það allt í lagi því 
þá reynum við bara eitthvað annað 
næst. En kannski kemur eitthvað 
mjög óvænt í ljós. Svona er þetta 
í frumkvöðlastarfseminni,“ segir 
Sigmar, en þessi nýja tækni Stjörnu-
Odda er sú eina sem til er í heiminum 
og er hægt að nota til rannsókna á 
fleiri tegundum, svo sem loðnu, síld 
og makríl. Sérstakar rannsóknir á 
síðastnefndu tegundinni gætu t.d. 
aukið skilning á viðveru makríls á 
Íslandsmiðum og hugsanlega styrkt 
samningsstöðu Íslands í samskiptum 
við alþjóðavísindasamfélagið.

Aukin þekking á lífríkinu
Hafrannsóknastofnun og fleiri aðilar 
nota rafeindamerkin frá Stjörnu-Odda 
með góðum árangri og með nýjum 
viðbótarmöguleikum í merkjunum, 
sem nýtast til atferlisrannsókna á 
djúpsjávar- og uppsjávartegundum, 
fæst meiri þekking á lífinu í sjónum, 
sem er afar brýnt hagsmunamál fyrir 
fiskveiðiþjóð eins og Íslendinga. 
Sigmar segir að hér á landi sé 
meiri vilji til hafrannsókna en víða 
erlendis vegna þess hve fiskveiðar 
eru stór hluti hagkerfisins. „Það er 
virkilega aðdáunarvert hve íslenskir 
vísindamenn eru tilbúnir til að prófa 
og taka í notkun nýja tækni sem 
virkar og sem fiskveiðiþjóð höfum 
við auðvitað mjög mikilla hagsmuna 
að gæta í þessum efnum. En það hafa 
fleiri þjóðir hagsmuna að gæta, enda 
þótt fiskveiðar séu lítill hluti hagkerfis 
þeirra. Sumir segja t.d. að Norðmenn 
myndu sinna þessum þætti mun betur 
ef olían væri ekki til staðar,“ segir 
Sigmar Guðbjörnsson að lokum.

Stjörnu-Oddi er hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun 
og framleiðslu á rafeindamerkjum til fiski- og hafrannsókna. 
Fyrirtækið var stofnað 1985 sem ráðgjafarfélag á erlendum 
vettvangi, en nú er Stjörnu-Oddi orðið eitt fremsta fyrirtæki 
heims á sviði rafeindamerkja til nota við rannsóknir á 
sjávardýrum, aðallega fiskum. 

Stjörnu-Oddi fylgist 
með ferðum fiska

Stjörnu-Oddi
Stjörnu-Oddi er kenndur við Odd Helgason, sem var íslenskur maður búsettur 
í Múla í Reykjardal (Aðaldal) á fyrri hluta 12. aldar. Þar var hann á vist með 
Þórði bónda. Hvort hann var þar sem vinnumaður eða ættingi Þórðar er ekki 

ljóst. Talið er hugsanlegt að Styrkár 
Oddason lögsögumaður hafi verið 
sonur hans en sonur Styrkárs bjó 
einmitt í Múla á síðari hluta 12. aldar. 

Stjörnu-Odda er lýst sem vitrum 
og fróðum manni, fátækum og 
litlum verkmanni. Hann þótti mikill 
stjörnufræðingur og spekingur á 
mörgum sviðum. Hann fékkst við 
stjörnuathuganir og reikningslist og 
var gjarnan úti um nætur til að skoða 

stjörnur. Hann dvaldi m.a. um tíma í Flatey á Skjálfanda, þar sem hann er talinn 
hafa stundað stjörnuathuganir. Stjörnu-Oddi gerði merkar athuganir á sólarhæð 
og dögun og dagsetri. Verkið Odda tala er talið eftir Odd og er því kennt við 
hann. Það er eitt merkasta framlag Íslendinga til raunvísinda á miðöldum. Odda 
tala, sem er varðveitt í ýmsum handritum, skiptist í þrjá hluta. Sá fyrsti fjallar 
um hvenær sólstöður verða á sumri og vetri, annar hlutinn fjallar um sólargang 
og sá þriðji um hvernig stefna til dögunar og dagseturs breytist yfir árið. 
Útreikningar og niðurstöður benda til þess að um frumathuganir á Íslandi sé að 
ræða en ekki uppskriftir úr erlendum ritum.    (Heimild: Netútgáfan)

Laxinn var fljótur heim
Á síðasta ári tók Stjörnu-Oddi  ásamt Hafrannsóknastofnuninni í Noregi þátt í verkefni á vegum rannsóknarfyrirtækisins 
Laxfiska ehf sem Jóhannes Sturlaugsson stýrði. Verkefnið fólst í rannsókn á ferðum laxa í sjónum með hliðsjón af áttun þeirra 
og annálaðri ratvísi. Níu laxar úr Hafnará undir Hafnarfjalli voru merktir með nýjum áttavitarafeindamerkjum frá Stjörnu-
Odda. Síðan var ekið með fiskana til Reykjavíkur, þeir settir um borð í togara frá  Granda, sem tók þá með sér suður á 
Reykjaneshrygg. Þar var löxunum sleppt á tveimur stöðum, þar sem stysta leið heim í Hafnará var annars vegar 123 km og 
hins vegar 165 km.  Fyrstu laxarnir skiluðu sér heim í Hafnará á rúmum 4 sólarhringum. Við heimkomuna voru merkin tekin úr 
þeim og lesið úr gögnunum. Í ljós kom að fyrst eftir sleppingu leituð laxarnir fyrir sér í allar áttir meðan þeir voru að  ákvarða 
hvaða stefnu þeir ættu að taka. Síðan, þegar þeir voru komnir á skrið, sást hvernig þeir fylgdu mjög ákveðinni stefnu inn  í  
Faxaflóa, þaðan sem þeir fylgdu ströndinni eftir að hluta heim í Hafnará. „Við teljum að þetta sé forsmekkurinn að því sem 
koma skal því við sjáum mjög spennandi tækifæri framundan í merkingum á t.d. ufsanum, sem fer víða um höf og er mikilvæg 
fisktegund á Íslandsmiðum,“ segir Sigmar.
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SJÓ Samband
Nýja langdræga 3G fjarskiptakerfið opnar möguleika á háhraða 
nettengingu fyrir skip á miðunum í kringum landið og veitir 
sjómönnum aðgang að Internetþjónustu sambærilega þeirri 
sem býðst í landi.
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Hann átti ekki úr, tæplega 27 ára 
gamall, og þurfti að líta út um 
þakglugga á leiguíbúð á eldhúsi að 
Skólastræti þrjú til að sjá hvað 
klukkan væri. Það sá hann á 
klukkunni á Lækjartorgi. Þann tíunda 
maí 1940 sá hann út um þennan 
glugga að breski herinn hafði tekið 
völdin á Íslandi. Það hafði ekki meiri 
áhrif á hann en svo að 21 degi síðar, 1. 
júní, hafði hann stofnað fyrirtæki, 
sem hefur á 70 ára starfsævi flutt inn 
meira af rafstöðvum til bænda, vélum 
í skip og báta og haft milligöngu um 
smíði fleiri skipa og báta erlendis og 
breytingar og endurbyggingu skipa, 
en nokkurt annað einstakt fyrirtæki á 
landinu. Hvorki fjöldi á rafstöðvum, 
vélum né skipum liggur fyrir með 
algjörri vissu. En skipin sem við sögu 
koma eru líklega samtals um 200, 
nýsmíðar og verkefni við breytingar á 
skipum. Vélar og rafstöðvar er miklu 
fleiri.

Gunnar Friðriksson stofnaði 
Vélasöluna umræddan dag, en áður 
hafði hann verið með umboðssölu af 
ýmsu tagi, en aðallega vefnaðarvöru. 
Hana seldi hann fyrir bræðurna 
Sæmund og Stefán Eggerz Stefánssyni 
frá Völlum í Svarfaðardal, en 
Sæmundur var viðskiptafélagi 
Gunnars. Um var að ræða vörur frá 
skoska fyrirtækinu David Black. „Það 
sem réði því aðallega að ég tók þetta 
að mér var að það kom fram í 
samtölum okkar að firmað David 
Black var í sambandi við 
vélaverksmiðju í Englandi, sem hafði 
selt Eimskipafélaginu nokkra 
dráttarvagna. Þeir sögðu mér einnig 
að umrædd verksmiðja framleiddi 
bátavélar af Lister- og 
Blackstonegerðum,“ segir Gunnar í 
æviminningum sínum, Mannlíf í 
Aðalvík.

Skriðan fer af stað
Gunnar eygði í þessu möguleika til 
að ná til þessara vélaframleiðenda 
og jafnvel fá umboð fyrir framleiðslu 
þeirra. Sá möguleiki réttlætti það 
að selja vefnaðarvöru um tíma, en á 
henni hafði hann „hvorki þekkingu 
né áhuga“. Það liðu ekki nema 
fjórir mánuðir þangað til fyrsta 
Blackstonevélin var seld í vélbátinn 
Þormóð frá Akranesi. Þar með var 
skriðan farin af stað. Tvær vélar 
seldust skömmu síðar og í árslok gat 
Gunnar losað sig við vefnaðarvöruna 
og „haslað sér völl á því eina sviði sem 
hann þekkti og hafði mikinn áhuga á, 
sölu á vélum til útgerðarmanna.“ 

Fyrir áramótin 1940 tóku þeir 
Sæmundur á leigu skrifstofuhúsnæði í 
Hafnarhúsinu, en þar var einnig góð 
aðstaða fyrir lager. Vélasalan var rekin 
í Hafnarhúsinu í 20 ár, eða til 1961. 
Þá festi Gunnar kaup á húsinu við 
Garðastræti 6 og keypti hann það 
einn, þar sem viðskiptafélagi hans 
vildi ekki vera með í kaupunum. Í því 
húsi var Vélasalan næstu tvo 
áratugina, þótt aðstæður hefðu getað 
verið betri hvað lagerhald varðaði. 
Starfsemi Vélasölunnar gekk vel frá 
upphafi, en lengst af voru 
starfsmennirnir aðeins þrír og 
störfuðu lengi hjá fyrirtækinu, en 
síðustu árin voru þeir að meðaltali tíu. 
Blackstonevélarnar seldust mjög vel. 

Fjótlega bættust Albin-
smábátavélar við, en þær voru 
sænskar. Það var vegna þess umboðs 
sem Gunnar Friðriksson fór í sína 
fyrstu utanlandsferð 1946. Jafnframt 
seldi Vélasalan litlar rafstöðvar af 
gerðinni Lister til bænda og voru þær 
um tíma svo til á hverjum bæ á 
landinu áður en rafmagn var almennt 
lagt um sveitir landsins.  

Trébátar og síðutogarar
Eftir stríðið var samið við Breta um 
smíði tíu nýsköpunartogara fyrir 
Íslendinga. Meðal þeirra voru tveir 
díseltogarar, Hallveig Fróðadóttir 
RE og Jón Þorláksson RE. Vélasalan 
seldi aðalvélar í þessa tvo togara en 
ljósavélar í þá alla. Þessi fyrstu ár 
fyrirtækisins byggðist starfsemin á 
sölu aðalvéla, ljósavéla og rafstöðva.

Þegar kemur fram á sjötta 
áratuginn verða miklar breytingar á 
rekstrinum. Þá hefur Vélasalan 
milligöngu vegna nýsmíði fiskiskipa 
erlendis fyrir innlenda kaupendur. 
Samið var um smíði á tveimur 
trébátum í Svíþjóð 1955 og í 
Danmörku voru nokkrir trébátar 
smíðaðir á árunum 1956 til 1959. Á 
þessum árum hafi Vélasalan fengið 
umboð fyrir vesturþýsku 
skipasmíðastöðina Seebeckwerft í 

Bremerhaven og þar voru meðal 
annars smíðaðir fjórir síðutogarar 
fyrir íslenskar útgerðir. Það voru Maí 
HF, Freyr RE, Sigurður RE og Víkingur 
AK. Þeir komu til landsins 1960 og 
eru Sigurður og Víkingur enn gerðir 
út, reyndar ekki sem togarar heldur 
nótaskip. Árið 1956 var stofnað 
fyrirtækið DESA með það að 
markmiði að hafa milligöngu um 
smíði stálfiskiskipa í Austur-
Þýskalandi og var Vélasalan þar fremst 
í flokki. Var það gert til að liðka fyrir 
sölu fiskafurða. Alls var samið um 
smíði 50 skipa í Austur-Þýskalandi á 
árunum 1956 til 1967. Vegna reynslu 
Gunnars Friðrikssonar á þessu sviði 
hvíldu viðskiptin vegna þessa að miklu 
leyti á hans herðum og Vélasölunnar, 
og voru þau ærin. 

Viðskipti við Noreg hófust upp úr 

1960. Var um ræða samninga við 
Ankerlökken Verft í Florö og 
Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk í 
Flekkefjord, en þar hefur mikill fjöldi 
íslenskra fiskiskipa verið smíðaður. 
Fyrsti báturinn, sem var afhentur frá 
Flekkefjord á vegum Vélasölunnar, var 
Guðrún Jónsdóttir ÍS 267 og var það 
árið 1962. Síðasta skipið, sem þar var 
smíðað með milligöngu Vélasölunnar 
var Guðbjörg ÍS 46 árið 1994. 1967 
kom Friðrik sonur Gunnars 
Friðrikssonar til starfa með föður 
sínum. Hann tók við 
framkvæmdastjórninni af föður 
sínum 1981 og stýrði fyrirtækinu þar 
til það var selt 2005. 

Ögri og Vigri
Árið 1968 fékk Vélasalan umboð fyrir 
Samband pólskra skipasmíðastöðva. 
Þá varð fyrirtækið reyndar að hætta 

að láta smíða skip í Vestur-Þýskalandi. 
Samningurinn við Pólverja leiddi til 
mikillar skipasmíði fyrir íslenskar 
útgerðir og síðar fjölbreytt verkefni 
við breytingar og viðhald á skipum. 
Þann 13. maí 1970 voru undirritaðir 
samningar um smíði á tveimur 700 
tonna skuttogurum fyrir Ögurvík 
við Centromor í skipasmíðastöðinni 
í Gdansk . Þetta voru togararnir 
Ögri og Vigri, sem voru í raun 
fyrstu skuttogarar Íslendinga með 
yfirbyggt aðgerðardekk. Í kjölfar þessa 
samnings var samið um smíði á fimm 
stórum skuttogurum til viðbótar fyrir 
milligöngu Vélasölunnar. Á vordögum 
1978 stöðvuðu Portúgalir innflutning 
á saltfiski frá Íslandi vegna óhagstæðs 
vöruskiptajöfnuðar. Saltfisksalan 
komst ekki á að nýju fyrr en þáverandi 
ríkisstjórn ákvað að ábyrgjast smíði 

tveggja skuttogara í Portúgal.
Vélasölunni var falið að ná 

samningum við portúgalska 
skipasmíðastöð og varð niðurstaðan 
sú að samið var við stöðina Estaleiros 
Navais í Norður-Portúgal. Þar var um 
að ræða Má SH og Jón Baldvinsson 
RE, sem komu til landsins 1980. 

Gamalt verður nýtt
Vélasalan flutti árið 1981 í nýtt 
húsnæði við Ánanaust, sem var 
sérhannað fyrir þarfir starfseminnar. 
Þar var starfsemin í um aldarfjórðung. 
Enn fleiri skip voru smíðuð í Póllandi, 
meðal annars í vöruskiptum fyrir 
saltsíld. Samhliða skipasmíðunum var 
blómleg sala í aðalvélum, ljósavélum 
og fjölbreyttum búnaði fyrir skip og 
báta. Auk þess seldi Vélasalan fjölda 
ísstöðva fyrir hafnir landsins, sem 
settar voru upp tilbúnar til notkunar. 

Breytingar og lengingar á skipum 
hófust í Nauta skipasmíðastöðinni í 
Póllandi 1981 og var um þremur 
tugum skipa breytt þar fram til ársins 
1996. Þá hafði Vélasalan stofnað 
fyrirtækið Skipapol með 
skipasmíðastöðinni Nauta. Þar var um 
tveimur tugum íslenskra skipa breytt 
og auk þess unnin stór verkefni fyrir 
ýmsa erlenda aðila. Þar var einnig 
síðasta nýsmíðin á vegum 
Vélasölunnar, þegar Þorlákur ÍS var 
smíðaður árið 2000. Í sumum 
tilfellum var í raun og veru um ný skip 
að ræða í þessum breytingum, svo 
miklar voru þær og aðeins brotabrot 
af gamla skipinu var í því nýja. 

