Fjarlækningar fyrir sjómenn

Sigurður E. Sigurðsson læknir vinnur að tilraunum með fjarlækningar í rauntímasambandi milli læknis og skipverja langt á hafi úti. Sjá bls. 4
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Lagaramminn gerði
okkur erfitt fyrir
„Um 1990 voru skipafélögin farin
að skrá hvert skipið á fætur öðru
erlendis og síðan þá hafa þau
verið undir erlendum fána.“
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Fór 17 ára á togara
„Á sjónum eru gerðar sömu kröfur
til allra og aldur og kynferði skipta
þar engu máli.”
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Presturinn með
sjómannshjartað
„Ég hafði mjög gaman af togaralífinu
og hefði ekki getað hugsað mér að
missa af því.”
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Gleðilegan
Sjómannadag

35 ára reynsla
víðsvegar um heiminn
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Sjómenn – til hamingju með daginn!
Það er til marks um að sumarið sé að skella á
þegar sjómannadagshelgin rennur upp í byrjun
júní hvert ár. Mér finnst alltaf sérstakur blær yfir
þessari helgi þegar við samgleðjumst sjómönnum og fjölskyldum þeirra. Við höldum hátíðir
um land allt þar sem við förum í siglingar með
þeim, heiðrum þá og minnumst þeirra sem fallið
hafa frá. Án úrræðagóðra og duglegra sjómanna
sem hafa sótt björg í bú, hefðum við aldrei getað
byggt upp það velferðarsamfélag sem við búum
við í dag.
Við höfum ærna ástæðu til þess að horfa
vonglöð til framtíðar hvað varðar íslenskan
sjávarútveg. Eftir að ég tók við starfi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur þessi trú
mín styrkst töluvert og ætla ég að telja upp
helstu ástæðurnar fyrir því.
Í fyrsta lagi þá eru vísitölur síðustu tveggja
ára fyrir þorsk þær hæstu frá upphafi rannsókna
árið 1985 samkvæmt Hafrannsóknastofnun.
Þessi niðurstaða er mikið gleðiefni og sýnir
umfram allt árangurinn af ábyrgri og sjálfbærri

fiskveiðinýtingu, stefnu sem oft á tíðum hefur
verið umdeild en er nú að skila okkur þeim árangri sem við höfðum vonast eftir. Aðrar þjóðir
hafa tekið eftir þessum árangri og leita til Íslands
í æ ríkari mæli eftir sérþekkingu okkar. Verðum
við að standa vel að því enda er friðunarstefna
æ oftar meðalið gegn ofveiði fremur en sú sjálfbæra nýting auðlinda sem við stundum.
Í öðru lagi fá Íslendingar hærra verð fyrir
hvern þorsk sem kemur að landi en flestar aðrar
þjóðir. Mikil gæði og öflugt markaðsstarf eru hér
lykilþættir en segja þó ekki nema hálfa söguna.
Við erum nefnilega farin að nýta miklu betur
allan fiskinn; bein og roð og slóg og hvaðeina.
Nú er svo komið að fiskúrgangur heyrir nánast
sögunni til, þökk sé frumkvöðlastarfi - þetta eru
allt verðmæti sem nýtast í hvort heldur sem er í
tískuvörum eða háþróuðum vörum til lækninga.
Í þriðja lagi þá fékk ég það rækilega staðfest
þegar ég sótti sjávarútvegssýninguna í Brussel
nýverið hve framarlega á heimsvísu mörg
íslensk tæknifyrirtæki eru við framleiðslu á

tækjum og tæknilausnum við veiðar og vinnslu.
Þessar tæknilausnir snúa m.a. að meiri og betri
kælingu, betri nýtingu og auknum gæðum. Það
er hreint út sagt magnað að sjá framfarirnar sem
orðið hafa á síðustu árum á þessu sviði
Í fjórða lagi þá er sá munur á íslenskum
sjávarútvegi og erlendum að víðast hvar nýtur
hann styrkja frá hinu opinbera. Á Íslandi aftur
á móti er þessu þveröfugt farið. Hér stendur
sjávarútvegurinn á eigin fótum og leggur til samfélagsins í formi skatta, atvinnu og framþróunar
innan geirans í samstarfi við stjórnvöld.
Í fimmta lagi þá bind ég miklar vonir við að
samvinnuverkefni fyrirtækja og stofnana sem
unnið er undir gunnfána Íslenska sjávarklasans
og kallast „Fish and Ships“ muni koma frábærum hlutum til leiðar. Verkefnið byggir á því að
kynna íslenskar lausnir erlendis við öllum þeim
áskorunum sem upp kunna að koma í sjávarútvegi.
Í sjötta lagi eru það svo íslensku sjómennirnir – eða hafsins hetjur eins og þeir eru gjarnan

kallaðir. Það er engin tilviljun að íslenska þjóðin
hylli þá um þessa helgi og fánar blakti hvarvetna
við um borg og bæ, íslenskum sjómönnum til
heiðurs.
Sjómönnum öllum og fjölskyldum þeirra óska
ég til hamingju með daginn.
Gunnar Bragi Sveinsson,
sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra

Fjarlægjast Íslendingar uppruna sinn?
Mikið umstang varð á hafnarsvæðinu þegar framkvæmdir hófust við
byggingu tónlistar- og ráðstefnuhúss í gömlu höfninni. Austast á
Miðbakkanum, ekki fjarri framkvæmdunum, stóð styttan „Horft
til hafs“ sem var talin vera fyrir
byggingarframkvæmdunum. Því
var ákveðið að færa hana í vestur,
nær miðju Miðbakkans.
Sjómannadagsráð hafði á sínum
tíma veg og vanda að gerð afsteypunnar eftir frummynd Inga
Þ. Gíslasonar. Styttan var reist á
hinum fornu fjörusteinum Reykjavíkur í tilefni af 80 ára afmæli
Reykjavíkurhafnar og 60 ára afmælis sjómannadagsins, þann 1. júlí
1997, að viðstöddu miklu fjölmenni,
borgarstjóra, hafnarstjóra og Gylfa
Þ. Gíslasyni, bróður listamannsins.
Hafnarstjórn Reykjavíkurhafnar samþykkti þessa staðsetningu
styttunnar á fundi sínum. Nokkru
áður en uppsetning hennar hófst
kom sá hópur borgarbúa sem
öðrum fremur veit meira um
menningu og listir og taldi út í hött
að setja styttuna af sjómönnunum
tveimur á svo áberandi stað í höfuðborginni. Eftir nokkurt málþóf
var af þeirra hálfu fallist á staðsetninguna með því skilyrði að fótstallur styttunnar yrði lækkaður um 25
sentímetra. Það var gert og styttan
býður af því nokkurn hnekki.
Þegar styttan var færð í kjölfar
byggingarframkvæmdanna var
formaður Sjómannadagsráðs kallaður til þegar flutningur styttunnar