Mikil samkeppni var í sölu véla og 
búnaðar fyrir sjávarútveginn á síðustu 
áratugum síðustu aldar, en þá fóru 
keppinautarnir að týna tölunni. Sumir 
hættu starfsemi, en suma þeirra 
keypti Vélasalan. Fyrirtækið hefur því 
tekið miklum breytingum og innan 
þess eru nú í raun mörg fyrirtæki sem 
áður voru í skyldum rekstri. 
Sameiningar og kaup á fyrirtækjum 
hafa breikkað og eflt þjónustu 
Vélasölunnar.

Vélasalan stendur á gömlum merg 
og hefur átt viðskipti við flestar 
útgerðir landsins í 70 ár. Hafa þau 
viðskipti gengið vel og áfallalaust. 
Fyrirtækið hefur umboð fyrir fjölmörg 
þekkt vörumerki á sviði útgerðar 
smærri og stærri skipa, fiskiskipa og 
skemmtibáta og býður upp á 

heildarlausnir á mörgum sviðum, ekki 
aðeins fyrir sjávarútveg heldur 
landbúnað og fleiri atvinnugreinar. 
Markmið fyrirtækisins er að 
viðskiptavinir þess þurfi ekki að leita 
annað. Vélasalan sér um sína. 

Gunnar Friðriksson átti að vísu ekki 
úr, þegar hann stofnaði Vélasöluna. 
Hann vissi engu að síður betur en 
flestir aðrir hvað tímanum leið og var 
fljótur að sjá tækifæri, ekki aðeins 
fyrir eigið fyrirtæki heldur einnig fyrir 
íslenskan sjávarútveg og þar með 
þjóðfélagið í heild. Núverandi 
eigendur og stjórnendur Vélasölunnar 
vita líka vel hvað tímanum líður og 
eru reiðubúnir til að leggja sitt að 
mörkum til að stuðla að framförum í 
íslensku atvinnulífi hér eftir sem 
hingað til. Aflaskipinu Berki breytt í Póllandi. 

Þaðan kom skipið nánast eins og nýtt.

Úrlaus en úrræðagóður
-Vélasalan 75 ára

Gunnar Friðriksson, fyrir miðju, með þeim Pétri og Gísla Jóni frá 
Ögurvík er fagnað var komu Vigra til landsins árið 1992.

Vestfirsku togararnir Páll Pálsson, Guðbjörg, Júlíus Geirmundsson og Guðbjartur. Þrjú síðarnefndu skipin voru 
flutt inn af Vélasölunni. Páll Pálsson var smíðaður í Japan og ekki fluttur inn af Vélasölunni en breytt á hennar 
vegum í Póllandi 87.
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Gleðilegt
sumar

 
 

Hafðu samband
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ÁLTAK

Sendum íslenskum sjómönnum  
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Síðustu 10 ár hefur að meðaltali verið tilkynnt 
árlega um 340 slys á sjómönnum til 
Tryggingastofnunar ríkisins. Árið 2009 var 
tilkynnt um 238 slys til Tryggingastofnunar og 
þar af voru 2 banaslys. Hins vegar voru aðeins 57 
þessara slysa tilkynnt til Rannsóknanefndar 
sjóslysa. Þetta er meðal þess sem lesa má um í 
skýrslu rannsóknanefndarinnar fyrir árið 2009.  
Ljóst er að til mikils er að vinna þegar 
öryggismál sjómanna eru annars vegar og að 

ýmislegt er hægt að bæta. 
Nýlega var greint frá því að VÍS og 

Slysavarnaskóli sjómanna hefðu skrifað undir 
þriggja ára samstarfssamning sem felur í sér 
formlegt samstarf um bætta öryggismenningu 
um borð í fiskiskipum og um auknar forvarnir 
gegn slysum meðal sjómanna. Tekið verður upp 
samstarf við útgerðir sem tryggja hjá VÍS með 
það að markmiði að sporna við slysum meðal 
sjómanna á fiskiskipum þeirra, auk þess sem VÍS 

mun afhenda Slysavarnaskóla 
sjómanna 10 flotgalla árlega 
næstu þrjú árin til að nota við 
kennslu í sjóbjörgun. 

Eitt af markmiðum samstarfs 
VÍS og Slysavarnaskóla 
sjómanna er að efla skráningu 
og tilkynningar slysa um borð í 
fiskiskipum, enda er það 
forsenda úrbóta og 
fyrirbyggjandi aðgerða. Stefnt er 
að því að efla öryggismenningu 
um borð í fiskiskipum og gera 
störf sjómanna öruggari en þau 
eru í dag. Þetta verður m.a. gert 
með sameiginlegri 
skuldbindingu útgerða og 
sjómanna um að stuðla að 
breyttu viðhorfi og aukinni 
áherslu á öryggismál sjómanna. 
Gert verður áhættumat um borð 
í skipunum auk þess sem tekin 
verður upp skipuleg skráning á 
slysum og öllum atvikum þar 
sem legið hefur nærri slysum. 

Vel heppnað öryggis-
verkefni um borð í 
Málmey
Fyrir ári hófu VÍS, FISK 
Seafood á Sauðárkróki og 
Slysavarnarskóli sjómanna 
formlegt forvarnarsamstarf 
og er tilgangur þess að efla 
öryggi sjómanna og koma á 
öryggismenningu um borð í 

fiskiskipum FISK. Togarinn Málmey var valinn 
til reynslu og var gert áhættumat starfa um 
borð, skiplagðri atvikaskráningu komið á og 
hert á öðrum öryggisáherslum. Reynslan af 
verkefninu um borð í Málmey hefur verið mjög 
jákvæð og verður hún í haust yfirfærð á tvö 
önnur skip FISK Seafood. Mikilvægast af öllu 
er þó að með þessari vinnu er stigið skref til að 
koma í veg fyrir slys um borð. Með þá reynslu 

sem fengin er um borð í Málmey ætlar VÍS að 
hefja formlegt samstarf með öðrum útgerðum 
með aukið öryggi sjómanna að leiðarljósi.

Vitundarvakning um borð
Ágúst Ómarsson skipstjóri segir að 
öryggisátakið um borð í Málmey hafi yfirleitt 
mælst vel fyrir hjá áhafnarameðlimum enda 
skynji þeir vel gildi þess. Að sögn Ágústs var 
stofnuð öryggisnefnd um borð sem heldur utan 
um verkefnið. Hann segir að áhöfnin hafi verið 
hvött til að skrá öll atvik þar sem legið hafi við 
óhappi og að benda á hugsanlegar slysagildrur. 
Ágúst telur að umræðan um verkefnið hafi 
skapað vitunarvakningu um öryggismál um 
borð. „Ég held að þetta leiði til þess að við 
erum meira á varðbergi gagnvart þeim hættum 
sem eru í vinnuumhverfinu og pössum betur 
hver upp á annan. Þá stuðlar þetta að því að 
menn grípa fyrr til aðgerða og lagfæra það sem 
úrskeiðis kann að fara og mönnum getur stafað 
hætta af,“ segir Ágúst.   Ágúst leggur áherslu á 
nauðsyn stöðugrar umræðu um öryggismálin 
til að menn haldi vöku sinni. „Um leið og við 
hættum að tala um öryggismálin hætta menn 
að skrá hjá sér og vekja athygli á atvikum og 
aðstæðum sem okkur getur stafað hætta af.“  
Ágúst segist hafa orðið var við talsverðan áhuga 
hjá áhöfnum á öðrum skipum á öryggisátakinu 
um borð í Málmey.

 
Næsta skref í  
öryggismálum sjómanna
„Samningurinn milli Slysavarnarskóla 
sjómanna og VÍS er ánægjulegt framhald af 
því samstarfi sem við höfum átt undanfarið 
ár um borð í Málmey,“ segir Hilmar Snorrason 
skólastjóri Slysavarnarskóla sjómanna. „Sú 
vitundarvakning sem við erum að beita okkur 
fyrir er nauðsynlegt næsta skref í öryggismálum 
sjómannastéttarinnar. Sjómenn þurfa að leita 
uppi hættur og slysagildrur í vinnuumhverfinu 
og gera sér grein fyrir þeim áður en þær gera vart 
við sig,“ bætir Hilmar við.

Samstarf um aukið 
öryggi sjómanna
 
VÍS og Slysavarnaskóli sjómanna gera 3ja ára samstarfssamning um  
að auka öryggi um borð í íslenskum fiskiskipum

Þessi mynd var tekin þegar gengið var frá samningi um forvarnarsamstarf VÍS og 
Slysavarnaskóla sjómanna. Frá vinstri Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysavarnaskóla 
sjómanna,  Ágúst Ó. Ómarsson skipstjóri á Málmey og Guðmundur Örn 
Gunnarsson, forstjóri VÍS

Forsíðumynd: Hreinn Magnússon.

Myndin sýnir Sæmund Heimi Guðmundsson, 

Jóhann Inga Grétarsson og Halldór Kristján 

Valdimarsson landa afla úr Benna Sæm.

Útgefandi: Sjómannadagsráð, Hrafnistu, 

Laugarási, 104 Reykjavík.

Framkvæmdastjóri  Sjómannadagsráðs:

Ásgeir Ingvason.

Ritnefnd: Hálfdan Henrysson, Harlad S. 

Holsvík og Hjálmar Baldursson.

Umsjón: KOM Almannatengsl ehf.

Ritstjóri: Þorsteinn G. Gunnarsson

Höfundar efnis: Bolli Valgarðsson, Róbert 

Róbertsson og Þorsteinn G. Gunnarsson

Umbrot: svarthvitt ehf. 698-4104

Ljósmyndir: Hreinn Magnússon o. fl.

Auglýsingar: Birna Sigurðardóttir

Markfell sf. Sími 898-3925

Prentvinnsla: 

Landsprent
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Hannaðu heimilið með TENGI
Baðinnréttingar, hreinlætistæki, blöndunartæki

1958 – 200850 ÁRA 



215. JÚNÍ 2010  SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ

Nýr Nicorette plástur 
fæst nú 25 mg
og hálfgagnsær  

Nicorette® nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð til að auðvelda reykingafólki að venja sig af tóbaki með því að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum. Skammtar eru einstaklingsbundnir eftir því hve 
mikið er reykt. Nota má forðaplásturinn einan og sér eða samtímis 2mg Nicorette lyfjatyggigúmmíi eða Nicorette innsogslyfi. Hámarksdagskammtur er 1 stk forðaplástur og annað hvort 24 stk lyfjatyggigúmm eða 12 
hylki af innsogslyfi.Til að ná sem bestum árangri skal fylgja leiðbeiningum í fylgiseðli. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum 
innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall, óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarlegar hjartsláttartruflanir, ómeðhöndlaðan háþrýsting eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette. Börn yngri en 15 ára mega 
ekki nota Nicorette. Þungaðar konur og konur með barn á brjósti  skulu eingöngu nota Nicorette í samráði við heilbrigðisstarfsfólk. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: 
McNeil Denmark ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatún 2, 210 Garðabæ..

Nicorette Invisi 25 mg 
Er að hærri styrkleika en fyrri forðaplástrar frá Nicorette

Nýtt!
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Við Boðaþing 22 og 24 er Naustavör, 
dótturfyrirtæki Sjómannadagsráðs, að reisa 95 
öryggis- og þjónustuíbúðir fyrir sextíu ára og 
eldri, í fjölbýlishúsi við hliðina á nýju 
hjúkrunarheimili Hrafnistu, sem tók til starfa í 
mars. Húsið er reist í tveimur áföngum og verður 
lokið við fyrri áfanga í nóvember er útleiga hefst 
á fyrstu 48 íbúðunum.

Að sögn Ásgeirs Ingvasonar, framkvæmda-
stjóra Sjómannadagsráðs, er um að ræða 
vandaðar tveggja og þriggja herbergja íbúðir í 
sex mismunandi stærðum, allt frá sextíu 
fermetrum (með geymslu og sameign 88 fm) til 
rúmlega nítíu fermetra (með geymslu og 
sameign 131 fm). Húsin eru tengd með 
undirgangi yfir í þjónustumiðstöð 
Kópavogsbæjar við Boðaþing 9, en þar eru m.a 
fjölnotasalur með eldhúsi, matsalur, sundlaug, 
hár- og fótsnyrting, sjúkraþjálfun, föndursalur, 
dagvistun og fleira. Þessa dagana er mikill fjöldi 
iðnaðarmanna að störfum á svæðinu, m.a. við 
vinnu við frágang á lóð, snjóbræðslum og fleiru 
auk þess sem verið er að innrétta íbúðir og mála.

Á mörkum bæjar og sveitar
Boðaþing var alfarið skipulagt með þarfir eldri 
borgara í huga. Vestast á svæðinu eru íbúðir 
fyrir 55 ára og eldri, í miðju eru hjúkrunaríbúðir 
og þjónustumiðstöð og syðst þjónustu- og 
öryggisíbúðir Naustavarar. Hverfið liggur 
á mörkum bæjar og sveitar og um hverfið 
liggja göngu- og reiðstígar að Elliðavatni og til 
Heiðmerkur.  

Fjölbreytt þjónusta í boði
„Við gerum ráð fyrir að íbúar geti verið sem 
lengst í eigin íbúð með því að nýta sér þá 
aðstöðu sem fyrir er í íbúðunum og einnig 
með því að kaupa ýmsa aðstoð og þjónustu 
sem Hrafnista og Kópavogsbær hafa upp á að 
bjóða við Boðaþing,“ segir Ásgeir, sem segir 
jafnframt stefnt að því að veita heimahjúkrun 
og heimilisþjónustu frá þjónustumiðstöðinni til 
leigjenda Naustavarar við Boðaþing.

Stórkostlegt útsýni
Sunnan við húsið, sem tekið verður í notkun 
í lok ársins, verða leiktæki fyrir barna- og 
barnabörnin sem heimasækja afa og ömmu, 
og einnig púttvöllur, sem er ein vinsælasta 
íþrótt eldri borgara. Í öllum íbúðum 
verður mynddyrasími, sjúkratalkerfi og 
öryggishnappur, sem tengt er hjúkrunarvakt 
hjúkrunarheimilisins. Þá fylgja yfirbyggðar svalir 
íbúðunum. „Íbúðirnar eru afar vel staðsettar 
enda er útsýnið stórkostlegt, bæði til Bláfjalla og 

Hengilssvæðisins og í norður til Skarðsheiðar og 
Esjunnar,“ segir Ásgeir, sem hvetur áhugasama 
til að leita nánari upplýsinga á skrifstofu 
Sjómannadagsráðs. 

Nánari upplýsingar
Upplýsingar um íbúðirnar eru veittar á skrifstofu 
Sjómannadagsráðs í síma 5859500, 5859301 
og 5859302. Þá eru upplýsingar einnig að finna 
á vefsíðunni hrafnista.is auk þess sem senda 
má fyrirspurn til Ásgeirs á netfangið asgeir.
ingvason@hrafnista.is.

Íbúðir aldraðra við Boðaþing

Glæsilegt útsýni á mörkum bæjar og sveitar
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Hjúkrunarheimili Hrafnistu við 
Boðaþing í Kópavogi, sem tekið var í 
notkun í mars, er hannað og teiknað 
utanum danska hugmyndafræði, sem 
nefnist Leve og bo. Meginboðskapur 
hennar er að virða og viðhalda 
sjálfsákvörðunarrétti íbúanna, 
viðhalda og efla styrkleika þeirra 
ásamt þátttöku í hinu daglega lífi á 
heimilinu. Í sem stystu máli boðar 
hugmyndafræðin að venjur daglegs 
lífs eins og væri á eigin heimili séu 
ríkjandi í eins miklum mæli og kostur 
er. 

Þessi meginstefna Leve og bo er 
áberandi þegar að er gáð á Hrafnistu í 
Kópavogi, sem hannað er fyrir 88 
heimilismenn í alls átta 11 manna 
heimiliseiningum. Hún birtist m.a. í 
því að stoðeiningar heimilisins, s.s. 
starfsmannaaðstaða, aðstaða fyrir 
félagsstarf, dagvistun og 
endurhæfingu ásamt ýmsu fleiru í 
starfsemi hjúkrunarheimila, eru ekki 
staðsettar á sjálfu heimilinu, heldur í 
svokallaðri þjónustumiðstöð sem er 
samtengd húsnæði Hrafnistu. 