fór fram og átti hann að ákveða í
hvaða átt handabendingar og andlit
sjómannanna vísuðu. Ég lagði til
að styttan vísaði í átt að hafnarmynninu. Í viðræðum mínum við
verktakann og hans menn sagði ég
frá þeim leiðindum sem komu upp
vegna kröfu „okkur vitrari manna“
um hæðina á fótstalli styttunnar.
Verktakinn lauk verkinu en vegna
„sérstakra aðstæðna“ hækkaði
hann undirlag fótstallsins um 25
sentímetra.
Nokkrum árum síðar lagði
vinsæll dagskrárgerðarmaður
sjónvarps leið sína niður á Miðbakka og með honum í för var
sagnfræðingur sem vissi ekkert um
tilurð styttunnar þótt saga hennar
væri greipt á járnplötu sem fest
var á hana ásamt upplýsingum um
höfund hennar og af hverju hún var

reist. Hann sagði hins vegar að það
væri skrítið að andlit sjómannanna
vísuðu í átt að hafnarmynninu og
að styttan ætti að vera í Örfirisey. Þarna átti að hans mati að
vera stytta af hafnarverkamanni.
Sjónvarpsmaðurinn leit hálfhlæjandi til styttunnar og sagði að
sjómennirnir væru hálf hjákátlegir.
Hann þekkti greinilega ekki til
sjómennskunnar hér á árum áður
þegar sjómenn klæddust klofháum
stígvélum og voru í sjóstakk með
sjóhatt á höfði. Eitthvað hafði líka
farið fram hjá sagnfræðingnum um
sjósókn og sjóslys úti á Sundunum
en þar hafa um aldir orðið mörg
hörmuleg sjóslys. Störf sjómanna
og farmanna leiddu til starfa
hafnarverkamanna og það voru
störf sjómannastéttarinnar sem
öðru fremur stuðluðu að breytingum á Reykjavík úr bæ í borg.
Það er öllum nauðsynlegt að líta
um öxl og minnast þess sem áður
var og hvernig forfeðrum okkar
tókst með seiglu og áræðni að
draga björg í bú. Kynslóðir komu
og fóru en þeim tókst yfirleitt að
bæta um betur og þjóðin býr að
því.
Ég vitnaði til þess hér í Sjómannadagsblaðinu árið 2013
að sjómenn hefðu gengið glaðir
um stræti og torg og kallað „við
höfum eignast dag“ þegar fyrsti
sjómannadagurinn var haldinn í
Reykjavík 6. júní 1938.
Miklar breytingar hafa orðið
hér í höfuðborginni síðan þá, sem

eðlilegt er, og það sama má segja
um hátíðarhöld sjómannadagsins
sem nú verða haldin í 78. sinn. Hátíðarhöld dagsins hafa verið misvel
sótt í þessa áratugi og það hefur
ekki alltaf verið meðbyr með forystusveit sjómanna sem á þessum
degi sínum hafa minnt á áhættusöm störf sjómanna og mikilvægi sjómannsstarfsins í þágu
þjóðarinnar. Samt sem áður hefur
Sjómannadagurinn alltaf skipað
verðugan sess í íslensku þjóðlífi
og við það mega íslenskir sjómenn
vel við una. Samtökum sjómanna,
en fyrst og fremst sjómönnunum
sjálfum, er mjög í mun að viðhalda
þessum degi svo hann skipi áfram
verðugan sess meðal þjóðarinnar
því fljótt fennir í sporin eins og sjá
má af frásögninni sem ég gat um
hér í upphafi.
Af framansögðu má sjá mikilvægi sjómannadagsins, fyrir fortíð
og framtíð þessa lands, minningu
sjómanna sem fórust í baráttunni
við náttúruöflin og sjómannastéttina sem enn skilar löngum
vinnudegi en sem betur fer við
stórbættan aðbúnað frá því sem
var. Sjómenn, takið þátt í hátíðarhöldum Sjómannadagsins sem
ykkur er tileinkaður.
Fyrir hönd Sjómannadagsráðs
sendi ég sjómönnum og fjölskyldum þeirra árnaðaróskir í tilefni
sjómannadagsins.

Forsíðumynd: Jorri
Útgefandi: Sjómannadagsráð, Hrafnistu,
Laugarási, 104 Reykjavík.
Framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs:
Sigurður Garðarsson.
Ritnefnd: Harald S. Holsvik, Hjálmar
Baldursson og Sigurður Steinar Ketilsson.
Umsjón: KOM almannatengsl ehf.
Ritstjóri: Þorsteinn G. Gunnarsson
Ljósmyndir: Hreinn Magnússon o. fl.
Sala auglýsinga: Birna Sigurðardóttir.
bsig@bsig.is.
Prentvinnsla:
Landsprent
Upplag: 67.000 eintök.
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Guðmundur Hallvarðsson
formaður Sjómannadagsráðs.

Aðildarfélög Sjómannadagsráðs
Að Sjómannadagsráði
höfuðborgarsvæðisins
standa eftirtalin stéttarfélög
sjómanna:
Félag skipstjórnarmanna,
Félag vélstjóra og málmtæknimanna,
Sjómannafélag Íslands,
Félag íslenskra loftskeytamanna,
Sjómannafélag Hafnarfjarðar og
Félag bryta.
Tilgangur og markmið
Sjómannadagsráðs eru m.a.:
Að efla samhug meðal sjómanna og
hinna ýmsu starfsgreina sjómannastéttarinnar og vinna að nánu samstarfi
þeirra.

Að heiðra minningu látinna sjómanna
og sérstaklega þeirra sem látið hafa líf sitt
vegna slysfara í starfi.
Að kynna þjóðinni áhættusöm störf
sjómannsins og hin mikilvægu störf sjómannastéttarinnar í þágu þjóðfélagsins.
Að beita sér fyrir menningarmálum
er sjómannastéttina varða og vinna að
velferðar- og öryggismálum hennar.
Að afla fjár til þess að reisa og reka
dvalarheimili, hjúkrunarheimili, vistunar- og endurhæfingaraðstöðu, íbúðir og
leiguíbúðir, einkum fyrir aldraða sjómenn
og sjómannsekkjur.