Byggt á þátttöku heimilisfólks 
Hrönn Ljótsdóttir, forstöðumaður 
heimilisins, segir að grunnhugsunin 
sé að nýta bestu kosti sjálfstæðrar 
búsetu og sameina þá því öryggi 
sem hjúkrunarheimilin hafa uppá að 

bjóða. „Við byggjum á því að virkja 
og viðhalda þátttöku íbúanna og 
aðstandenda þeirra í daglegu lífi á 
heimilinu og við, starfsfólkið hér, 
vinnum með íbúunum að því að 
skapa eins hlýlegt og virkt samfélag 
og kostur er. Starfsmannamiðað 
vinnufyrirkomulag, þar sem allt starf 
er í mjög fyrirfram ákveðnum farvegi, 
á ekki við hér,“ segir Hrönn.

Á fætur þegar hentar
Á Hrafnistu í Kópavogi notar 
starfsfólkið ekki einkennisfatnað 
eins og tíðkast almennt á 
hjúkrunarheimilum (og auðvitað 
sjúkrahúsum). Allir nota eigin 
fatnað. „Þetta er hluti af því að skapa 
heimilislegt andrúmsloft og komast 
hjá stofnanayfirbragði. Það má einnig 
nefna að hér fer fólk á fætur þegar því 
hentar, en ekki á fyrirfram ákveðnum 
tíma. Morgunverður er í boði frá 
kl. 6 til 11 og hádegismatur er ekki 
endilega á slaginu kl. 12, stundum 
þegar hún er langt gengin í eitt. Það 
fer mikið eftir því hvað við erum að 
gera,“ segir Hrönn og bætir við að 
dýrahald sé eitt þeirra atriða, sem 
heimilið sé opið fyrir. „Hingað koma 
stundum sjálfboðaliðar á vegum 
Rauða krossins með dýr í heimsókn. 
Það myndi líklega ekki ganga ef allir 
vildu hafa eigin dýr, en þetta er eitt að 

því sem við myndum og munum leysa 
eins og fólk gerir almennt, sem býr 
saman. En við erum þó bundin við það 
skilyrði að sækja þarf um leyfi fyrir 
dýrahaldi hjá heilbrigðiseftirlitinu.“

Glímir við stofnanavæðingu 
Hrönn segir að á vissan hátt glími 
fyrirkomulagið á Hrafnistu í Kópavogi 
við þá miklu stofnanavæðingu sem 
búið sé að innleiða á dvalar- og 
hjúkrunarheimili landsins, þar 
sem yfirbragðið minni að vissu 
leyti talsvert á sjúkrahús. Hún 
vonast þó til að með tímanum 
takist að vinna bug á þeim 
þversagnakenndu viðfangsefnum, 
sem séu annars vegar ný viðmið 
hjúkrunarheimila sem heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytið birti 2008, 
og hins vegar lög og reglur sem ýmsar 
stofnanir hafi eftirlit með að séu í 
heiðri hafðar.

Ný viðmið
Félags- og tryggingamálaráðuneytið 
birti á árinu 2008 ný viðmið 
um skipulag hjúkrunarheimila. 
Í þeim er lagt til grundvallar að 
hjúkrunarheimilum sé ætlað að vera 
heimili fólks sem heilsu sinnar vegna 
er ekki lengur fært um að búa á eigin 
vegum með viðeigandi stuðningi 
og þurfi á umönnun og hjúkrun að 

halda. Því þurfi hjúkrunarheimili 
að líkjast eins og kostur er húsnæði, 
skipulagi og aðstæðum á venjulegum 
einkaheimilum fólks en mæta engu 
að síður þörfum þeirra sem hafa 
skerta getu til athafna daglegs lífs. 
Í nýju viðmiðunum er lögð áhersla 
á litlar hjúkrunareiningar í stað 
stórra stofnana með fjölmennum 
hjúkrunardeildum. Þar eigi að vera 
rúmgott einkarými fyrir hvern og 
einn en jafnframt sameiginlegt 
rými fyrir íbúa og starfsfólk hverrar 
einingar með eldunaraðstöðu, 
borðstofu og dagstofu. Fjallað er 
um heildarskipulag, ytra umhverfi, 
innra skipulag og stærðir rýma, 
aðgengismál, nauðsynlegan búnað og 
fleira.

Hrönn segir að þrátt fyrir þessar 
áherslur heilbrigðisyfirvalda sé farið 
fram á fjóra vaska í eldhúsi því annars 
sé bannað að elda mat, aðeins megi 
hita mat. Slíkar reglur séu til þess 
fallnar að torvelda framkvæmd nýju 
stefnunnar ef ekki sé rétt á haldið. Þá 
geti dýrahald hugsanlega vafist fyrir 
eftirlitsaðilum ef á reyni í nokkrum 
mæli og eins megi búast við að 
ýmislegt í vinnuverndarlögum þurfi 
endurskoðunar við. „Við göngum eins 
langt og við getum í því markmiði að 
innleiða þessa nýju hugmyndafræði 
sem allir eru sammála um að sé mikil 

framför og spennandi áskorun. En sé 
mönnum full alvara þá held ég að ekki 
verði komist hjá breytingum á lögum 
og reglugerðum sem nú gilda um 
starfsemi öldrunarheimila,“ segir 
Hrönn.

Fyrri áfangi af tveimur
Við upphaf starfsemi Hrafnistu í 
Kópavogi var fyrri áfangi af tveimur 
tekinn í notkun með rýmum fyrir 44 
einstaklinga. Alls er gert ráð fyrir 
rýmum fyrir 88 manns og verður 
seinni áfanginn tekinn í notkun á 
næstu árum. Nú starfa þar rúmlega 40 
manns. 

Um Hrafnistu 
Dvalarheimili aldraðra sjómanna, 
Hrafnista, hóf starfsemi 1957. 
Sjómannadagsráð á og rekur 
Hrafnistuheimilin, sem eru nú alls 
fimm á höfuðborgarsvæðinu. Á dvalar- 
og hjúkrunarheimilum Hrafnistu 
búa nú liðlega 600 manns auk þess 
sem rúmlega 400 aðrir aldraðir 
einstaklingar njóta daglegrar þjónustu 
án þess að búa á heimilunum. Alls 
starfa rúmlega 900 manns hjá 
Hrafnistu, sem er einn af fjölmennari 
vinnustöðum landsins.

Danska hugmyndafræðin 
Leve og bo innleidd á Hrafnistu
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Allir dagar
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Ef þú ert tryggður þá færðu það bætt

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN  /  Sími 515 2000  /  tm@tm.is  /  www.tm.is

Við hjá TM erum sérfræðingar í tryggingum fyrir sjávarútveginn. Þess vegna verður 

okkur 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.
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Dagskrá Hátíðar hafsins - sunnudagurinn 6. júníDagskrá Hátíðar hafsins - laugardagurinn 5. júní
08:00  
Hátíðarfánar prýða skip í höfninni

9:30 og 15:00 
Lundaskoðun | Ægisgarður
Lundaskoðun. Klukkustundar sigling. 
Fullorðnir 3.000 kr. Börn 7–15 1.500 kr. 
Börn undir 7 ára, frítt. 

10:00–17:00 
Lífríki hafsins | Ægisgarður
Svali og litablöð fyrir börnin. 
Sjómannatilboð á veitingum
í Hvalasetrinu. 

10:00–18:00 
Vinna 18 sofa 6 | Mýrargötu 2–8
– sjá nánar á laugardag.

10:00–16:00 
Íslenskir fiskar | Grandagarður 
Hafrannsóknarstofnun hefur safnað 
skrýtnum fiskum sem verða til sýnis.

10:00–17:00 
Fiskmarkaðurinn við gömlu höfnina 
Nýr og ferskur fiskmarkaður opnar í 
grænu verbúðunum við Geirsgötu.

10:00   
Minningarathöfn | Fossvogskirkjug.
Athöfn við Minningaröldur Sjómanna-
dagsins. Sr. Hjálmar Jónsson flytur 
ritningarorð og bæn. Heiðursvörður: 
Starfsmenn Landhelgisgæslunnar og 
áhöfn frönsku freigátunnar Latouche-
Tréville. Trompetleikur: Ásgeir Stein-
grímsson.

11:00   
Sjómannamessa í Dómkirkjunni
Sr. Hjálmar Jónsson, dómkirkjuprestur, 
predikar og minnist drukknaðra 
sjómanna. Sr. Þorvaldur Víðisson þjónar 
fyrir altari. Dómkórinn syngur og 
organisti er Örn Magnússon. Gissur Páll 
Gissurarson, tenór, syngur einsöng. 
Meðan á guðsþjónustu stendur verður 
lagður blómsveigur á leiði óþekkta 
sjómannsins.

11:00–17:00  
Víkin-Sjóminjasafnið | Grandagarður 8
Í safninu við sjóinn fá gestir einstaka 
innsýn í aldalangt sambýli Íslendinga 
við hafið. Ný sýning Sjósókn í Norður-
höfum verður opnuð. 
Varðskipið Óðinn 
Fyrrum varðskipsmenn taka á móti
gestum um borð.
Bryggjan
Nýtt kaffihús við sjóinn opnar formlega 
á Hátíð hafsins og glæsilegur úti-
veitingapallur vígður.

11:00 
Sjóstöng og sæla | Ægisgarður 
Þriggja klst. sjóstangaferð á Faxa. 
Fullorðnir 6.500 kr. Börn 7–15, 3.500 kr. 
Börn undir 7 ára, frítt. Takm. aðgangur. 
 

11:00–18:00 
Verbúðir | Geirsgata
Gamla höfnin iðar af lífi með fjölbreyttri 
starfsemi í gömlu verbúðunum:Handverk 
og hönnun, matur og menning. 

11:00–18:00 
Verbúðir | Grandagarður
Listir, handverk, hönnun og matar-
menning í gömlu verbúðunum á Granda.

11:00–13:00 
Andlitsmálun | Grandagarður
Láttu breyta þér í tígrisdýr, pandabjörn 
eða krossfisk!

11:00–17:00
Vísindasmiðja Hafró | Grandagarður
Skoðaðu kvarnir í smásjá – þannig 
geturðu séð hvað fiskurinn er gamall.

11:15–18:00  
Sjómannaveisla | Viðey 
Sjómannakaffi í Viðeyjarstofu og útigrill.
Ferja til Viðeyjar frá Skarfabakka 
kl: 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 
15:15 - 16:15 - 17:15 
Ferja til Viðeyjar frá Gömlu höfninni 
(Ægisgarði) kl. 12:00. Fullorðnir 700 kr. 
Börn 7–18 300 kr. Börn undir 7 ára frítt.

12:00
Nýr björgunarbátur | Vesturhöfnin
Nýr björgunarbátur vígður og gefið 
nafn. Björgunarsveitin Ársæll tekur 
nýjan björgunarbát í notkun.

12:00–16:00  
Vespuleiga Lundavespur | Ægisgarður
2 fyrir 1 á vespurúnt hjá Lundavespum.

12:00–16:00 
Rafmagnshjól | Ægisgarður
2 fyrir 1 á rafmagnshjól hjá Season Tour.

12:00–17:00
Vöfflur og kaffi | Grandagarði 14
Slysavarnadeild kvenna í Reykjavík selur 
vöfflur og kaffi.

12:00–17:00  
Hopp og skopp | Grandagarður 
Froðupartý, risarennibraut og mörg fleiri 
leiktæki.

13:00–17:00  
Harmonikuleikur | Grandagarður
Félagar úr Harmonikufélagi Reykjavíkur 
leika ljúfa tóna.

13:00–16:00
Módelsmiðja | Hugmyndahús 
háskólanna, Grandagarði 2
– sjá nánar á laugardag.

Dagskrá á sviði á Granda

13:00  
Lalli töframaður töfrar krakkana uppúr 
skónum og ofan í þá aftur. Eins gott að 
það sé ekki táfýla!   

13:30  
Sindri sæfari segir sögur af hafmeyjum 
og syngur uppúr flöskuskeytum.
Grandagarður

15:00  
Á rómantísku nótunum. 
Söngdagskrá frá Akranesi.

16:00  
Ljótu hálfvitarnir Ein vinsælasta 
hljómsveit austan Vaðlaheiðar spilar 
hressa, þjóðlagaskotna tónlist.

16:45  
Verðlaun afhent fyrir kappróður. 

13:00, 14:00 og 15:00 
Skemmtisigling | Bótarbryggja 
Sæbjörgin, skólaskip Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar, siglir um sundin blá. 
Kvennadeild Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar í Reykjavík selur veitingar 
um borð. 

13:00–16:00 
Krabbaklapp | Grandagarður
Lifandi sjávardýr sem hægt er að skoða 
og koma við.

13:00–17:00 
Björgunarsv. Ársæll | Grandagarður
Tæki sveitarinnar til sýnis. Kassaklifur, 
línubrú, vatnsfallbyssa og margt fleira 
sem er skemmtilegt og spennandi að 
prófa. 
 
13:00–16:00
DAS | Grandagarður  
Kynningar á vegum Happdrætti DAS, 
Hrafnistu í Reykjavík, Sjómannadagsráðs 
í Reykjavík og Hafnarfirði og Naustavarar.
– Sjá nánar á laugardag.

13:30
Lúðrasveit Reykjavíkur | Grandagarði 8
Lúðrasveit Reykjavíkur leikur undir 
stjórn Lárusar Grímssonar. Fyrir framan 
Víkina-Sjóminjasafnið. 

14:00–15:00
Hátíðadagskrá Sjómannadagsráðs 
Víkin-Sjóminjasafnið | Grandagarður
Gissur Páll Gissurarson, tenór, syngur 
Íslands hrafnistumenn eftir Emil 
Thoroddsen og Örn Arnarson. 
Undirleikari er Jónas Þóris.
Ávörp: Jón Bjarnason, landbúnaðar-  
og sjávarútvegsráðherra.
Guðmundur Hallvarðsson, formaður 
Sjómannadagsráðs heiðrar sjómenn.
Heðin Mortensen, borgarstjóri Þórs-
hafnar í Færeyjum.
Gunnar Þórðarson og Hjörleifur Valsson 
leika létt lög.
Kynnir er Gerður G. Bjarklind

14:00–17:00  
Hnútasmiðja | Grandagarður 
Hnútasmiðja fyrir unga jafnt sem aldna 
á vegum Tækniskólans í Reykjavík. 

14:00–17:00
HB Grandi | Norðurgarði 1
HB Grandi býður gestum Hátíðar hafsins 
í opið hús. Slysavarnadeild kvenna í 
Reykjavík sér um veitingar. Á frívakt-
inni: Ragnar Bjarnason mætir ásamt 
hljómsveit og söngvurum og flytur 
sjómannalög.

14:00–17:00
Vöfflur og kaffi | Grandagarði 1
Kaffihlaðborð Slysavarnadeildar kvenna 
í Reykjavík.

15:10
Kappróður | Vesturhöfnin
Kappróður í innri höfninni. 

15:20
Björgun úr hafi | Vesturhöfnin
Áhöfn þyrlu Landhelgisgæslunnar sýnir 
björgunarstörf ásamt Björgunarsv. Ársæli 
og Rescue LIV.

15:30  
Listflug | Reykjavíkurhöfn
Björn Thoroddsen sýnir listir sínar.

10:00   
Hátíðin flautuð inn af skipslúðrum

10:00–16:00 
Íslenskir fiskar | Grandagarður 
Helstu nytjafiskar við Ísland til sýnis 
auk fjölmargra fisktegunda sem finnast í 
úthafinu og koma sjaldan fyrir sjónir 
almennings. 

10:00–17:00 
Lífríki hafsins | Ægisgarður
Svali og litablöð fyrir börnin. 
Sjómannatilboð á veitingum.
Hvalasetur Eldingar við Ægisgarð. 

9:30 og 15:00 
Lundaskoðun | Ægisgarður
Klukkustundar sigling. 
Fullorðnir 3.000 kr. Börn 7–15 1.500 kr. 
Börn yngri en 7 frítt. 
   
10:00–17:00 
Ljósmyndakeppni | Ægisgarður
Þátttakendur fá afhenta slóð flickr.com. 
Valdar verða fimm bestu myndirnar 
– glæsilegir vinningar.
Hvalasetur Eldingar við Ægisgarð

10:00–16:00
Brokey | Ingólfsgarður 
Opið hús í félagsheimili Brokeyjar á 
Ingólfsgarði. 

10:00–18:00 
Vinna 18 sofa 6 | Mýrargötu 2–8
Útskriftarnemar frá LHÍ setja upp 
spenn andi sýningu sem um leið er 
skemmtileg gönguleið milli Grandagarðs 
og Ægisgarðs.

10:00–16:00 
Stangveiðihátíð | Ellingsen
Sölumenn stangveiðideildar veita 
gestum góð ráð fyrir veiðiferðir 
sumarsins. Ýmsar uppákomur.

10:00–17:00  
Fiskmarkaðurinn við gömlu höfnina
Nýr og ferskur fiskmarkaður opnar í 
grænu verbúðunum við Geirsgötu. 