Að stuðla að byggingu
og rekstri orlofshúsa,
sumardvalarheimila
og alhliða orlofsstarfsemi fyrir sjómenn,
fjölskyldur þeirra og
starfsmenn samtaka
þeirra.
Að beita áhrifum sínum
á stjórnvöld til setningar
löggjafar til styrktar framgangi
markmiða Sjómannadagsráðs.
Sjómannadagsráð rekur fimm Hrafnistuheimili í fjórum sveitarfélögum sem

veita meira en 600
Íslendingum öldrunarþjónustu. Auk þess
rekur félagið leiguíbúðir Naustavarar ehf. í þremur
sveitarfélögum, sem
veita meira en 300
öldruðum búsetu á eigin vegum, sem studd er
með samstarfi við Hrafnistu.
Þá rekur félagið einnig Happdrætti DAS sem styður við uppbyggingu
öldrunarþjónustunnar, ásamt Laugarásbíói og sumarhúsasvæði í Hraunborgum
Grímsnesi.

Stjórn Sjómannadagsráðs
höfuðborgarsvæðisins skipa:
Guðmundur Hallvarðsson
formaður,
Sjómannafélagi Íslands.
Hálfdan Henrysson varaformaður,
Félagi skipstjórnarmanna.
Guðjón Ármann Einarsson gjaldkeri,
Félagi skipstjórnarmanna.
Sigurður Ólafsson ritari,
Félagi vélstjóra og málmtæknimanna.
Jónas Garðarsson
varagjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.

Bryggjan Brugghús Grandagarði 8 101 Reykjavík - tel: 00354 456 4040 - www.bryggjanbrugghus.is - https://www.facebook.com/bryggjanbrugghus - booking@bryggjanbrugghus.is
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Lowara dælur...
fyrir lífríkið
Bylting í fjarlækningum
fyrir sjómenn á hafi úti
Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga á
Sjúkrahúsinu á Akureyri, er í starfshópi heilbrigðisráðherra
um fjarlækningar. Hann hefur mikinn áhuga á að nýta
fjarlækningar fyrir sjómenn. Hann telur að strax á
þessu ári verði hafnar tilraunir með fjarlækningar með
gervihnattabúnaði sem byggir á einfaldri tölvutækni þar sem
hefðbundin fartölva opnar aðgang að rauntímasambandi
milli læknis og skipverja langt á hafi úti.
brögð. Þessar fjarlækningar komu
sér oft vel, sérstaklega á afskekktum
stöðum og ekki síst úti á sjó.
Tæknin er hins vegar bundin við
upplýsingamiðlunina sem hefur
hingað til verið fólgin í því að flytja
tal á milli manna. Upplýsingarnar, sem þannig fást, eru eðlilega
mjög takmarkaðar. Læknir, sem
er í samskiptum við skip á hafi úti
vegna veikinda eða slyss, er að tala
við sjómann en ekki heilbrigðisstarfsmann, einstakling sem hefur
því hvorki reynslu né þekkingu til
að miðla upplýsingum um stöðu og
líðan sjúklinga.“

Háskerpusamtal
Sigurður segir að tæknin hafi þróast
í þá átt að undanförnu að nú sé
hægt að senda meiri upplýsingar
en áður, hvaðan sem er, með hjálp

taugar hafi orðið fyrir skaða. Þannig
er hægt að meta hvort um yfirborðsskurð sé að ræða sem hægt er
að sauma um borð. Læknirinn getur
meira að segja fylgst með saumaskapnum eftir atvikum eða fengið
senda mynd þegar búið er að sauma
og gengið úr skugga um að allt líti
nú eðlilega út. Ef um flókinn saum
er að ræða gæti læknirinn meira
að segja teiknað saumsporin inn á
ljósmyndina sem hann fékk senda
af áverkanum, sent hana til baka og
þannig sýnt hvernig best sé að loka
skurðinum.“

Lífsmörk í rauntíma
Þessi tækni nýtist einnig við alvarlegri veikindi, að sögn Sigurðar,
„því auðvelt er að tengja mælitæki
við tölvu og senda lækninum
upplýsingar, svo sem hjartalínurit,
upplýsingar um blóðþrýsting og
fleira. Þá er læknirinn strax kominn
með gögn sem segja honum miklu
meira en rödd í síma sem segir að
um borð sé veikur maður. Læknirinn sér þá strax hvort um eðlilegt
hjartalínurit sé að ræða eða hvort
viðkomandi sé með kransæðastíflu,
svo dæmi sé tekið, og þannig metið
hver sé rétta fyrsta meðferð og
hversu brátt þurfi að bregðast við til
að sækja manninn. Læknirinn hefur

því miklu fleiri atriði til að hjálpa sér
að taka rétta ákvörðun. Hann sér
sjúklinginn og fylgist með lífsmörkum, súrefnismettun og fleiru. Þessi
tækni er þegar orðin mjög meðfærileg. Grunnbúnaðurinn er ekkert
annað en ósköp venjuleg fartölva
en útgerðir skipanna velja síðan þau
mælitæki sem þau óska að hafa og
hægt er að tengja við tölvuna, svo
sem hjartalínurit og blóðþrýstingsmæli, svo eitthvað sé nefnt.
Vissulega eru þetta sérhæfð
mælitæki og eðlilega kunna ekki
allir að taka hjartalínurit en læknir,
sem fylgist með á skjá, getur mjög
auðveldlega sent mynd sem sýnir
hvernig og hvar á líkamann á að
festa nemana fyrir hjartalínuritið
og ef það er ekki nægjanlegt
getur hann leiðbeint um hárrétta
staðsetningu þeirra og allt fer þetta
fram í rauntíma.
Með þessari tækni skapast tækifæri til að bregðast við bráðaveikindum og slysum mun fyrr og á
markvissari hátt en áður. Þeir sem
veikjast alvarlega eða slasast fjarri
mannabyggðum eiga þá möguleika
á að upplýsingar berist fljótt til
fagaðila sem bregst þá við á réttan
hátt. Þannig á læknirinn auðveldara
með að ráðleggja um meðferð áður
en önnur hjálp berst og hefur betri

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn
BETRI STOFAN

F

jarlækningar hafa verið
stundaðar í áratugi, með
einum eða öðrum hætti,
og þær verða víðtækari eftir því
sem tæknin þróast,“ segir Sigurður. „Þegar loftskeytatæknin kom
skapaðist tækifæri til skoðanaskipta
og ráðlegginga. Með tilkomu símans
varð einnig heilmikil bylting og mun
auðveldara varð að ná sambandi við
lækni og lýsa einkennum sjúklinga
og fá ráðleggingar um fyrstu við-

gervihnatta. „Við erum í samvinnu
við Símann sem er að hanna upplýsingaflæðibrautir sem gera þetta
mögulegt, hvar sem þú ert, að senda
mun meira af gögnum frá sjúklingi
til læknis og öfugt. Ég er að tala
um öflug samskipti í rauntíma þar
sem bæði er hægt að tala saman og
senda ljósmyndir jafnt sem myndskeið í fullum gæðum. Í þessu umhverfi er læknirinn ekki eingöngu að
tala við sjúklinginn eða þann sem er
að hlúa að honum heldur sér hann
líka viðkomandi sem er afskaplega
mikilvægt og auðveldar honum að
meta aðstæður og bregðast við.
Tökum einfalt dæmi af slysi um
borð í skipi þar sem skipverji fær
skurð sem þarf að meðhöndla. Skipstjórar og stýrimenn hafa þjálfun í
að sauma smáskurði en eflaust er
oft um að ræða skurði sem þeir vita
ekki hvort þeir eigi að sauma eða
hvort áverkinn sé svo alvarlegur
að rétt sé að fela læknum að sjá
um að meðhöndla hinn slasaða.
Með þessari nýju tækni væri hægt
að taka mynd af áverkanum með
háskerpumyndavél og senda lækni
sem þá sér umfang skurðarins og
dýpt hans. Læknirinn getur þá
beðið um að ákveðnir þættir séu
skoðaðir betur, svo sem hreyfigeta
og fleira, til að kanna hvort sinar og

SKOÐUM

SKIP
LAND ALLT

UM

Vatn er undirstaða lífsins og samnefnari allra þeirra aðstæðna þar sem Lowara
dælur koma við sögu.
Við framleiðum dælurnar með lasersuðutækni sem gerir þær ónæmar fyrir ætandi
efnum og tryggir jafnframt að framleiðsluferillinn skaðar ekki náttúruna.
Lowara dælur eru gerðar úr pressuðu ryðfríu stáli, sem varnar mengun í vatninu.
Þú færð dæluna sem þig vantar hjá okkur.

Þínir menn í skipaskoðun
-áratuga reynsla
Stefán Hans Stephensen ..................s. 8608378
Axel Axelsson ...................................s. 8608379
Einar Hilmarsson ...............................s. 8651490
Guðmundur Hanning Kristinsson .....s. 8608377

Skipaskoðunarsvið

stefans@frumherji.is
axela@frumherji.is
einarjh@frumherji.is
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forsendur til að meta hvort rétt sé
að skipið sigli í land, á móti hjálp
eða hvort þyrla verði kölluð út.“

Tæknin virkar
Að sögn Sigurðar er tæknin ekki
komin svo langt á veg að hægt sé að
gera ráð fyrir að röntgenmyndavélar
séu um borð í fiskiskipum „en tæknin er þó komin svo langt á veg að
skannar eru orðnir litlir og meðfærilegir, þeir eru á stærð við vasaljós.
Það er mikilvægt að koma slæmum beinbrotum í vissar skorður
áður en endanlega er gert að þeim,
meðal annars til að trufla ekki
blóðflæði. Þetta getur virst flókið
en leikmenn geta auðveldlega gert
þetta fái þeir réttar leiðbeiningar
sem læknirinn getur veitt með hjálp
þessarar nýju tækni og þannig er
mögulegt að bjarga fæti, svo dæmi
sé tekið. Sum ökklabrot geta verið
slæm, sérstaklega ef viðkomandi
hefur einnig farið úr liðnum. Áverkinn getur verið mjög skaðvænlegur
og drep getur komist í húðina ef
ekki er brugðist rétt við. Broti eins
og þessu þarf að koma í rétt form,
helst á fyrstu klukkustund eftir slys,
og það gefur augaleið að ekki er
hlaupið að því í skipi sem er lengst
úti á sjó. En bæklunarskurðlæknir,
sem skoðar mynd af áverkanum,
getur leiðbeint um hvernig koma
á brotinu í rétt horf og þá er hægt
að gera aðgerð innan tveggja daga
þegar sjúklingurinn er kominn
undir læknishendur.“
Sigurður gerir jafnvel ráð fyrir því
að þessi tækni verði reynd um borð
í íslensku fiskiskipi þegar á þessu
ári. „Við vitum að tæknin virkar og
það er ekkert sem hindrar okkur.
Við höfum prófað þetta, fyrst milli
herbergja og síðan milli staða. Hér
á Sjúkrahúsinu á Akureyri höfum
við verið að undirbúa samskipti í
fjarlækningum við Húsavík sem
tilraunaverkefni þar sem við munum
takast á við raunhæf verkefni og
slípa vankanta af tækninni áður en

við förum að prófa tæknina úti á sjó.
Þá verða valin fiskiskip sem yfirleitt
eru lengi úti og með fjölmenna áhöfn
því þar er mesti ávinningurinn. Þá
munum við strax hefja æfingar og
reyna tæknina til að vera við öllu

búnir þegar alvöruatvik á sér stað.
Við gerum síðan ráð fyrir að vera
með reglubundnar æfingar fyrir
lækna og ekki síður skipverja til að
fylgjast með tækjunum og til að
halda öllum aðilum í góðri æfingu.“