11:00–16:00 
Brim hf. | Geirsgötu 11
Brim býður upp á súpu og kynnir starf-
semi sína fyrir gestum og gangandi.

11:00–17:00  
Víkin-Sjóminjasafnið | Grandagarður 8
Í safninu við sjóinn fá gestir einstaka 
innsýn í aldalangt sambýli Íslendinga 
við hafið. Ný sýning Sjósókn í Norður-
höfum verður opnuð. 

Varðskipið Óðinn 
Velkomin um borð í varðskipið Óðinn. 
Fyrrum varðskipsmenn taka á móti 
gestum um borð.

Bryggjan
Nýtt kaffihús við sjóinn opnar formlega 
á Hátíð hafsins og glæsilegur úti-
veitingapallur vígður.

11:00–17:00
Sýningar–Miðbakka
Í tilefni Sjómannadagsins verða 
sýningarnar Fiskar við Íslandsstrendur 
og Reykjavík þá og nú settar upp á 
Miðbakka Reykjavíkurhafnar.

11:00–18:00 
Verbúðir | Geirsgata
Gamla höfnin iðar af lífi með fjölbreyttri 
starfsemi í gömlu verbúðunum: 
handverk og hönnun, matur og 
menning. 

11:00–18:00 
Verbúðir | Grandagarður
Listir, handverk, hönnun og matar-
mennning í gömlu verbúðunum.

11:00 
Sjóstöng og sæla | Ægisgarður
Þriggja klst. sjóstangaferð á Faxa. 
Fullorðnir 6.500 kr. Börn 7-15, 3.500 kr., 
yngri en 7 frítt. Takmarkaður aðgangur. 
 
11:00–17:00  
Vísindasmiðja Hafró | Grandagarður
Skoðaðu kvarnir í smásjá – þannig 
geturðu séð hvað fiskurinn er gamall.

11:00–13:00  
Andlitsmálun | Grandagarður
Láttu breyta þér í tígrisdýr, pandabjörn 
eða krossfisk!

12:00–17:00
Vöfflur og kaffi | Grandagarði 1 og 14
Slysavarnadeild kvenna í Reykjavík selur 
vöfflur og kaffi.

12:00–15:00   
Gómsætt á grillinu | Byko og Krónan
Byko og Krónan bjóða til grillveislu.
Hoppukastali fyrir börnin (með fyrirvara 
um veður). 
Leiknir verða ljúfir harmonikutónar. 

Dagskrá á sviði á Granda

11:30 
Leikhópurinn Lotta sýnir leikritið 
Grísirnir þrír.

12:30 
Söngvakeppni barna. Hara-systur 
stjórna þessari vinsælu keppni.

14:20 
Vinningslagið úr sjómannalagakeppni 
Hátíðar hafsins og Rásar 2 leikið.

14:30 
Sindri sæfari segir sögur af hafmeyjum 
og syngur uppúr flöskuskeytum.

14:50 
IÐA. Útskriftarnemar frá Danslistarskóla 
JSB flytja dansverk eftir Þórdísi Schram.

15:00 
BARA PLATA. Ísgerður Elfa flytur lög af 
barnaplötunni Bara plata.

16:00 
Jógvan og Friðrik Ómar.

12:00–16:00
Gömludansaball | Nema forum. Gamla 
Slippfélagshúsinu Mýrarg. 2-8 
Gömludansaball. Félagar úr Harmoniku-
félagi Reykjavíkur leika fyrir dansi. 

12:00–17:00 
Hopp og skopp | Grandagarður 
Froðupartý, hoppukastali, risarennibraut 
og mörg fleiri leiktæki.

13:00, 14:00, 15:00 
Siglt um sundin blá | Bótarbryggja
Sæbjörgin, skip Slysavarnafélagsins  
Landsbjargar, siglir um sundin blá. 
Slysavarnadeild kvenna, Reykjavík selur  
vöfflur og kaffi. Takmarkaður fjöldi.
 
13:00–16:00  
Mmmmm fiskur | Grandagarður
Hugmyndafræði nýnorræns eldhúss 
kynnt með fjölbreyttri dagskrá. 

13:00
Finleif Mortensen | Sjóminjasafnið
Færeyski listamaðurinn Finleif Morten-
sen opnar sýningu á verkum sínum. 

13:00 – 16:00 
Módelsmiðja | Hugmyndahús 
háskólanna, Grandagarði 2
Börn koma í fylgd fullorðinna og undir 
leiðsögn tveggja arkitekta byggjum við 
Undirheima hafsins. 

13:00  
Páll á Húsafelli | Sjávarbarinn
Páll á Húsafelli sýnir höggmyndir úr 
steini og meðal verka er hljómfögur 
fiskiharpa.

13:00–16:00 
Harmonikuleikur | Grandagarður
Félagar úr Harmonikufélagi Reykjavíkur 
leika sívinsæl sjómannalög.

13:00  
Björgunarsv. Ársæll | Grandagarður
Jeppar og annar búnaður til sýnis. 
Línubrú, klifurveggur, vatnsfallbyssa og 
margt fleira skemmtilegt.

13:00–16:00  
Flöskuskeytasmiðja | Grandagarður
Sendu skilaboð út í heim. kl. 16:00 
verður siglt með Sæbjörginni út á flóa 
og flöskuskeytum kastað í sjóinn. 

13:00–16:00
Sirkustrúður | Grandagarður 
Sirkustrúðurinn Wally treður upp 
víðsvegar á Grandanum.

13:00–16:00 
Krabbaklapp | Grandagarður
Lifandi sjávardýr sem hægt er að skoða 
og koma við undir leiðsögn starfsfólks 
sjávardýrasafnsins í Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinum.
 
13:00–16:00
DAS | Grandagarður 
Happdrætti DAS 
sýnir glæsilega Audi bifreið en bifreiðin 
verður dregin út í mánuðinum. 
Hrafnista Reykjavík 
kynnir endurbyggingu heimilisins.
Sjómannadagsráð í Reykjavík og 
Hafnarfirði 
kynnir starfsemi sína í Hraunborgum 
Grímsnesi. Þar er sundlaug, þjónustu-
miðstöð, tjaldsvæði, golfvöllur, 
frístundalóðir o.fl.
Naustavör 
kynnir þjónustu- og öryggisíbúðir fyrir 
60 ára og eldri sem eru í byggingu við 
Boðaþing 22–24, Kópavogi og þjónustu- 
og öryggisíbúðir sínar við Hrafnistu í 
Reykjavík og Hafnarfirði.

13:30
Knattspyrnukeppni | Þróttarvöllur 
Spennandi knattspyrnukeppni og 
reiptog á milli áhafna á aflahæstu 
skipum flotans.

14:00
Westward Ho |Vesturhöfnin
Færeyska skútan Westward Ho kemur til 
Reykjavíkur. Gestum boðið um borð. 

14:00
Siglingakeppni | Sæbrautin
Siglingakeppni Brokeyjar.
Ræst og endað við Ingólfsgarð. 
Ræsing með fallbyssuskoti. 

14:30
Rescue Lív | Vesturhöfnin
Færeyski björgunarbáturinn Rescue Lív 
sýnir listir sínar.
  
14:30
Sædýr | Varðskipið Óðinn
Danshópurinn Angler frá Danslistarskóla 
JSB flytur frumsamið verk. 

15:00
Færeyskur dans | Sjóminjasafnið
Rímur sungnar og stiginn dans. 

16:00 
Flöskuskeytasigling | Bótarbryggja
Siglt með Sæbjörginni til hafs og 
flöskuskeytum sem hafa verið útbúin í 
flöskuskeytasmiðjunni kastað fyrir borð. 

17:00  
Hvalaskoðun ANDREU | Ægisgarður
Verð: Fullorðnir 4000 kr. og Börn 7–15 
2000 kr. Börn undir 7 ára frítt.

18:00 
Fiskiveisla Hátíðar hafsins
9 veitingastaðir bjóða upp á vandaðan 
og spennandi matseðil með lostæti úr 
hafdjúpunum: Fjalakötturinn, Dill, 
Silfur, Við Tjörnina, Einar Ben, Hornið, 
Þrír Frakkar, Fiskifélagið og Brauðbær.

19:00  
Sjómannahóf | Hótel Saga 
Fordrykkur og 3ja rétta máltíð. 
Gissur Páll Gissurarson, tenór, syngur 
við undirleik Jónasar Þóris. Gunnar 
Þórðarson og Hjörleifur Valsson leika 
létt lög. Óvænt söngatriði. Hljómsveitin 
Saga Klass leikur fyrir dansi. 
Veislustjóri er Björgvin Franz Gíslason. 
Miðaverð kr. 7.900.
Miðasala Hótel Sögu í síma 525-9932, 
e-mail: iris.tosti@radissonsas.com.
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Dagskrá Hátíðar hafsins - sunnudagurinn 6. júníDagskrá Hátíðar hafsins - laugardagurinn 5. júní
08:00  
Hátíðarfánar prýða skip í höfninni

9:30 og 15:00 
Lundaskoðun | Ægisgarður
Lundaskoðun. Klukkustundar sigling. 
Fullorðnir 3.000 kr. Börn 7–15 1.500 kr. 
Börn undir 7 ára, frítt. 

10:00–17:00 
Lífríki hafsins | Ægisgarður
Svali og litablöð fyrir börnin. 
Sjómannatilboð á veitingum
í Hvalasetrinu. 

10:00–18:00 
Vinna 18 sofa 6 | Mýrargötu 2–8
– sjá nánar á laugardag.

10:00–16:00 
Íslenskir fiskar | Grandagarður 
Hafrannsóknarstofnun hefur safnað 
skrýtnum fiskum sem verða til sýnis.

10:00–17:00 
Fiskmarkaðurinn við gömlu höfnina 
Nýr og ferskur fiskmarkaður opnar í 
grænu verbúðunum við Geirsgötu.

10:00   
Minningarathöfn | Fossvogskirkjug.
Athöfn við Minningaröldur Sjómanna-
dagsins. Sr. Hjálmar Jónsson flytur 
ritningarorð og bæn. Heiðursvörður: 
Starfsmenn Landhelgisgæslunnar og 
áhöfn frönsku freigátunnar Latouche-
Tréville. Trompetleikur: Ásgeir Stein-
grímsson.

11:00   
Sjómannamessa í Dómkirkjunni
Sr. Hjálmar Jónsson, dómkirkjuprestur, 
predikar og minnist drukknaðra 
sjómanna. Sr. Þorvaldur Víðisson þjónar 
fyrir altari. Dómkórinn syngur og 
organisti er Örn Magnússon. Gissur Páll 
Gissurarson, tenór, syngur einsöng. 
Meðan á guðsþjónustu stendur verður 
lagður blómsveigur á leiði óþekkta 
sjómannsins.

11:00–17:00  
Víkin-Sjóminjasafnið | Grandagarður 8
Í safninu við sjóinn fá gestir einstaka 
innsýn í aldalangt sambýli Íslendinga 
við hafið. Ný sýning Sjósókn í Norður-
höfum verður opnuð. 
Varðskipið Óðinn 
Fyrrum varðskipsmenn taka á móti
gestum um borð.
Bryggjan
Nýtt kaffihús við sjóinn opnar formlega 
á Hátíð hafsins og glæsilegur úti-
veitingapallur vígður.

11:00 
Sjóstöng og sæla | Ægisgarður 
Þriggja klst. sjóstangaferð á Faxa. 
Fullorðnir 6.500 kr. Börn 7–15, 3.500 kr. 
Börn undir 7 ára, frítt. Takm. aðgangur. 
 

11:00–18:00 
Verbúðir | Geirsgata
Gamla höfnin iðar af lífi með fjölbreyttri 
starfsemi í gömlu verbúðunum:Handverk 
og hönnun, matur og menning. 

11:00–18:00 
Verbúðir | Grandagarður
Listir, handverk, hönnun og matar-
menning í gömlu verbúðunum á Granda.

11:00–13:00 
Andlitsmálun | Grandagarður
Láttu breyta þér í tígrisdýr, pandabjörn 
eða krossfisk!

11:00–17:00
Vísindasmiðja Hafró | Grandagarður
Skoðaðu kvarnir í smásjá – þannig 
geturðu séð hvað fiskurinn er gamall.

11:15–18:00  
Sjómannaveisla | Viðey 
Sjómannakaffi í Viðeyjarstofu og útigrill.
Ferja til Viðeyjar frá Skarfabakka 
kl: 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 
15:15 - 16:15 - 17:15 
Ferja til Viðeyjar frá Gömlu höfninni 
(Ægisgarði) kl. 12:00. Fullorðnir 700 kr. 
Börn 7–18 300 kr. Börn undir 7 ára frítt.

12:00
Nýr björgunarbátur | Vesturhöfnin
Nýr björgunarbátur vígður og gefið 
nafn. Björgunarsveitin Ársæll tekur 
nýjan björgunarbát í notkun.

12:00–16:00  
Vespuleiga Lundavespur | Ægisgarður
2 fyrir 1 á vespurúnt hjá Lundavespum.

12:00–16:00 
Rafmagnshjól | Ægisgarður
2 fyrir 1 á rafmagnshjól hjá Season Tour.

12:00–17:00
Vöfflur og kaffi | Grandagarði 14
Slysavarnadeild kvenna í Reykjavík selur 
vöfflur og kaffi.

12:00–17:00  
Hopp og skopp | Grandagarður 
Froðupartý, risarennibraut og mörg fleiri 
leiktæki.

13:00–17:00  
Harmonikuleikur | Grandagarður
Félagar úr Harmonikufélagi Reykjavíkur 
leika ljúfa tóna.

13:00–16:00
Módelsmiðja | Hugmyndahús 
háskólanna, Grandagarði 2
– sjá nánar á laugardag.

Dagskrá á sviði á Granda

13:00  
Lalli töframaður töfrar krakkana uppúr 
skónum og ofan í þá aftur. Eins gott að 
það sé ekki táfýla!   

13:30  
Sindri sæfari segir sögur af hafmeyjum 
og syngur uppúr flöskuskeytum.
Grandagarður

15:00  
Á rómantísku nótunum. 
Söngdagskrá frá Akranesi.

16:00  
Ljótu hálfvitarnir Ein vinsælasta 
hljómsveit austan Vaðlaheiðar spilar 
hressa, þjóðlagaskotna tónlist.

16:45  
Verðlaun afhent fyrir kappróður. 

13:00, 14:00 og 15:00 
Skemmtisigling | Bótarbryggja 
Sæbjörgin, skólaskip Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar, siglir um sundin blá. 
Kvennadeild Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar í Reykjavík selur veitingar 
um borð. 

13:00–16:00 
Krabbaklapp | Grandagarður
Lifandi sjávardýr sem hægt er að skoða 
og koma við.

13:00–17:00 
Björgunarsv. Ársæll | Grandagarður
Tæki sveitarinnar til sýnis. Kassaklifur, 
línubrú, vatnsfallbyssa og margt fleira 
sem er skemmtilegt og spennandi að 
prófa. 
 
13:00–16:00
DAS | Grandagarður  
Kynningar á vegum Happdrætti DAS, 
Hrafnistu í Reykjavík, Sjómannadagsráðs 
í Reykjavík og Hafnarfirði og Naustavarar.
– Sjá nánar á laugardag.

13:30
Lúðrasveit Reykjavíkur | Grandagarði 8
Lúðrasveit Reykjavíkur leikur undir 
stjórn Lárusar Grímssonar. Fyrir framan 
Víkina-Sjóminjasafnið. 

14:00–15:00
Hátíðadagskrá Sjómannadagsráðs 
Víkin-Sjóminjasafnið | Grandagarður
Gissur Páll Gissurarson, tenór, syngur 
Íslands hrafnistumenn eftir Emil 
Thoroddsen og Örn Arnarson. 
Undirleikari er Jónas Þóris.
Ávörp: Jón Bjarnason, landbúnaðar-  
og sjávarútvegsráðherra.
Guðmundur Hallvarðsson, formaður 
Sjómannadagsráðs heiðrar sjómenn.
Heðin Mortensen, borgarstjóri Þórs-
hafnar í Færeyjum.
Gunnar Þórðarson og Hjörleifur Valsson 
leika létt lög.
Kynnir er Gerður G. Bjarklind

14:00–17:00  
Hnútasmiðja | Grandagarður 
Hnútasmiðja fyrir unga jafnt sem aldna 
á vegum Tækniskólans í Reykjavík. 