Bætt aðgengi að
heilbrigðiskerfinu
Sigurður segir að næsta skref sé
að nýta þessa tækni til að bæta
aðgengi sjómanna að heilbrigðiskerfinu. „Það er mikið réttlæt-

is- og sanngirnismál að sjómenn
hafi meiri möguleika til að nýta
sér heilbrigðiskerfið á mun betri
hátt en nú er. Ég sé fyrir mér að
unnt verði að taka þessa tækni
skrefinu lengra og opna sjómönnum aðgang að heilsugæslunni
þannig að þeir hafi aðgang að
henni án þess að um bráðatilvik
sé að ræða.
Það væri því hægt að hafa
frátekna fasta tíma á heilsugæslustöðinni á Akureyri fyrir sjómenn
Samherja, svo dæmi sé tekið.
Sjómennirnir ættu þá að geta sest
inn í klefa um borð og verið þar í
beinu sambandi við lækninn sinn
og rætt sín heilsufarsmál. Í klefanum getur læknirinn fylgst með
þessum sjúklingi sínum og beðið
hann um að mæla blóðþrýsting og
blóðsykur, svo eitthvað sé nefnt.
Sjómaðurinn getur einnig, eftir
leiðbeiningum læknisins, borið
að sér hlustunarpípu þannig að
læknirinn getur, í gegnum fjarbúnaðinn, hlustað á hjartslátt hans og
eftir andardrætti. Um er að ræða
trúnaðarsamtal og heilsufarsupplýsingar sem eru samstundis
skráðar inn í sjúkraskrána þeirra
sem er öllum læknum aðgengileg.
Læknirinn getur síðan á grundvelli
samtalsins gefið sjómanninum
ráð eða pantað fyrir hann frekari
rannsóknir sem hann fer þá í
þegar hann kemur í land. Þessi
fjarheilsugæsla er ekki eingöngu
þægileg fyrir sjómanninn heldur
sparar hún heilmikinn tíma því
frekari rannsóknir bíða hans
þegar hann kemur í land. Hann
þarf því ekki að hefja ferlið þegar
hann kemur í land og kemst ef
til vill ekki í rannsóknir fyrr en í
næsta stoppi, þremur vikum síðar.
Tæknin er til staðar og við eigum
að nota hana,“ segir Sigurður E.
Sigurðsson, framkvæmdastjóri
handlækningasviðs og framkvæmdastjóri lækninga á Sjúkrahúsinu á Akureyri.

Sjómannadagurinn
VM- Félag vélstjóra og málmtæknimanna óskar sjómönnum
og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn
V M-F é l a g

v é l s tj ó r a

o g

m á l m tæ k n i m a n n a
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Landsfélag í vél- og málmtækni
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Alþjóðlegt skipstjórnarnám
að íslenskri fyrirmynd?
Stýrimannaskólinn í Reykjavík tók til starfa haustið 1891. Fyrstu nemendurnir voru
brautskráðir þá um vorið og síðan þá hafa skipstjórnarmenn hlotið menntun í skólanum
sem hefur breyst og þróast í gegnum tíðina. Nú er skólinn hluti af Tækniskólanum, skóla
atvinnulífsins sem stofnaður var árið 2008. Tækniskólinn er fjölmennasti framhaldsskóli
landsins og hann tengist atvinnulífi þjóðarinnar á marga vegu. Fjölmargir skólar eru
innan vébanda Tækniskólans, þar á meðal Skipstjórnarskólinn sem byggir á arfleifð
Stýrimannaskólans.

S

kipstjórnarskólinn er
í stæðilega húsinu við
Háteigsveg sem flestir
kalla Sjómannaskólann í daglegu
tali. Vilbergur Magni Óskarsson
er skólastjóri Skipstjórnarskólans
og hann segir að á sjötta þúsund
nemar hafi öðlast skipstjórnarréttindi eftir nám í skólanum frá
stofnun hans. Skólinn hefur því
skipað stóran sess í atvinnusögu
Íslendinga.
En hafa þær breytingar, sem
gerðar hafa verið á rekstrarfyrirkomulagi skólans, gefið þann
árangur sem að var stefnt?
Vilbergur Magni segir svo vera.
„Grunnmarkmiðið er alltaf að
auka veg menntunarinnar eins og
kostur er. Skólakerfið hefur árum
saman staðið frammi fyrir meiri
ásókn í almennt bóknám en í iðn-

og verknám. Nú eru hins vegar
merki um breytingar. Áhugi á iðnog verknámi virðist vera að aukast
enda er námið bæði skemmtilegt
og fjölbreytt og það gefur ágæta
möguleika á góðum tekjum,“ segir
Vilbergur Magni og bætir við að
aldrei hafi verið jafnmikil eftirspurn eftir námi í skipstjórnarfræðum og nú „enda er námið bæði
fjölbreytt og skemmtilegt. Námið
byggir á mjög mörgum þáttum.
Nemendurnir stunda hefðbundið
bóknám, leysa verkefni í hermum,
stunda sjóvinnu og tækninám.
Þetta er því bæði fjölbreytt og
skemmtilegt. Skipstjórnarmenn
eru yfirleitt með ágæt laun og ef
menn vilja breyta til og læra eitthvað annað síðar á ævinni er alltaf
hægt að fara í einn og einni túr til
þess að lækka námslán og auðvelda

sér þannig lífið. Nú, svo má ekki
heldur gleyma því að námið veitir
alþjóðleg réttindi sem er mjög
dýrmætt.“
Að sögn Vilbergs Mána er staðan
á náminu í skipstjórnarfræðum
góð „og við stöndumst fyllilega
samanburð við nágrannalönd
okkar hvað það varðar. Skipstjórnarnámið er alþjóðlegt. Við kennum
sömu lög og reglur og aðrar þjóðir.
Hér eru gerðar sömu kröfur og í
erlendum skipstjórnarskólum og
námið fylgir alþjóðlegum stöðlum.
Nemendur okkar öðlast því sömu
réttindi og nemendur sem læra
fræðin erlendis. Við höfum hins
vegar kosið að fara aðeins aðrar
leiðir en almennt þekkist með því
að sameina menntun farmanna og
fiskimanna sem er óvíða gert. Hér
er þessi leið fyrst og fremst farin

vegna smæðarinnar en nemendurnir hafa af þessu töluverðan
ávinning.
Annað, sem er öðruvísi hjá
okkur, er að yngri nemendur með
styttra nám að baki geta sótt um
skólavist og hafið nám í skipstjórnarfræðum strax að loknum
grunnskóla. Undanfarið höfum
við verið með tvo til fjóra nemendur sem hafa komið til okkar
beint eftir grunnskólann. Yfirleitt
eru þetta strákar sem hafa alist
upp í sjávarplássum úti á landi og
vita nákvæmlega hvað þeir vilja.
Ásóknin nú er heldur meiri og ég
geri ráð fyrir því að næsta haust
komi sex nemendur í skólann
beint úr grunnskóla. Erlendis er
víðast miðað við að nemendur
þurfi að hafa lokið tveggja ára
framhaldsskólanámi eða jafnvel
stúdentsprófi til þess að geta hafið
nám í skipstjórnarfræðum. Þá er
miðað við farmannanámið.
Það er hins vegar ekki krafist
sömu grunnmenntunar fyrir
fiskimannaprófið og því hafa
yngri nemendur möguleika á því
að sækja um skólavist hjá okkur.
Á móti kemur að við erum með
fleiri fög í grunnnáminu sem bætir
upp það sem á vantar, stærðfræði,

eðlisfræði og fleiri námsgreinar.
Þannig að þegar upp er staðið hafa
nemendur okkar lokið fyllilega
sambærilegu námi og tíðkast við
erlenda skóla. Þeir hafa þá að baki
fjögurra ára nám að viðbættum
siglingatíma.“
Þegar nemendur ljúka skipstjórnarprófi er gert ráð fyrir því að
þeir hafi að baki þriggja ára reynslu
til sjós. „Þetta þykir mörgum
langur tími. Við höfum því gefið
nemendum skólans tækifæri til
þess að stytta tímann niður í eitt
ár þar sem þeir vinna markvisst
öll þau verk, sem unnin eru um
borð í skipunum, sem nemar. Þeir
hafa með sér sérstaka þjálfunarbók
þar sem skilgreind eru verkefni
og störf sem nemandinn þarf að
vinna um borð. Á þennan hátt
er hægt að stytta námstímann
nokkuð því nemandi, sem lokið
hefur bóklega hluta námsins og
lokið verkefnum þjálfunarbókarinnar, er kominn með réttindi til
að starfa sem undirstýrimaður á
öllum skipum.
Flestir þeirra, sem ljúka námi
hjá okkur með það að markmiði að vinna á fiskiskipi, bæta
farmannaprófinu við enda þarf
ekki að bæta miklu við bóklega

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

83 milljónir dregnar út í júní
Drögum út 51 þúsund vinninga á árinu,
heildarverðmæti vinninga er rúmur milljarður.
Sex 30 milljóna króna vinningar á tvöfaldan
miða eða 15 milljónir króna á einfaldan miða.
Miðaverð er 1.500 kr. á mánuði
og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða.
Drögum næst út íbúð í júlí.
Kauptu miða á www.das.is
eða í síma 561 7757
Fylgstu með okkur á Facebook

„Við þökkum þér fyrir að taka þátt í Happdrætti DAS
og gera með því líf okkar hér á Hrafnistu betra.“
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Allt bendir til þess
að nýju hermarnir
verði komnir í
gagnið eftir hálft
annað ár eða
svo og þá verður
skólinn mjög
vel settur hvað
tækjabúnað varðar.
hlutann til þess að ljúka þeim
áfanga. Samkvæmt alþjóðalögum
gildir farmannaprófið á öll skip
óháð stærð. Hvað varðar fiskiskip þá gildir prófið okkar á öll
fiskiskip, óháð stærð, svo fremi
sem um er að ræða skip sem skráð
er hérlendis. Annað er uppi á
teningnum hvað varðar fiskiskip sem skráð eru erlendis því
samkvæmt alþjóðalögum miðast
réttindi skipstjórnarmanna við
3.000 brúttótonn nema þeir hafi
lokið farmannaprófi. Til þess að
eiga möguleika á því að vinna á erlendum togurum, sem ná þessari
stærð, ljúka flestir þeirra sem
stefna á að stjórna fiskiskipum
einnig farmannanáminu því þeir
þurfa ekki að bæta miklu við til að
öðlast þau réttindi líka.
Alþjóðleg réttindi miðast við
farskip. Það eru til alþjóðlegar
samþykktir fyrir fiskiskip og um
þessar mundir er unnið að því að
samræma þær kröfur sem gerðar
eru til stjórnenda á farskipum
og fiskiskipum. Við erum því vel
sett hvað þetta varðar þar sem við
kennum þetta saman og þurfum
því ekki að gera umfangsmiklar
breytingar hjá okkur. Mér sýnist
á öllu að sú leið verði farin að farmanna- og fiskimannanámið verði
kennt saman eins og við höfum
gert enda munurinn sáralítill.
Menn eru að sigla á sama sjó eftir
sömu alþjóðlegu reglunum. Það er
enginn munur á skipunum, eini
raunverulegi munurinn er fólginn
í farminum, hvort hann er fiskur,
frakt eða fólk. Þess vegna teljum
við eðlilegt að gera sömu kröfur til

skipstjórnarmanna, óháð því hver
farmurinn er. Það má því segja að
okkar kerfi sé að verða leiðandi
hvað varðar skipulag á skipstjórnarnáminu á alþjóðavísu því það

eru ekki margar aðrar leiðir færar
til að sameina námið.“
Vilbergur Máni segir að
kennslan hér sé fyllilega sambærileg við það sem gengur og gerist

erlendis. „Þetta er reyndar lítill
skóli og það er erfitt að endurnýja tækjakostinn eins oft og við
viljum. Það er til dæmis of langt
síðan við höfum getað endur-

nýjað hermana okkar sem eru í
raun og veru grundvallaratriði í
þessari kennslu, að geta verið með
fullkomna siglingaherma. Nú er
verið að vinna að því. Útboði er
lokið og þar er gert ráð fyrir því
að hingað komi líka hermar fyrir
fjarskiptakennslu sem líka er mikilvægt fyrir okkur því við höfum
verið með of gömul kennslutæki
í of langan tíma. Búnaðurinn er
orðinn þreyttur og farinn að bila
og við höfum ekki farið út í mikla
endurnýjun á fjarskiptatækjunum
þar sem stefnt er að því að fá til
skólans fullkominn fjarskiptahermi. Allt bendir til þess að nýju
hermarnir verði komnir í gagnið
eftir hálft annað ár eða svo og þá
verður skólinn mjög vel settur
hvað tækjabúnað varðar.“
Hermarnir verða keyptir með
fimm ára þjónustusamningi, að
sögn Vilbergs Mána, „og kostnaðinum við kaupinn verður dreift á
þann tíma. En það eru ekki bara
skipstjórnarhluti skólans sem er að
kaupa nýjan hermi, vélstjórahluti
skólans er einnig að fá hermi og
Verkmenntaskólinn á Akureyri
fær sams konar hermi. Þessir
aðilar sameinast um kaupin og
njóta þá þess hagræðis sem því
fylgir. Hermarnir eru samtengjanlegir sem gefur mikla möguleika
í kennslunni því þá er hægt að
tengja saman brú og vél og þjálfa
nemendurna í þeim mikilvægu
samskiptum sem þar fara á milli.
Vinnan í hermunum verður þá
mun raunverulegri og námið markvissara fyrir vikið fyrir báða aðila,
skipstjórnar- og vélstjóranemana.
Hér í skólanum bíðum við mjög
spennt eftir að þetta verði að
veruleika.“
Vilbergur Máni segir atvinnuhorfur ágætar fyrir nýútskrifaða
skipstjórnarmenn. „Ég fæ iðulega
fyrirspurnir frá skipstjórum um
hvort ég viti ekki um góða stýrimenn sem eru á lausu og ég veit
ekki betur en flestir þeirra, sem
kláruðu námið nú í vor, séu komir
með vinnu,“ segir Vilbergur Magni
Óskarsson, skólastjóri Skipstjórnarskólans.