14:00–17:00
HB Grandi | Norðurgarði 1
HB Grandi býður gestum Hátíðar hafsins 
í opið hús. Slysavarnadeild kvenna í 
Reykjavík sér um veitingar. Á frívakt-
inni: Ragnar Bjarnason mætir ásamt 
hljómsveit og söngvurum og flytur 
sjómannalög.

14:00–17:00
Vöfflur og kaffi | Grandagarði 1
Kaffihlaðborð Slysavarnadeildar kvenna 
í Reykjavík.

15:10
Kappróður | Vesturhöfnin
Kappróður í innri höfninni. 

15:20
Björgun úr hafi | Vesturhöfnin
Áhöfn þyrlu Landhelgisgæslunnar sýnir 
björgunarstörf ásamt Björgunarsv. Ársæli 
og Rescue LIV.

15:30  
Listflug | Reykjavíkurhöfn
Björn Thoroddsen sýnir listir sínar.

10:00   
Hátíðin flautuð inn af skipslúðrum

10:00–16:00 
Íslenskir fiskar | Grandagarður 
Helstu nytjafiskar við Ísland til sýnis 
auk fjölmargra fisktegunda sem finnast í 
úthafinu og koma sjaldan fyrir sjónir 
almennings. 

10:00–17:00 
Lífríki hafsins | Ægisgarður
Svali og litablöð fyrir börnin. 
Sjómannatilboð á veitingum.
Hvalasetur Eldingar við Ægisgarð. 

9:30 og 15:00 
Lundaskoðun | Ægisgarður
Klukkustundar sigling. 
Fullorðnir 3.000 kr. Börn 7–15 1.500 kr. 
Börn yngri en 7 frítt. 
   
10:00–17:00 
Ljósmyndakeppni | Ægisgarður
Þátttakendur fá afhenta slóð flickr.com. 
Valdar verða fimm bestu myndirnar 
– glæsilegir vinningar.
Hvalasetur Eldingar við Ægisgarð

10:00–16:00
Brokey | Ingólfsgarður 
Opið hús í félagsheimili Brokeyjar á 
Ingólfsgarði. 

10:00–18:00 
Vinna 18 sofa 6 | Mýrargötu 2–8
Útskriftarnemar frá LHÍ setja upp 
spenn andi sýningu sem um leið er 
skemmtileg gönguleið milli Grandagarðs 
og Ægisgarðs.

10:00–16:00 
Stangveiðihátíð | Ellingsen
Sölumenn stangveiðideildar veita 
gestum góð ráð fyrir veiðiferðir 
sumarsins. Ýmsar uppákomur.

10:00–17:00  
Fiskmarkaðurinn við gömlu höfnina
Nýr og ferskur fiskmarkaður opnar í 
grænu verbúðunum við Geirsgötu. 

11:00–16:00 
Brim hf. | Geirsgötu 11
Brim býður upp á súpu og kynnir starf-
semi sína fyrir gestum og gangandi.

11:00–17:00  
Víkin-Sjóminjasafnið | Grandagarður 8
Í safninu við sjóinn fá gestir einstaka 
innsýn í aldalangt sambýli Íslendinga 
við hafið. Ný sýning Sjósókn í Norður-
höfum verður opnuð. 

Varðskipið Óðinn 
Velkomin um borð í varðskipið Óðinn. 
Fyrrum varðskipsmenn taka á móti 
gestum um borð.

Bryggjan
Nýtt kaffihús við sjóinn opnar formlega 
á Hátíð hafsins og glæsilegur úti-
veitingapallur vígður.

11:00–17:00
Sýningar–Miðbakka
Í tilefni Sjómannadagsins verða 
sýningarnar Fiskar við Íslandsstrendur 
og Reykjavík þá og nú settar upp á 
Miðbakka Reykjavíkurhafnar.

11:00–18:00 
Verbúðir | Geirsgata
Gamla höfnin iðar af lífi með fjölbreyttri 
starfsemi í gömlu verbúðunum: 
handverk og hönnun, matur og 
menning. 

11:00–18:00 
Verbúðir | Grandagarður
Listir, handverk, hönnun og matar-
mennning í gömlu verbúðunum.

11:00 
Sjóstöng og sæla | Ægisgarður
Þriggja klst. sjóstangaferð á Faxa. 
Fullorðnir 6.500 kr. Börn 7-15, 3.500 kr., 
yngri en 7 frítt. Takmarkaður aðgangur. 
 
11:00–17:00  
Vísindasmiðja Hafró | Grandagarður
Skoðaðu kvarnir í smásjá – þannig 
geturðu séð hvað fiskurinn er gamall.

11:00–13:00  
Andlitsmálun | Grandagarður
Láttu breyta þér í tígrisdýr, pandabjörn 
eða krossfisk!

12:00–17:00
Vöfflur og kaffi | Grandagarði 1 og 14
Slysavarnadeild kvenna í Reykjavík selur 
vöfflur og kaffi.

12:00–15:00   
Gómsætt á grillinu | Byko og Krónan
Byko og Krónan bjóða til grillveislu.
Hoppukastali fyrir börnin (með fyrirvara 
um veður). 
Leiknir verða ljúfir harmonikutónar. 

Dagskrá á sviði á Granda

11:30 
Leikhópurinn Lotta sýnir leikritið 
Grísirnir þrír.

12:30 
Söngvakeppni barna. Hara-systur 
stjórna þessari vinsælu keppni.

14:20 
Vinningslagið úr sjómannalagakeppni 
Hátíðar hafsins og Rásar 2 leikið.

14:30 
Sindri sæfari segir sögur af hafmeyjum 
og syngur uppúr flöskuskeytum.

14:50 
IÐA. Útskriftarnemar frá Danslistarskóla 
JSB flytja dansverk eftir Þórdísi Schram.

15:00 
BARA PLATA. Ísgerður Elfa flytur lög af 
barnaplötunni Bara plata.

16:00 
Jógvan og Friðrik Ómar.

12:00–16:00
Gömludansaball | Nema forum. Gamla 
Slippfélagshúsinu Mýrarg. 2-8 
Gömludansaball. Félagar úr Harmoniku-
félagi Reykjavíkur leika fyrir dansi. 

12:00–17:00 
Hopp og skopp | Grandagarður 
Froðupartý, hoppukastali, risarennibraut 
og mörg fleiri leiktæki.

13:00, 14:00, 15:00 
Siglt um sundin blá | Bótarbryggja
Sæbjörgin, skip Slysavarnafélagsins  
Landsbjargar, siglir um sundin blá. 
Slysavarnadeild kvenna, Reykjavík selur  
vöfflur og kaffi. Takmarkaður fjöldi.
 
13:00–16:00  
Mmmmm fiskur | Grandagarður
Hugmyndafræði nýnorræns eldhúss 
kynnt með fjölbreyttri dagskrá. 

13:00
Finleif Mortensen | Sjóminjasafnið
Færeyski listamaðurinn Finleif Morten-
sen opnar sýningu á verkum sínum. 

13:00 – 16:00 
Módelsmiðja | Hugmyndahús 
háskólanna, Grandagarði 2
Börn koma í fylgd fullorðinna og undir 
leiðsögn tveggja arkitekta byggjum við 
Undirheima hafsins. 

13:00  
Páll á Húsafelli | Sjávarbarinn
Páll á Húsafelli sýnir höggmyndir úr 
steini og meðal verka er hljómfögur 
fiskiharpa.

13:00–16:00 
Harmonikuleikur | Grandagarður
Félagar úr Harmonikufélagi Reykjavíkur 
leika sívinsæl sjómannalög.

13:00  
Björgunarsv. Ársæll | Grandagarður
Jeppar og annar búnaður til sýnis. 
Línubrú, klifurveggur, vatnsfallbyssa og 
margt fleira skemmtilegt.

13:00–16:00  
Flöskuskeytasmiðja | Grandagarður
Sendu skilaboð út í heim. kl. 16:00 
verður siglt með Sæbjörginni út á flóa 
og flöskuskeytum kastað í sjóinn. 

13:00–16:00
Sirkustrúður | Grandagarður 
Sirkustrúðurinn Wally treður upp 
víðsvegar á Grandanum.

13:00–16:00 
Krabbaklapp | Grandagarður
Lifandi sjávardýr sem hægt er að skoða 
og koma við undir leiðsögn starfsfólks 
sjávardýrasafnsins í Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinum.
 
13:00–16:00
DAS | Grandagarður 
Happdrætti DAS 
sýnir glæsilega Audi bifreið en bifreiðin 
verður dregin út í mánuðinum. 
Hrafnista Reykjavík 
kynnir endurbyggingu heimilisins.
Sjómannadagsráð í Reykjavík og 
Hafnarfirði 
kynnir starfsemi sína í Hraunborgum 
Grímsnesi. Þar er sundlaug, þjónustu-
miðstöð, tjaldsvæði, golfvöllur, 
frístundalóðir o.fl.
Naustavör 
kynnir þjónustu- og öryggisíbúðir fyrir 
60 ára og eldri sem eru í byggingu við 
Boðaþing 22–24, Kópavogi og þjónustu- 
og öryggisíbúðir sínar við Hrafnistu í 
Reykjavík og Hafnarfirði.

13:30
Knattspyrnukeppni | Þróttarvöllur 
Spennandi knattspyrnukeppni og 
reiptog á milli áhafna á aflahæstu 
skipum flotans.

14:00
Westward Ho |Vesturhöfnin
Færeyska skútan Westward Ho kemur til 
Reykjavíkur. Gestum boðið um borð. 

14:00
Siglingakeppni | Sæbrautin
Siglingakeppni Brokeyjar.
Ræst og endað við Ingólfsgarð. 
Ræsing með fallbyssuskoti. 

14:30
Rescue Lív | Vesturhöfnin
Færeyski björgunarbáturinn Rescue Lív 
sýnir listir sínar.
  
14:30
Sædýr | Varðskipið Óðinn
Danshópurinn Angler frá Danslistarskóla 
JSB flytur frumsamið verk. 

15:00
Færeyskur dans | Sjóminjasafnið
Rímur sungnar og stiginn dans. 

16:00 
Flöskuskeytasigling | Bótarbryggja
Siglt með Sæbjörginni til hafs og 
flöskuskeytum sem hafa verið útbúin í 
flöskuskeytasmiðjunni kastað fyrir borð. 

17:00  
Hvalaskoðun ANDREU | Ægisgarður
Verð: Fullorðnir 4000 kr. og Börn 7–15 
2000 kr. Börn undir 7 ára frítt.

18:00 
Fiskiveisla Hátíðar hafsins
9 veitingastaðir bjóða upp á vandaðan 
og spennandi matseðil með lostæti úr 
hafdjúpunum: Fjalakötturinn, Dill, 
Silfur, Við Tjörnina, Einar Ben, Hornið, 
Þrír Frakkar, Fiskifélagið og Brauðbær.

19:00  
Sjómannahóf | Hótel Saga 
Fordrykkur og 3ja rétta máltíð. 
Gissur Páll Gissurarson, tenór, syngur 
við undirleik Jónasar Þóris. Gunnar 
Þórðarson og Hjörleifur Valsson leika 
létt lög. Óvænt söngatriði. Hljómsveitin 
Saga Klass leikur fyrir dansi. 
Veislustjóri er Björgvin Franz Gíslason. 
Miðaverð kr. 7.900.
Miðasala Hótel Sögu í síma 525-9932, 
e-mail: iris.tosti@radissonsas.com.



28 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ  5. JÚNÍ 2010

„Þegar ég var að alast upp í Reykjavík 
og reyndar alla tíð síðan hafa sjóslys 
tekið mjög á mig. Mér fannst alltaf að 
slysin og þær mannfórnir sem þau ollu 
gerðust í vestri. Sem barn sá ég skipin 
sigla út frá Reykjavík og þau sigldu 
í vesturátt. Þegar fregnir bárust um 
slys á sjó fannst mér alltaf þau hafa 
gerst þar.

Ég var átta ára þegar togarinn Jón 
forseti fórst á Stafnesi. Þar fórust 15 
menn en tíu björguðust. Mér þótti 
sem barni eitthvað mjög dularfullt við 
þetta og leit og lít á sjómannastéttina 
sem hetjur.

Afi minn réri frá Landeyjarsandi á 
sínum tíma og á heimilinu var mikið 
talað um sjósókn. Við Íslendingar sem 
komnir erum á minn aldur höfum 
fylgst með baráttu sjómanna við 
hafið og tekið þátt í gleði og sorgum 
mannanna sem heyja það harða stríð. 
Þótt ég hafi sjálfur aðeins verið eina 
vertíð á síldveiðum þá kynntist ég þar 
sjómannslífinu. Og ekki drógu kynni 
mín af Sigurjóni Einarssyni skipstjóra 
á togaranum Garðari úr áhuga mínum 
á málefnum sjómanna. Ég kynntist 
Sigurjóni vel og hef alla tíð síðan 
haldið mikið upp á hann.

Stjáni blái
Þegar ég las kvæði Arnar Arnarsonar, 
Stjáni blái, hafði það gífurleg áhrif á 
mig. Ég vann að tónverki við kvæðið 
í tvö eða þrjú ár. Á þeim tímum var 
ég meira á rómantísku línunni, eins 
og lögin frá þeim tíma bera með sér. 
Nú er kvæðið Stjáni blái ekki í þeim 
anda, heldur frásögn eða ballaða. Sú 
uppistaða, sem ég samdi fyrst, var þó 
alltaf fyrir hendi en breyttist eftir því 
sem lengra leið, sérstaklega eftir að ég 
kynntist Dr. Róbert Abraham, þeim 
mikla tónlistarmanni. Ég vann allt 
verkið undir hans handleiðslu. Hann 

gaf mér margar ábendingar og hafnaði 
ýmsu sem ég hafði gert – vildi að ég 
gerði vissa hluti betur. Þetta var erfið 
fæðing. Enda þótt uppistaðan væri 
fyrir hendi þá varð margt öðruvísi í 
endanlegri gerð. Ég tók úr kvæðinu 
nokkrar ferskeytlur. Gerði það sjálfur. 
Ég bar þetta undir Dr. Sigurð Nordal 
og spurði hvað honum fyndist. Hvort 
þetta gæti gengið. Sigurður sagði að 
fyrst fellt hefði verið niður á annað 
borð þá gæti þetta ekki verið betra. 
Þetta gerði ég til þess að verkið yrði 
ekki of langt. Mætur tónlistarmaður, 
Jón Þórarinsson, útsetti verkið fyrir 
sinfóníuhljómsveit og nú er í ráði að 
það komi út á geisladiski ásamt fleiru.

Þakkargjörð
Löngu síðar las ég kvæðið Til 
sjómannsekkjunnar eftir séra Sigurð 
Einarsson í Holti undir Eyjafjöllum. 
Við þetta kvæði gerði ég nokkuð 
veigamikið verk. Jón Sigurðsson, eða 
Jón bassi eins og hann var kallaður, 
aðstoðaði mig við að vinna úr því. Það 
var svo nokkru síðar að mikið fárviðri 
gekk yfir landið og í fréttum um 
kvöldið sagði frá því að vélbáts væri 
saknað. Það var Svanur frá Súðavík. 
Báturinn hafði farist. Ég vissi hvað 
til míns friðar heyrði, að færa nöfn 
sjómannanna inn í minningarbókina. 
Svo eftir hálftíma kom frétt um að 
til allrar Guðs lukku hafði öllum 
mönnunum af Svani verið bjargað. 
Fréttin, þessi gleðifrétt, snart mig 
eins og ég trúi að hún hafi snortið 
alla Íslendinga. Ég gekk beint að 
hljóðfærinu og spilaði Þakkargjörð. 
Verkið er ekki hugsað sem söngur 
heldur aðeins sem tónverk.

Það var svo síðar á Sjómannadegi 
að ég fór í Bústaðakirkju til þess 
að hlusta á Þakkargjörð flutta þar. 
Í dyrunum rakst ég á organista 
kirkjunnar, Guðna Þ. Guðmundsson. 
Hann sagði: „Það er gott að þú 

kemur. Nú spilar þú Þakkargjörð með 
kórnum.“

Ég sagðist aldrei hafa snert á orgeli 
en hann svaraði að bragði að kórinn 
myndi koma niður og þar væri flygill. 
Þetta varð og þarna var Þakkargjörð 
flutt í fyrsta skipti í Bústaðakirkju. 
Þakkargjörð var frumflutt í 
Dómkirkjunni nokkru áður.