Gleðilega hátíð

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Óskum útgerð og áhöfn til hamingju
með nýtt glæsilegt skip Venus NS-150
Akraneskaupstaður

Kjötbankinn
KÓPAVOGSHAFNIR

LjósavéLar eru frá

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Öll íslensk kaupskip sigla
undir erlendum fánum
og hafa gert í mörg ár.
Töluverð umræða varð um
útflöggunina á sínum tíma
og kaupskipaútgerðir reyndu
að koma upp alþjóðlegri
skipaskráningu hérlendis
að erlendri fyrirmynd.
Sérstaklega var horft til
nágrannaþjóða okkar,
Dana og Norðmanna,
sem höfðu komið sér upp
tvöföldu skráningarkerfi,
heimaskráningu og
alþjóðlegri skráningu.

SJÓMENN OG FISKVINNSLUFÓLK TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN

Guðmundur Ásgeirsson:

PÖKKUNARLAUSNIR

Íslendingar
löngu búnir að
missa af lestinni

ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

G

uðmundur Ásgeirsson, einn stofnandi
Nesskipa, segir að
Íslendingar séu fyrir
lögu búnir að missa
af lestinni hvað varðar alþjóðlega
skipaskráningu og hann sér ekki
fyrir sér að íslensk kaupskip sigli
undir íslenskum fána í framtíðinni.
„Á þessum tíma höfðu skipafélögin ekkert val. Útgerðirnar voru
einfaldlega ekki samkeppnishæfar
á alþjóðamarkaði og því þurfti að
grípa til aðgerða. Þetta fyrirkomulag var orðið verulega erfitt fyrir
kaupskipaútgerðina um og upp úr
1985.

Ofmannað um borð
Að sögn Guðmundar skipti mönnun
og launakostnaður mestu máli

Þess vegna
voru skipin skráð
erlendis hvert af
öðru. Þar fengu
þau prýðilega
þjónustu og
útgerin komin í
góðan farveg.
þegar farið var að skrá íslensk
kaupskip erlendis. „Þá er ég ekki
að segja að markmið okkar hafi
fyrst og fremst verið að lækka laun
skipverjanna. Við vildum fækka
í áhöfnum þeirra enda höfðu lög
um mönnun kaupskipa hérlendis
ekki tekið breytingum eftir því sem

tæknin þróaðist og sjálfvirkni varð
meiri. Það var með öðrum orðum
ofmannað um borð í íslensku kaupskipunum samkvæmt þeim reglum
sem okkur var gert að fara eftir. Við
stóðum einfaldlega frammi fyrir
því að keppinautar okkar, erlendu
kaupskipaútgerðirnar, störfuðu
í allt öðru umhverfi en íslensku
skipafélögin. Það var sama hvað við
reyndum en verkalýðsfélögunum
varð ekki haggað og fjölda skipverja
varð ekki breytt, því miður. Í þessu
sambandi er rétt að hafa í huga
að launakostnaður er rétt tæpur
helmingurinn af rekstrarkostnaði
kaupskipanna og því munar verulega hvort það séu þremur til fjórum
mönnum færra í áhöfninni. Það var
breytan sem við vorum að leita eft-
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Samkeppni við
erlend skipafélög
Á þessum tíma var umhverfið töluvert annað en nú og íslensk skipafélög í margvíslegum leiguverkefnum víða um heim og í bullandi
samkeppni við erlend skipafélög.
Við hjá Samtökum íslenskra kaupskipaútgerða (SÍK) reyndum hvað
við gátum til að vinna að breytingum á íslenska skipaskráningarkerfinu en það bar ekki árangur. Þess
vegna voru skipin skráð erlendis
hvert af öðru. Þar fengu þau prýðilega þjónustu og útgerðin komin í
góðan farveg.“
Guðmundur segir að samtökin
hafi lagt mikið á sig í lok níunda áratugarins við að ná fram breytingum
á skráningarkerfinu. „Það var orðið
mjög aðkallandi þegar Norðmenn
breyttu sínum reglum 1987 og
Danir ári síðar. Síðan þá hafa norsk
millilandaskip norska alþjóðaskráningu en skipin þeirra, sem þjóna
olíuiðnaðinum og strandsiglingum,
eru með norska innanlandsskráningu. Fyrirkomulagið hjá Dönum er
svipað, kaupskipin þeirra í millilandasiglingum eru með alþjóðlega skráningu en ferjur og skip í
strandsiglingum eru með innanlandsskráningu. Fyrir vikið eru skip
þessara þjóða skráð í heimalandi
sínu og sigla undir eigin þjóðfána.“
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ir. Afgangurinn er fastur kostnaður
sem er næstum sá sami, hvar svo
sem skipið er skráð.“
Lagaramminn hér gerði okkur
mjög erfitt fyrir, ekki bara hvað laun
og fjölda skipverja varðar. Það var
uppgangur í samfélaginu og erfitt
að fá reynda og góða menn á kaupskipin. Með alþjóðaskráningunni
var kaupskipaútgerðum heimilt
að ráða til sín erlenda sjómenn og
á launum sem voru viðurkennd af
Alþjóðlega verkamannasambandinu
en tóku ekki mið af launatöxtum
viðkomandi landa. Þegar þjóðirnar
allt í kringum okkur tóku upp þessa
skráningu gátum við ekki annað en
fylgt þeim eftir og flutt skráningu
skipanna úr landi. Annars hefði
íslenskri kaupskipaútgerð verið
sjálfhætt nema ef til vill hvað varðar
skipaflutninga til og frá landinu en
þá eingöngu meðan engin önnur
skipafélög sýndu þeim siglingum
áhuga.“