Um það bil ári síðar var ég með 
málverkasýningu á Ísafirði. Mér varð 
gengið niður að höfn eins og oftar og 
fylgdist með því sem þar gerðist. Ég 
sá þá fallegan bát sem hét Kofri og 
var frá Súðavík. Þegar ég var að virða 
bátinn fyrir mér kom maður upp úr 
lúkarnum. Hann spurði hvort mér 
þætti ekki báturinn fallegur og hvort 
mig langaði ekki til að koma um borð 
og sjá hvernig þar væri umhorfs. Þegar 
við fórum að spjalla saman kom í ljós 
að þarna var kominn einn þeirra sem 
björguðust af Svaninum. Hann sagði 
mér aðdraganda þess að Svanurinn 
fórst og hvernig björgun mannanna, 
sem var nánast kraftaverk, bar að. 

Ég sagði við manninn að mér væri 
málið dálítið skylt. Ég spurði hann 
síðan hvort hann vildi ganga með mér 
upp í Gagnfræðaskólann, þar sem ég 
hafði aðsetur á Ísafirði. Mig langaði 
til þess að spila fyrir hann það sem 
mér hafði dottið í hug kvöldið sem 
vélbáturinn Svanur fórst. Ég snéri 
mér við þegar lagið var á enda og sá 
að hann var votur um augun. Hvort 
ég vildi spila þetta aftur? Ég gerði 
það. Hann sagði: „Ég hef ekkert vit 
á músík en í þessum tónum, þeir 
eru nákvæmlega eins og þeir voru í 
bænunum okkar.“ Þessu lauk þar með. 

Löngu seinna lenti ég á sjúkrahúsi. 
Í næsta rúmi lá maður sem spurði 
mig hvort ég mundi eftir sér. Ég kom 
manninum ekki fyrir mig og svaraði 
neitandi. Hann sagði: „Manst þú eftir 
því þegar ég sýndi þér ofan í Kofra og 
þú spilaðir Þakkargjörð?“

Þakkargjörð
Aldan blá fyrir stafni stór, 
stormur hvín og gnæfir sjór 
allt í kring með sín ofurtök, 
ein er sjaldan báran stök. 

Siglt er heim, það er salt á kinn, 
sett er strikið á hafnir inn. 
Helgur Drottinn, hjartans styrkur 
heilagt ljós þitt gegnum myrkur 
skíni yfir lög og láð, 
lífsins von frá þinni náð.

Lífs míns ferð á sér fyrirheit 
friðarhöfn á strönd ég veit. 
Vakir þú yfir okkar för, 
einn þú greinir hinstu svör. 
Bárur háar þó byrgi sýn 
bregst ei verndin sem blikar, skín, 
blessun þín. 

Að beiðni Sjómannadagsráðs orti séra Hjálmar Jónsson  
þennan texta við Þakkargjörð, lag Sigfúsar Halldórssonar. 

„Stjáni blái hafði 
gífurleg áhrif á mig“
Sigfús Halldórsson, tónskáld og listmálari, hefði orðið níræður í ár. Sigfús sýndi ávallt sjómönnum og 
samtökum sjómanna mikinn hlýhug. Þess verður lengi minnst er hann færði Sjómannadagsráði tónverkið 
Stjáni blái að gjöf. Sigfús tileinkaði samtökum sjómanna fleiri lög og er þar af mörgu að taka. Sveinn 
Sæmundsson blaðamaður tók viðtal við Sigfús í Hrafnistublaðinu árið 1995, þegar tónskáldið var 75 ára að 
aldri. Hér birtist hluti úr viðtalinu sem tengist sjómönnum og sjómennsku.  

S T O F N A Ð  1 9 8 6

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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Til hamingju 
með daginn!

Sendum sjómönnum um land allt hamingjuóskir í tilefni af sjómannadeginum!
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Á horni Austurstrætis og Lækjargötu 
standa yfir miklar framkvæmdir, 
endurbygging þriggja húsa sem reist 
voru á árunum 1801 til 1920.

Full ástæða er til að halda því til 
haga sem áður var og verður ekki 
annað sagt en vel sé að verki staðið.  Á 
þessum stað hefur verið sett upp 
áberandi skilti með yfirskriftinni: 
„Endurbygging í takt við söguna“.

Saga þessara húsa er um margt 
merkileg og órjúfanlega tengd sögu 
Reykjavíkur.  Það sama á við merkilegt 
fiskiskip, Aðalbjörgu RE 5, sem nú er á 
Árbæjarsafni.

Fyrir 75 árum bættist í fiskiskipaflota 
Íslendinga nýsmíðaður 22 tonna 
bátur, Aðalbjörg RE-5, í eigu þeirra 
feðga, Sigurðar Þorsteinssonar og 
Einars Sigurðssonar.

Á árunum 1932 og 1933 hafði 
bæjarstjórn Reykjavíkur rætt 
um vanda atvinnuleysis og 
fátæktar sem herjaði mjög á 
Reykvíkinga og hvernig  
bregðast mætti við í kreppunni 
sem þá gekk yfir og gera tilraun 
til þess að atvinnumálin færu 
að hreyfast.

Varð það  til ráða að veita 
fjárstyrk til nýsmíða fiskibáta 
með það að markmiði að efla 
fiskvinnsluna í landi og færa 
fátækum fisk í soðið.

Bæjarstjórn stofnaði 
skipasmíðastöð Reykjavíkur 
austan við og við hlið 
skipasmíðastöðvar Daníels 
Þorsteinssonar sem staðsett 
var skammt frá núverandi 
húsnæði Víkurinnar, 

Sjóminjasafns Reykjavíkur.
Bæjarstjórn hafði ákveðið að láta 
smíða 4 báta, tvo 22 tonna og tvo 60 
tonna báta, þá minni í skipasmíðastöð 
Reykjavíkur sem síðar hlutu nöfnin 
Aðalbjörg RE 5 og Hafþór RE, og þá 
stærri í skipasmíðastöð Daníels, 
Þorstein RE og Jón Þorláksson 
RE.

Aðalbjörgina teiknaði Bárður G. 
Tómasson, (faðir Hjálmars fyrrv. 
skipaskoðunarstjóra). Aðalbjörg 
var sjósett í febrúar 1935 en þá 
höfðu þeir feðgar, Sigurður og 
Einar, keypt bátinn af 
Reykjavíkurbæ og hófu róðra frá 
Reykjavík í marsmánuði. Nýtt 
upphaf vélbátaútgerðar var 
hafið.

Einar skipstjóri Aðalbjargar var farsæll 
og á spjöldum sögu seinni 
heimstyrjaldar er hans getið þegar 
kanadíski tundurspillirinn Skeen 
strandaði við Viðey óveðursnóttina 
miklu 24. október 1944.
Þá stýrði Einar Aðalbjörginni úr 

Reykjavíkurhöfn til bjargar 
hinum kanadísku sjóliðum en 
skipakosturinn dugði ekki til 
átaka við veðurhaminn sem þá 
lét sem verst.  Sigldi Einar þá á 
ný til hafnar, skipti um farkost 
og hélt á ný á strandstað á 
gömlum innrásarpramma sem 
hann sigldi á land í Sandvík í 
norðanverðri Viðey.

Einar sem ávallt var kenndur 
við Aðalbjörgina stjórnaði 
björgunarleiðangrinum og tókst 
að bjarga 198 sjóliðum af flaki 
Skeenu.

Fullyrt er að ekki hafi í 
annan tíma verið bjargað 
jafnmörgum mönnum í 
einni björgunaraðgerð 
hér við land.

Mr. Aðalbjörg, en undir 
því nafni gekk Einar 
meðal erlendu 
hermannanna, var 
heiðraður af Georgi VI, 
Bretakonungi og hlaut 

MBE-orðuna.

Frægð þessa litla en merkilega 
fiskiskips barst langt út fyrir 
landsteinana.

Það er sorglegt að þurfa að horfa uppá 
Aðalbjörgina, þetta 75 ára fágæta og 
merka happafley, grotna niður í 
Árbæjarsafni. Það er dapurt að upplifa 
hve seinni tíma kynslóðir virðast hafa 
lítinn áhuga á sögunni - hvað þá 
heldur fortíðinni.

Sem betur fer hefur vakning meðal 
borgaryfirvalda verið árangursrík 
þegar litið er til Víkurinnar. En það er 

ótrúlegt samt hvernig hægt er að láta 
svo merkilegt happafley fara svo illa 
sem raun ber vitni. Það er eitthvað 
bogið við forgangsröð verkefna þegar 
kemur að varðveislu gamalla muna - 
jafnvel þótt mjög merkileg saga liggi 
að baki.

Hvaða rök liggja til dæmis að baki 
þeirri ákvörðun að flytja gamlar 
timburvöruskemmur austan af 
fjörðum til Árbæjarsafns og 
endurbyggja með ærnum kostnaði á 
meðan Aðalbjörg RE 5 fær að grotna 
niður afskiptalaust. Skip með mikla 
sögu sem tengist kreppunni, 
atvinnuleysinu, fátækt Reykvíkinga 
fyrir síðari heimsstyrjöld og síðan því 
tímabili í sögu þjóðarinnar er hjól 
atvinnulífsins fóru að snúast á ný?

Þrátt fyrir allt – menntun, menningu 
og tillit til líðandi stundar - skulum 
við vera minnug þess að það var 
sjávarútvegur og siglingar sem öðru 
fremur breyttu Reykjavík úr bæ í borg.

Endurbyggð með glæsta sögu mun 
Aðalbjörgin njóta sín á floti ásamt 
Varðskipinu Óðni og dráttarbátnum 
Magna við Víkina, Sjóminjasafn 
Reykjavíkur, í næsta nágrenni við þar 
sem Skipasmíðastöð Reykjavíkur var. 
Verður hún þá í námunda við sinn 
upprunastað.

Borgarstjóri, borgarfulltrúar, tökum á 
þessu máli og siglum því í höfn 
höfuðborgarinnar.

Guðmundur Hallvarðsson
formaður Sjómannadagsráðs

Endurbygging í takt við söguna

Á það ekki við um skip?

Fullyrt er að ekki hafi í 

ótrúlegt samt hvernig hægt er að láta 
svo merkilegt happafley fara svo illa 
sem raun ber vitni. Það er eitthvað 
bogið við forgangsröð verkefna þegar 
kemur að varðveislu gamalla muna - 
jafnvel þótt mjög merkileg saga liggi 
að baki.

Hvaða rök liggja til dæmis að baki 
þeirri ákvörðun að flytja gamlar 
timburvöruskemmur austan af 
fjörðum til Árbæjarsafns og 
endurbyggja með ærnum kostnaði á 
meðan Aðalbjörg RE 5 fær að grotna 
niður afskiptalaust. Skip með mikla 
sögu sem tengist kreppunni, 
atvinnuleysinu, fátækt Reykvíkinga 

Reykjavíkurhöfn til bjargar 
hinum kanadísku sjóliðum en 
skipakosturinn dugði ekki til 
átaka við veðurhaminn sem þá 
lét sem verst.  Sigldi Einar þá á 
ný til hafnar, skipti um farkost 
og hélt á ný á strandstað á 
gömlum innrásarpramma sem 
hann sigldi á land í Sandvík í 
norðanverðri Viðey.

Einar sem ávallt var kenndur 
við Aðalbjörgina stjórnaði 
björgunarleiðangrinum og tókst 
að bjarga 198 sjóliðum af flaki 
Skeenu.

Fullyrt er að ekki hafi í 
annan tíma verið bjargað 
jafnmörgum mönnum í 
einni björgunaraðgerð 
hér við land.

Mr. Aðalbjörg, en undir 
því nafni gekk Einar 
meðal erlendu 
hermannanna, var 
heiðraður af Georgi VI, 
Bretakonungi og hlaut 

Fullyrt er að ekki hafi í 

Aðalbjörg í Árbæjarsafni.

Sigurður Þorsteinsson, faðir Einars.

Einar Sigurðsson.
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HEIMAVÖRN

NJÓTTU ÞESS AÐ VERA AÐ HEIMAN
Fólk er sjaldnast heima hjá sér þegar innbrot á sér stað. Með Heimavörn Securitas  
er heimilið verndað allan sólarhringinn, allt árið um kring.
Hafðu samband í síma 580 7000 og fáðu heimsókn frá öryggisráðgjafa.
Nánari upplýsingar er einnig að finna á vefsíðu okkar, www.securitas.is.
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Daglegt líf 
á Hrafnistu
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Aðalskoðun hf.

Afl – starfsgreinafélag Austurlands

Afltækni ehf.

Ásafl ehf.

Bakkafjarðarhöfn

Barkasuða Guðmundar ehf.

Báran – stéttarfélag

Brúin ehf.

Dalvíkurbyggð – Hafnir

Eggja- og kjúklingabúið Hvammur

Egill ehf. – vélaverkstæði 

Eining – Iðja

Elcon ehf.

Eskja Fjarðabyggð

Fiskiðjan Íslandssaga

Fiskistofa

Fram Foods hf.

Frostfiskur ehf.

Frosti ehf.

G P G – fiskverkun ehf.

Garðabær

Gjögur hf. 

Grundarfjarðarhöfn

Guðmundur Runólfsson hf.

Gullberg ehf.

Gummísteypa Þ. Lárussonar ehf.

Hafnasamlag Eyjafjarðar

Hafnarsjóður Bolungarvíkur

Hafnarsjóður Þorlákshafnar

Hafnarsjóður Skagafjarðar

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Hafnir Norðurþings

Holt og gott ehf.  

Hornafjarðarhöfn

Ingimundur hf.

Íslenska umboðssalan hf.

Ístek ehf.

Kjörís ehf.

Klaki ehf. – stálsmiðja

Kópavogshöfn

Nesskip hf.

Ólafur Þorsteinsson ehf.

Ragnar og Ásgeir ehf.

Reykjaneshöfn

Runólfur Hallfreðsson ehf.

Sandgerðishöfn

SérEfni ehf.

Siglfirðingur hf.

Siglufjarðarhöfn

Sjómanna- og vélstjórafélag 

Grindavíkur
Sjómannafélag Hafnarfjarðar

Sendum íslenskum sjómönnum  
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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Samkvæmt fræðiheitum eru þrjár mismunandi tegundir karfa á 

Íslandsmiðum, þ.e. Sebastes marinus, Sebastes mentella og 

Sebastes viviparus. Hinn síðastnefndi, sem oft er kallaður litli karfi, 

er ekki veiddur að ráði enn og skiptir því litlu máli í vinnslu og 

viðskiptum með karfa.

Á íslensku er S. marinus stofninn kallaður gullkarfi og finnst hann 

allt í kringum landið en langmest er af honum fyrir vestanverðu 

landinu. S. mentella skiptist í tvo stofna sem nefnast djúpkarfi og 

úthafskarfi. Djúpkarfinn tekur við af gullkarfa á meira dýpi og finnst 

víða fyrir vestan, sunnan og austan land en úthafskarfinn er mest 

veiddur á Reykjaneshrygg og í Grænlandshafi suðvestur af landinu.

Gullkarfi og djúpkarfi eru veiddir allt árið um kring en oft veiðist 

mest síðla vetrar og bestu miðin eru vestan- og suðvestanlands 

við sjávarhita um 3 - 8 °C. Gullkarfi veiðist einkum á 100-300 m 

dýpi en finnst þó niður á 500 m. Djúpkarfinn er algengari neðan 

500 m dýpis. Úthafskarfinn veiðist hins vegar einkum að sumarlagi 

á 200-500 m dýpi innan lögsagna Íslands og Grænlands og á 

alþjóðlegu hafsvæði.

Karfi er oftast á bilinu 0,5-1,5 kg og 32-40 cm langur þegar hann 

veiðist.

Fullorðinn karfi lifir á ljósátu og smáfiski, svo sem loðnu og síld, 

og fer víða í leit að æti. Karfahrygnur gjóta lifandi afkvæmum. Þær 

bera kynfrumur hængsins í gotunni frá hausti og þar til síðla vetrar 

þegar egg þeirra eru orðin fullþroskuð. Þá á frjóvgun sér stað. 

Klakið tekur nokkrar vikur og got fer fram í apríl/maí, sennilega á 

200-500 m dýpi. Fyrst í stað halda lirfurnar sig í yfirborðslögum 

sjávar en dýpka svo á sér. Síðar taka seiðin sér bólfestu á botninum 

við Austur-Grænland og á íslenska landgrunninu. Karfinn vex hægt 

og erfitt hefur reynst að aldursgreina hann sem aftur leiðir til þess 

að ekki er mögulegt að meta stofnstærðir með aldursaflagreiningu. 

Þess í stað hafa menn orðið að notast við vísitölur úr togararalli og 

afla á sóknareiningu.

Karfinn er veiddur með botnvörpu á íslenska landgrunninu 

og landgrunnsköntunum en í flotvörpu á Reykjaneshrygg og í 

Grænlandshafi.

Karfi er fiskur Sjómannadagsins í ár 
og verður aðalréttur á matseðlum 
margra veitingastaða um helgina. Af því 
tilefni leitaði Sjómannadagsblaðið til 
tveggja meistarakokka, sem bjóða upp á 
gómsæta karfarétti um helgina.

Uppskrift frá Ólafi Erni  
Ólafssyni, matreiðslumeistara  
á veitingastaðnum Dill
Karfi með birki, sveppum, baunum í 
smjörsósu og birki og sveppafroðu fyrir 
fjóra. 
   
800 gr af karfaflökum, roðflett og 
beinhreinsuð  
250 gr sveppir  
200 gr strengjabaunir  
100 gr graslaukur  
50 gr skallotlaukur  
birkigrein með laufum   
200 gr smjör  
2 dl rjómi  
4 msk af matarolíu (repju) 
salt og pipar   
   
Sveppir   
Sveppirnir eru soðnir í vatni í um 
klukkutíma og svo látnir standa með 
plastfilmu yfir í annan klukkutíma.  
Sveppirnir eru síðan teknir upp úr 
vatninu (ekki henda vatninu samt) og 
maukaðir gróft í matvinnsluvél með  1 
dl af rjómanum og smakkað til með salti 
og pipar.     

Baunir   
Baunirnar eru skornar í um 1/2 cm bita 
og léttsoðnar í saltvatni. Skallotlaukur og 
graslaukur er saxaður smátt og blandað 
út í baunirnar og smjörið. Þetta er síðan 
allt hitað upp án þess að steikjast og 
smakkað til með salti og pipar.    

Karfi   
Karfinn er settur í poka með birkigrein 
og matarolíu og eldaður í vatnsbaði við 
53-55°c í u.þ.b. 15 mínútur, eða þangað 
til hann losnar auðveldlega í flögur. Þá er 
hann tekinn úr pokanum og smakkaður 
til með salti og pipar.     
Létt, freyðandi sósa  
Soðið af sveppunum er hitað aftur, rjómi 
og birkigrein sett út í og látið standa 
undir plastfilmu þangað til það er komið 
gott birki- og sveppabragð af öllu saman. 
Þá er birkið sigtað frá og sósan síðan 
freydd með töfrasprota rétt áður en hún 
er sett yfir fiskinn.   

Uppskrift frá Úlfari Eysteins-
syni, matreiðslumeistara á 
Þremur frökkum
Heilsteikt sítrónukrydduð karfaflök með 
mildri wasabi sósu 
Fjögur karfaflök með roði (beinhreinsuð)
Sítróna eða sítrónusafi
2 matsk maionese
1 matsk sýrður rjómi
wasabi og hunang eftir smekk
hrísgrjón
salat
 

Karfi
Karfaflakið er tekið og skornir eru 
u.þ.b. þrír skurðir langsum og fjórir til 
fimm skurðir þversum niður í fiskinn að 
roðinu. Ekki má skera í gegnum roðið 
þannig að fiskurinn myndi teninga á 
roðinu. Karfaflakinu er síðan velt upp úr 
hveiti. Þá þarf að passa að setja á milli 
ferninganna. Síðan er flakið djúpsteikt 
við 160° c þar til það er gullinbrúnt. Að 
lokum er það tekið upp, salti stráð yfir og 
sítrónusafi kreistur yfir.

Sósa
Sósan er auðveld viðfangs. Tvær 
matskeiðar af mainoese og ein af sýrðum 
rjóma. Síðan er bætt út í wasabi og 
hunangi eftir smekk. Athugið að wasabi 
er mjög sterkt og því er betra að setja 
minna en meira af því út í sósuna. 

 

Eftirtaldir veitingastaðir bjóða 
upp á sérstakan matseðil í tilefni 
af Hátíð hafsins. Þar verða 
fiskréttir að sjálfsögðu í fyrirrúmi 
og þá sérstaklega karfi. Verð á 
þriggja rétta máltíð af matseðlum 
þessara veitingastaða er 4.900 
kr. Matseðlarnir verða í boði alla 
sjómannadagshelgina.

Dill 
Forréttur:  Kartöflur með kartöflum, 
kartöflumús og kartöfluflögum. Borið 
fram með langvíueggjum, brenndu 
smjöri, trufflum og brenndum 
blaðlauk.       
Aðalréttur: Karfi með birki, 
sveppum, baunum í smjörsósu og 

birki og sveppafroðu.  
Eftirréttur:  Jarðarber frá Eiríki 
á Silfurtúni, rósmarínhraun, 
jarðarberjamarengs og jarðarberjaís.

Einar Ben 
Forréttur: Sjávarréttasúpa með 
íslenskum skelfiski og anís-pernod 
hlaupi.
Aðalréttur: Pönnusteiktur karfi 
með kremuðum jarðskokkum, 
kartöflusmælki og léttsýrðu blómkáli.
Eftirréttur: Kanil creme brullé með 
eplakrapís.

Fjalakötturinn 
Forréttur: Marinerað hreindýr í 
akaviti með múltuberjamauki, eplum 

og kryddjurtum.  
Aðalréttur:  Karfi með nýjum 
íslenskum paprikum, ertumauki og 
paprikusósu.      
Eftirréttur: Apríkósukaka með 
heslihnetuís.

Silfur 
Forréttur: Reykt bleikjutartar 
og túnfiskur með dillmayonnaise, 
sýrðum gúrkum og foie gras. 
Aðalréttur: Grillaður karfi með 
steiktu smælki og karrýsósu. 
Eftirréttur: Lakkrís súkkulaðikaka 
með ferskjusorbet.

Þrír frakkar 
Forréttur: Hrár hvalur sasimi að 

japönskum sið. 
Aðalréttur: Heilsteikt 
sítrónukrydduð karfaflök með mildri 
wasabi sósu. 
Eftirréttur: Skyr brulée.

Hornið 
Forréttur: Ítölsk sjávarréttasúpa 
með basil.
Aðalréttur:  Smjörsteiktur karfi með 
rækjum og hörpuskel í hvítlauk. 
Eftirréttur: Súkkulaðikaka með 
vanilluís.

Við Tjörnina 
Forréttur: Fiskisúpa Tjarnarinnar og 
óvissusmakk í boði hússins.
Aðalréttur: Karfi með saltbakaðri 

rauðrófu, humarfroðu og söl. 
Eftirréttur: Súkkulaðikakan okkar.

Fiskfélagið
Forréttur: Fiskisúpa og bonitofroða, 
soðinn kræklingur að vestan og 
hvítlaukskryddaður leturhumar.
Aðalréttur: Steiktur karfi í höfrum 
og djúpsteikt  hörpuskel, smælki 
kartöflukaka, lynghænuegg og 
fáfnisgras og humar kálfasoðsgljái.
Eftirréttur: Alvöru tiramisu frá 
Salento í suðri, stracciatellaís, 
kaffikarmellusósa, melóna og 
hunangsmelónufroða.

Karfi vinsæll á matseðlum

Karfinn er fiskur dagsins!
Karfi aðalréttur veitingahúsa
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BIRGÐAVERSLUN
fyrir mötuneyti og rekstraraðila

meira magn á betra verði!

Opið alla virka daga kl. 8-17
og laugardaga 9-13

Faxafen 8  •  Sími 567 9585  • www.storkaup.is  •  storkaup@storkaup.is
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Ólafur Páll Gunnarsson segir keppnina bráðsniðuga og 
stórskemmtilega. „Lögin sem berast eru misjafnlega 
góð, eins og gengur. Breiddin er mjög mikil, allt frá 
harmonikkuvölsum yfir í harðasta pönk. Hér áður 
fyrr voru sjómannalög gjarnan rómantísk og fjölluðu 
um hetjur hafsins og rómantík. Bubbi Morthens gaf 
hefðinni langt nef á Ísbjarnarblús, en þar fjallaði hann 
um sjómennskuna og fiskvinnsluna á raunsærri hátt 
en áður hafði þekkst,” segir Ólafur Páll.

Sjómannalag ársins 2009 var Sófasjómaðurinn 
með Skapta Ólafs og Sniglabandinu, Faðmurinn í 
flutningi Ragnars Bjarnasonar bar sigur úr bítum 
árið 2008, en árið áður voru það Ljótu hálfvitarnir 
sem sigruðu með lagið sitt Sonur hafsins. En sigur í 
Sjómannalagakeppninni vakti verðskuldaða athygli 
á hljómsveitinni og markaði upphafið að ómældum 

vinsældum sveitarinnar.
„Í ár bárust okkur nokkur ágætislög,“ segir 

Ólafur Páll. „Við fengum gamaldags sjómannavals, 
rokk, kántrý og popp. Í hópnum eru lítt þekktir 
tónlistarmenn upp í mjög þekkta, eins og Hafdísi Huld 
og allt þar á milli. Ég hvet alla til þess að fara inná ruv.
is/poppland, en þar er hægt að hlusta á lögin sem 
keppa til úrslita.“ 

Sigurlagið verður flutt á Hátíð hafsins á 
Grandagarði, sjómannadagshelgina 5.- 6. júní og 
mun væntanlega hljóma ótt og títt í útvarpi allra 
landsmanna í allt sumar. Höfundar sigurlagsins fá 
einnig 100.000 kr. úttekt í Krónunni, hvalaskoðun í 
lúxus skipinu Andreu, geislaplötuna sígildu Þorvaldur 
Halldórsson syngur sjómannalög og ýmislegt fleira.

Sjómannalagakeppni  
                        Rásar 2 og Hátíðar hafsins
Í tilefni Sjómannadagsins hefur Rás 2 staðið fyrir sjómannalagakeppni undanfarin ár og á 
hverju ári er valið á milli tuga laga. Í sérstöku forvali velur dómnefnd nokkur lög sem kynnt 
eru á Rás 2 og hlustendur greiða síðan atkvæði og velja þannig sigurlagið.

Útvarp
Sjómannadagur

Eins og undanfarin ár verður Rás 1 með beina útsendingu frá 
hátíðarhöldum Sjómannadagsins í Reykjavík. Dagskráin hefst 
klukkan 14.00 og varir í eina klukkustund. Hátíðarhöldin fara fram 
á Grandagarði, á stóru sviði gengt Kaffivagninum. Ef veðrið verður 
ekki eins og best verður á kosið, verða hátíðarhöldin flutt inn í 
Víkina – Sjóminjasafn Reykjavíkur.

Mikil áhersla verður lögð á lifandi tónlistarflutning í 
útvarpsútsendingunni þar sem Gunnar Þórðarson og Hjörleifur 
Valsson skipa stóran sess, Gunnar með gítarinn og Hjörleifur 
fiðluna. Þeir félagar hafa æft upp sérstaka dagskrá í tilefni dagsins 

þar sem þeir munu leika af fingrum fram þekkta sjómannaslagara. 
Gissur Páll Gissurarson tenórsöngvari mun einnig taka þátt í 

hátíðarhöldunum og syngja við undirleik Jónasar Þóris og ef til vill 
verður hægt að fá óperusöngvarann til þess að taka eins og einn 
gamlan slagara með þeim Gunnari og Hjörleifi.

Sjómannadagsblaðið hvetur íbúa höfuðborgarsvæðisins til þess 
að fylgjast með hátíðarhöldunum á Grandagarði og aðra landsmenn 
til þess að fylgjast með útvarpsútsendingunni á Rás 1.

Hjörleifur
Valsson.

Gunnar Þórðarson.

Ljótu hálfvitarnir
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Sjómannafélag Reykjavíkur
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Sjómannafélag Ólafsfjarðar

Skinnfiskur ehf.
Skipatækni ehf.

Skipaþjónusta Einars

Slippurinn Akureyri ehf.
Stakkavík ehf.

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar
Stéttafélagið Samstaða

Súðavíkurhöfn
Tálknarfjarðarhöfn

Verkalýðs- og sjómannafélag Sandgerðis
Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur

Verkalýðsfélag Akraness
Vestmannaeyjahöfn

Vélaverkstæði Jóhanns Ólafs ehf.
Vélaverk – verkfræðiþjónusta ehf.

Vélaverksmiðja Þór hf.
Vélsmiðja Orms og Víglundar ehf.

Vopnafjarðarhöfn
Þormóður Rammi – Sæberg

Þórsberg hf. 
Þórsnes ehf.

Hleðslutæki Stöðurafgeymar Rúllu-rafgeymar

Ályktun frá  
Hollvinasamtökum 
varðskipsins Óðins

Aðalfundur Hollvinasamtaka varðskipsins Óðins, haldinn fimmtudaginn 20. maí 
2010, minnir á að á þessu ári eru liðin 35 ár frá ákvörðun Íslendinga um að færa 
út fiskveiðilögsöguna í 200 sjómílur.  Saga Þorskastríða í sjálfstæðisbaráttu 
þjóðarinnar má ekki gleymast og er því full ástæða til að halda á lofti minningu 
þeirra manna, sem þar komu við sögu.

Af þessu tilefni hvetur fundurinn fjölmiðla til að segja frá og sýna baráttu 
Íslendinga við erlendar þjóðir um yfirráð þessara mikilvægu auðlinda.

Sendum íslenskum sjómönnum  
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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Ályktun frá  
Hollvinasamtökum 
varðskipsins Óðins

Sendum íslenskum sjómönnum  
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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Sjómenn
til hamingju með daginn

hedinn.is

Það er margt hægt að gera sér til 
skemmtunar á orlofssvæði sjómanna í 
Hraunborgum í Grímsnesi. Aðstæður eru 
allar eins og best verður á kosið. 
Þjónustumiðstöðin í Hraunborgum er með 
sundlaug, þremur heitum pottum og 
gufubaði. Sundlaugasvæðið hefur eins og 
gefur að skilja notið mikilla vinsælda 
undanfarin ár. Sundlaugagestir, stórir sem 
smáir, geta notið sumarblíðunnar við góðar 
aðstæður hvort sem þeir vilja busla í lauginni 
eða slaka á í heitu pottunum og gufubaðinu. 

Þjónustumiðstöðin er með yfirbyggðum 
sólpalli þar sem hægt er að grilla gómsætan 
mat. Innandyra er margt hægt að gera sér til 
dægrastyttingar, spila billjard, þythokkí, 
pílukast og fótboltaspil. Þeir sem vilja taka 
það rólega geta sest niður og haft það 
notalegt fyrir framan sjónvarpið. 

Í Hraunborgum er vinsælt hjólhýsa- og 
tjaldsvæði með góðri hreinlætis- og 
salernisaðstöðu, einnig fyrir fatlaða. Svæðið 
hefur verið mjög vinsælt meðal 
starfsmannafélaga og annarra hópa. Þar hafa 
einnig verið haldin fjölmörg ættarmót með 
tilheyrandi. Í Hraunborgum er sérlega gott 
útivistarsvæði fyrir börn og fullorðna. Á 
svæðinu er m.a. minigolf, sparkvöllur, 
hjólaleiga og leiktæki fyrir börn og vinsæl 
útsýnisskífa.

Golf
Skemmtilegur 9 holu par 3 golfvöllur er í 
göngufæri frá þjónustumiðstöðinni. Stöðugt 
er unnið að endurbótum á golfvellinum og 
í fyrrasumar voru flatirnar endurnýjaðar 
og tré gróðursett við fjóra teiga. Þá er verið 

að setja upp vökvunarkerfi fyrir flatirnar. 
Golfvöllurinn hentar vel bæði byrjendum 
sem og fjölskyldu- og vinahópum. Þá geta 
kylfingar, sem eru lengra komnir, ekki síður 
notið góðs af því að spila völlinn og æft 
sveifluna og stutta spilið. 

Sumarhús og lóðir
Í gegnum tíðina hefur verið mikil ásókn í 
sumarbústaðalóðir á orlofssvæði sjómanna 
í Hraunborgum, enda svæðið vel í sveit 
sett. Ásgeir S. Ingvason, framkvæmdastjóri 
Sjómannadagsráðs, segir fólk eðlilega 
gera miklar kröfur um góðan aðbúnað á 
sumarbústaðasvæðum „og við gerum það 
sem við getum til þess að standa undir 
væntingum sumarbústaðaeigenda og gesta 
svæðisins.“

Í Hraunborgum eru nú til ráðstöfunar 27 
leigulóðir við Bakkavík og Hofsvík. Lóðirnar 
eru rúmur hálfur hektari að stærð. Hver lóð 
er 5.100 fm með aðgangi að rotþró og heitu 
og köldu vatni sem lagt er að lóðarmörkum.

Talsverðar framkvæmdir hafa verið við 
vegagerð á svæðinu. Verið er að leggja 
bundið slitlag á Álfasteinssund en gatan 
mun í framtíðinni tengjast Biskups-
tungnabraut. Þegar er komið slitlag á  
Engeyjarsund, hina aðalgötu  svæðisins.

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.

     Líf og fjör í 
Hraunborgum
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Nýtt sölumerki 
Sjómanna- 
dagsins
Slysavarnarfélagið Landsbjörg (SL) og Sjómannadagsráð í Reykjavík og Hafnarfirði hafa látið 
hanna nýtt sölumerki sem verður selt til styrktar slysavarnarmálum sjómanna. 

„Slysavarnardeildir Slysavarnarfélagsins Landsbjargar munu selja sjómannadagsmerkið  
um allt land og hefst sala á því föstudaginn fyrir Sjómannadag og stendur yfir 

alla helgina. Sala sjómannadagsmerkisins er mikilvæg tekjulind fyrir 
slysavarnarmál sjómanna. Við vonumst til að almenningur styrki 

þetta góða framtak með því að kaupa sjómannadagsmerkið,“ 
segir Ásgeir Ingvason, forstjóri Sjómannadagsráðs. 

„Nýja merkið verður selt þar sem skemmtidagskrár eru 
haldnar vegna Sjómannadagsins um allt land og við allar 

helstu verslanir í borg og bæjum,“ segir Guðmundur Örn 
Jóhannsson, verkefnastjóri hjá Slysavarnarfélaginu 

Landsbjörgu. 
Hann er ánægður með nýja sjómannadagsmerkið. 

„Mér finnst nýja merkið mjög fallegt og hönnun þess 
hefur tekist mjög vel. Helsta breytingin er að nýja 
merkið er úr málmi en ekki pappa eins og það gamla. 
Nýja merkið er gulllitað að aftan með plasthúð að 
framan og er virkilega fallegt. Það er líka auðveldara að 

festa það í föt því það er með pinna aftan í en ekki nælu 
eins og það gamla,“ segir Guðmundur.

Áratuga hefð er fyrir sölu sjómannadags-merkisins 
um allt land. Landsmenn eru hvattir til að kaupa nýja 

sjómannadagsmerkið og styðja þannig við þetta mikilvæga 
málefni sem slysavarnarmál sjómanna vissulega eru.
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Fyrsti sunnudagur júní- 
mánaðar er almennt 
frídagur sjómanna og 
er frídagurinn bundinn í lög. 
Á sjómannadaginn liggja öll skip í 
höfn og er dagurinn því kjörinn til hátíða-
halda þar sem þeim sem draga björg úr sjó 
er sérstaklega fagnað. Sjómannadagurinn 
var fyrst haldinn hátíðlegur á Íslandi árið 1938 og 
hefur honum allar götur síðan verið fagnað með 
�ölbreyttri dagskrá.  
Á sjómannadaginn eru sjómenn heiðraðir og það 
tíðkast að veifa fánum og fara í koddaslag y�r höfn-
inni. Margir fara einnig til messu.

Angan af 
ka� kemur 
bragðlauk-

unum af stað 
og ilmurinn 
segir til um 
ríkt bragðið 
af BKI ka�. 
Helltu upp 
á gott BKI 

ka�. 

BKI Classic

Hvort sem þú ert landkrabbi eða sjóari er sjómanna-
dagurinn tilvalið tækifæri fyrir gott BKI ka�. 
Bjóddu upp á hressandi BKI ka� á sjómanndaginn.

Sjómannadagurinn er núna  

   Fagnaðu 
sjómannadeginum
með BKI kaffi

Sjómannadagurinn er núna 

Kauptu BKI fyrir 
sjómannadaginn

Sérvaldar baunir frá  
þekktustu ka�svæðum  
heimsins tryggja hið  
mjúka bragð, lokkandi  
ilminn og fersklegt  
eftirbragðið.

BKI Extra 
Snöggristað við háan hita. 
Þannig næst fram ríkara 
ka�bragð við fyrsta sopa 
en léttur og mjúkur keimur 
fylgir á eftir.

cw100058_isam_bki_endurstaðfærsla_sjomannadagurinn_augldabl_2x38_31052010_END.indd   1 31.5.2010   16:11:11

Aðalfundur í Félagi skipstjórnarmanna, haldinn 28. maí 2010, mótmælir harðlega 
framkomnu frumvarpi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra „Frumvarp til laga um hvali.“
Með frumvarpinu er atvinnu fjölda fólks stefnt í tvísýnu og skapað óþarfa uppnám.
Það er með ólíkindum og raunar illskiljanlegt að stjórnvöld séu að rífa niður 
atvinnutækifæri þegar þúsundir manna eru án atvinnu, og verkefni stjórnvalda ætti að vera 
sköpun atvinnutækifæra.
Fundurinn mótmælir ennfremur sífelldum sértækum svokölluðum úrræðum sama ráðherra, 
sem rýrir afkomu þeirra sem hafa sjómennsku að aðalstarfi.

Skipstjórnarmenn mótmæla!

Sendum 
Íslenskum 

sjómönnum 
árnaðaróskir 
á hátíðisdegi

þeirra. 
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ERTU KLÁR Í NÆSTU SJÓFERÐ?

Sendum íslenskum sjómönnum  
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Við óskum 
sjómönnum  
og fjölskyldum 
þeirra til hamingju 
með daginn.
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Slysavarnafélagið Landsbjörg á og rekur fjórtán 
björgunarskip, sem staðsett eru hringinn í 
kringum landið, þar sem slysahætta er talin mest 
vegna sjósóknar. Flest skipanna, sem keypt voru 
frá systurfélögum Landsbjargar í Evrópu, eru frá 
15 upp í 25 metra löng og allt að 85 tonnum. Á 
Rifi er björgunarskipið Björg. Hún er af gerðinni 
Arun frá Royal National Lifeboat Institution í 
Bretlandi, smíðuð árið 1977. Björg er 41 tonn, 
gengur allt að sextán sjómílur og hefur um 100 

mílna drægi. Í áhöfn eru fimm til sex, eftir 
atvikum, og er skipið vel búið björgunarbúnaði 
sem nýtist við mismunandi aðstæður. Skipstjóri 
 Bjargar er Páll Stefánsson á Hellissandi. Hann 
hefur verið skipstjóri á björgunarskipum á 
Snæfellsnesi í um 15 ár. Áhafnir skipanna eru 
mannaðar sjálfboðaliðum, en umsjónarmaður 
yfir hverjum báti fær þó greitt fyrir hlutastarf, 
sem felst m.a. í að tryggja að skipið sé ávallt 
tilbúið í útkall og að alltaf sé tiltæk þjálfuð 

áhöfn. Björg er þriðja 
björgunarskipið, sem Páll 
stjórnar ásamt öðrum 
skipstjórum, hin voru Gísli 
J. Johnsen, sem nú er á 
sjóminjasafninu í Garði, og 
Björg, fyrirrennari 
núverandi Bjargar, sem fór 
frá Rifi árið 2002 er 
núverandi skip kom. Eldri 
Björgu var skilað aftur til 
Hollands, þaðan sem hún 
kom.

Geysilega traustir 
bátar
„Arunskipin, eins og 
við erum með núna, eru 
geysilega góð og traust 
skip,“ segir Páll. „Björg gamla, sem var frá árinu 
1964 og af annarri tegund, var líka mjög örugg. 
Hún var mikil sleggja og hægfara, en hún 
vissi aldrei af veðrum, henni var nákvæmlega 
sléttsama um hvernig veður var. Núverandi 
Björgu, sem er alveg sama um veður líka, hefur 
það framyfir nöfnu sína að hún fer miklu hraðar 
yfir, gengur allt að 16 sjómílum, hún er rúmbetri 
og mjög lipur í öllum hreyfingum. Hún fer mjög 
vel með mann og lætur vel að stjórn,“ segir Páll, 
sem er mikill áhugamaður um björgunarmál. 

Á annað hundrað útköll
Páll segir Arunskipin hafa reynst afar vel með 
tilliti til getu og rekstrarkostnaðar, ekki hvað síst 
með tilliti til aðstæðna eins og þeirra sem verða 
við strendur Íslands, en það er talið eitt erfiðasta 
hafssvæði heims. Þó að Björg sé orðin 33 ára 
gömul er engan bilbug að finna á henni enda 
er henni haldið í toppformi af Páli og félögum. 
Á þeim átta árum sem Björg hefur verið á Rifi 
hafa komið upp ótal tilvik þar sem skipið hefur 
verið ræst út til aðstoðar í misjöfnum veðrum. 
Páll segir að útköll og æfingar séu orðin vel á 
annað hundrað á þessum átta árum og sum séu 
erfiðari en önnur.

Erfitt að leita að félögum sínum
„Það var mjög erfitt þegar Svanborg frá Ólafsvík 
rak upp í klettana við Svörtuloft 7. desember 
2001. Þá fórust þrír af fjögurra manna áhöfn, 

menn sem við þekktum vel. Þeim skolaði 
útbyrðis á strandstað, en þeim þriðja tókst 
að bjarga með þyrlu. Við vorum klukkutíma á 
leiðinni á slysstað en gátum ekkert gert enda 
báturinn uppí harðaklettum. Við leituðum síðan 
á hverjum degi í tíu daga án árangurs. Svona 
leit fylgir mikið andlegt álag, ekki síst þegar 
menn eru að leita að mönnum sem þeir þekkja 
vel,“ segir Páll. Honum er einnig eftirminnilegt 
annað útkall sem varð í lok september árið 
2007 en þá varð trillan Úlla SH vélarvana fyrir 
utan Rifshaus á Snæfellsnesi. „Hún átti aðeins 
eftir tvær bárur uppí fjöru þegar við komum á 
staðinn. Við sigldum alveg uppað henni, nánast 
í fjöruborðinu, bundum á milli og drógum hana 
síðan inná Rif. Það fór allt vel í það skiptið 
og það er alltaf mjög ánægjulegt,“ segir Páll 
Stefánsson skipstjóri á Björgu, hógvær að vanda, 
en fyrir þessa björgun var Páll kosinn maður 
ársins af héraðsfréttablaðinu Skessuhorni. 
Kunnugir segja að fáir hefðu leikið þessa björgun 
eftir. Stíf landátt var af norðri og grunnsævi 
mikið þegar Páll og áhöfn hans komu að Úllu 
og mátti engu muna að menn misstu bátinn 
uppí fjöru. Hefði þá ekki þurft að spyrja að 
leikslokum. 

Veðursíminn:
902 06 00

www.vedur.is

Páll hefur góða stjórn á Björgu á Rifi

Frá björgun Úllu SH skammt austan Rifshauss á 
Snæfellsnesi í september 2007. 
©Alfons Finnsson
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S t a r f s f ó l k  N a u s t  M a r i n e 

s e n d a  s í n a r  b e s t u  

k v e ð j u r  t i l  a l l r a  s j ó m a n n a  

á   S j ó m a n n a d a g i n n

   Miðhellu 4  -  221 Hafnarfirði
 www.naust.is  -  naust@naust.is

Þrátt fyrir erfitt efnahagsástand ákvað Sjómannadagsráð 
að halda áfram framkvæmdum við endurbætur á húsnæði 
Hrafnistu í Reykjavík. Gagngerar endurbætur á húsnæðinu 
við Laugarás hófust fyrir þremur árum, en elsti hluti þess 
er frá 1957. Skömmu eftir síðustu áramót hófst enn einn 
áfanginn þegar F-álmu var lokað vegna breytinganna. Nú hafa 
öll herbergi álmunnar verið stækkuð með því að sameina tvö 
herbergi í eitt og eru framkvæmdirnar langt komnar. Álman 
verður tekin í notkun aftur síðar í sumar. 

Áætlaður kostnaður við yfirstandandi breytingar er um 300 
milljónir króna. Heildarkostnaður, þegar framkvæmdum lýkur 
hjá Hrafnistu í Reykjavík eftir þrjú ár er áætlaður rúmur einn 
milljarður króna. Markmið þessara umfangsmiklu breytinga 
er að bæta enn betur en áður aðbúnað heimilisfólks og fylgja 
í senn yfirlýstum markmiðum Hrafnistu um að vera leiðandi í 
þjónustu við aldraðra.

Fækkun heimilismanna og starfsfólks
Við stækkun herbergja og aðrar endurbætur undanfarin 
misseri hefur heimilisfólki á Hrafnistu í Reykjavík fækkað 
nokkuð. Heimilismenn voru um 300 þegar breytingaferlið 
hófst árið 2007, en verða 235 að loknum breytingunum í 
sumar.

Fjármögnun
Framkvæmdir hjá Hrafnistu eru fjármagnaðar með ágóða af 
Happdrætti DAS og framlagi úr Framkvæmdasjóði aldraðra. 
Til fróðleiks má geta þess að gert er ráð fyrir að kostnaður við 
breytingarnar sé um 8 milljónir króna á hvert hjúkrunarrými. 

Um Hrafnistu 
Hrafnista, sem hóf starfsemi 1957, er ein stærsta 
öldrunareining landsins með rúmlega 600 íbúa á fimm 
öldrunarheimilum. Auk heimilismanna njóta rúmlega 400 
aðrir einstaklingar fjölbreyttrar daglegrar þjónustu hjá 
Hrafnistu, en þar er m.a. veitt hjúkrunar- og læknisþjónusta, 
fjölbreytt endurhæfing, félagsstarf og margt fleira. Rúmlega 
900 manns starfa á Hrafnistuheimilunum, sem skipar þeim á 
bekk með fjölmennari vinnustöðum landsins.

Húsnæði Hrafnistu í Reykjavík 
yngist með hverju árinu sem líður

Það er í nógu að snúast hjá iðnaðarmönnunum í F-álmu.
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   Hjartað hefur stoppað. 
Getur þú bjargað honum?
Með hverri mínútu sem líður 
í hjartastoppi minnka lífslíkur 
einstaklings um 7-10%.
Því á þetta hjartastuðtæki heima á 
þínum vinnustað.

Powerheart er alsjálfvirkt 
hjartastuðtæki sem gefur 
leiðbeinandi fyrirmæli á íslensku 
til notandans ásamt því að birta 
leiðbeinandi texta á skjá.

Fjögurra ára ábyrgð á rafhlöðu.

Fastus | Síðumúla 16 | 108 Reykjavík | Sími 580 3900
www.fastus.is

Sjómanna-
dagsmessa í 
Dómkirkjunni
Árleg Sjómannadagsmessa verður í Dómkirkjunni kl. 11 á sunnudag. 
Séra Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur predikar og séra Þorvaldur 
Víðisson miðborgarprestur þjónar fyrir altari. 

Að venju sér Sjómannadagsráð um gerð messuskrár. Forsíðumynd 
hennar prýða að þessu sinni Minningaröldur Sjómannadagsins sem 
stjórn Sjómannadagsráðs Reykjavíkur og Hafnarfjarðar lét reisa vestan 
Fossvogskirkju árið 1996, við hlið minnisvarðans um óþekkta sjómanninn. 
Þar eru skráð nöfn drukknaðra, týndra sjómanna og annarra sæfarenda, að 
ósk ættingja eða útgerða. Nú eru þar skráð alls 459 nöfn.
Minnisvarðinn er sameiginlegt tákn um það að við munum þá alla.
Á stalli við Minningaröldur Sjómannadagsins er áletrun úr Gamla testa-
mentinu, úr spádómsbók Jesaja, 43. kafla, 1. versi:

Nú segir Drottinn svo, sá er skóp þig:
Óttast þú eigi, því að ég frelsa þig.
Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn.

Guð blessi þér og þínum góðar minningar.

SJÓMANNAMESSAÍ DÓMKIRKJUNNI 6. JÚNÍ 2010

Sr. Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur predikar
Sr. Þorvaldur Víðisson miðborgarprestur þjónar fyrir altari

Mynd á forsíðu er af Minningaröldum Sjómannadagsins.Stjórn Sjómannadagsráðs Reykjavíkur og Hafnarfjarðar lét reisa Minningaröldur 

Sjómannadagsins vestan Fossvogs kirkju árið 1996, við hlið minnisvarðans um 

óþekkta sjómanninn.  Þar eru skráð nöfn drukknaðra, týndra sjómanna og annarra 

sæfarenda, að ósk ættingja eða útgerða. Á þessum Sjómannadegi eru skráð 459 

nöfn. 

Minnisvarðinn er sameiginlegt tákn um það, að við munum þá alla. Á stalli við Minngingaröldur Sjómannadagsins er áletrun úr Gamla testamentinu, 

úr spádómsbók Jesaja, 43. kafla, 1. versi:
Nú segir Drottinn svo, sé er skóp þig: Óttast þú eigi, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn.

Guð blessi þér og þínum góðar minningar.

Sendum íslenskum sjómönnum 
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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Sjómenn, til hamingju 
með daginn!