Erfitt að vera háður
undanþágureglum
Nesskip réðu fyrsta erlenda skipverjann árið 1987. Guðmundur
segir að það hafi ekki haft neitt með
launagreiðslur að gera, „okkur vantaði einfaldlega vélstjóra. Á þessum
tíma var ekki hlaupið að því að fá
íslenska vélstjóra á kaupskipaflotann
því að þeir gátu valið um ágætisstörf
í landi. Við fengum því undanþágu
til að ráða þennan mann sem stóð
sig afskaplega vel. Það var hins vegar
erfitt fyrir okkur til lengri tíma að
vera háður undanþágum verkalýðsfélagsins við að manna skipin. Það
var líka erfitt að þurfa að láta hæfa
og reynslumikla stafsmenn fara ef íslenskan mann vantaði vinnu, jafnvel
tímabundið. Um 1990 fór að draga
úr góðærinu og þá átti hreinlega að
taka af okkur allar undanþágur. Um
það leyti fóru íslensku kaupskipaútgerðirnar að gera sér grein fyrir því
að alþjóðleg skipaskráning væri ekki
á döfinni hér og lítill sem enginn vilji
til þess að laga kaupskipaútgerðina
að því breytta umhverfi sem við
stóðum frammi fyrir.
Hvorki íslensk stjórnvöld né
verkalýðshreyfingin gátu breytt
þeirri þróun sem orðið hafði í
alþjóðlegu umhverfi kaupskipaútgerðarinnar og því þurftu íslensku
skipafélögin að breyta til ef þau
ætluðu sér að halda rekstrinum
gangandi. Um 1990 voru skipafélögin farin að skrá hvert skipið á fætur
öðru erlendis og síðan þá hafa þau
verið undir erlendum fána.“

ÁRNASYNIR

Það kemst heldur
enginn upp með
það að framvísa
merkingarlausum fölsuðum
pappírum og
viðurlögin við
slíku eru þung.
menntun erlendra vélstjóra og
skipstjórnarmanna væri í sumum
tilfellum ekki sú sama og íslenskra
en Guðmundur segir að svo hafi
ekki verið. „Alþjóðlegu skipaskráningarnar eru með samræmdan lista
yfir það hvaða próf eru viðurkennd
og það er þeirra hagsmunamál að
fylgjast með því. Það kemst heldur
enginn upp með það að framvísa
merkingarlausum fölsuðum pappírum og viðurlögin við slíku eru þung.
Þeir menn, sem það gera, eru settir
á svartan lista og fá hvergi vinnu
eftir það.“

Mörg lönd voru þá farin að
bjóða upp á alþjóðlega skráningu
kaupskipa enda eftirspurnin
mikil. Guðmundur segir að skip
Nesskipa hafi verið skráð á Kýpur.
„Það var enginn skiparekstur að
ráði þar þegar Kýpverjar tóku þá
ákvörðun að byggja upp frá grunni
metnaðarfulla og faglega þjónustu
fyrir kaupskip. Starfsumhverfið er
þægilegt og það gekk allt hnökralaust fyrir sig enda fengu þeir góða
ráðgjöf við uppbygginguna og þeir
tóku mið af lögum og reglugerðum
frá Þýskalandi.“

Stöðugt rekstrarumhverfi
Guðmundur segir að rekstrarumhverfið á Kýpur sé mjög stöðugt

„sem er mikilvægt fyrir útgerðirnar
og það eru langt í frá gerðar minni
kröfur til skipa og útgerða í þeim
löndum sem bjóða upp á alþjóðlegar
skipaskráningar. Þar er hvorki slegið
af öryggiskröfum né nokkru öðru
og það sama má segja um önnur
lönd þar sem ég þekki til, svo sem
á Möltu, Panama, Færeyjum og
Bahamaeyjum. Á þessum tímum
var töluvert reynt að tala umhverfið
ytra niður og því haldið fram að það
væru eintómir ryðdallar sem sigldu
undir hentifána en menn áttuðu sig
fljótt á því að svo var ekki. Kröfurnar þar voru nákvæmlega þær
sömu og annars staðar og enginn
afsláttur gefinn enda vorum við
ekki að breyta skráningunni til þess.

Það kom meira að segja í ljós að skip
stóðust ekki skoðun ytra þótt þau
hefðu gert það hér heima, þannig
að þessar ávirðingar urðu fljótt að
engu.
Það var mikill léttir fyrir útgerðirnar þegar skipin voru komin undir
erlendan fána því þá gátum við
einbeitt okkur að vinnunni í stað
þess að vera að standa í tímafreku
ströggli, bæði við stjórnvöld og
verkalýðsfélögin. Við náðum mjög
fljótt góðu sambandi við skipaskráninguna ytra og einnig skipaskoðunina enda voru skipstjórnarmenn í flestum stöðum þar sem
vissu nákvæmlega hvernig haga átti
samskiptunum við útgerðirnar.“
Því var haldið fram að

Tilfinningamál
Því hefur verið haldið fram að það sé
veigamikill þáttur í sjálfstæði okkar
sem eyþjóðar að hafa skipin skráð
hérlendis. Guðmundur segir að það
sé frekar tilfinningamál. „Við reyndum á sínum tíma, og ég veit til þess
að það hefur verið rætt stöku sinnum síðar, að breyta lagaumhverfinu
hér en ég held að það sé einfaldlega
orðið of seint. Þetta fyrirkomulag
hefur verið við lýði lengi og skipafélögin eru að fá góða þjónustu ytra
og þau eru ekki að kalla á breytingar
hvað þetta varðar.“
Það hefur verið nefnt að alþjóðleg
skipaskráning dragi úr nauðsynlegri
sérþekkingu á siglingum hér við
land en Guðmundur segir að ekki sé
ástæða til að óttast það, „ekki frekar
en um siglingar annars staðar.
Þrátt fyrir að vera skrásett erlendis
eru mörg íslensku kaupskipanna
með íslenskar áhafnir eða íslenska
yfirmenn og þannig er það með
þau skip sem sinna strandsiglingum hér, eftir því sem ég best veit,
þannig að við þurfum enga sérstaka
sérþekkingu. Við megum heldur
ekki gleyma því að um er að ræða
alþjóðlegt starfsumhverfi og við
viljum líka að íslenskir farmenn geti
starfað um borð í erlendum skipum
og siglt um öll heimsins höf,“ segir
Guðmundur Ásgeirsson sem var
framkvæmdastjóri Nesskipa í
áratugi.
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MEÐ HANDBRAGÐI FAGMANNSINS
Íslenska sveitin bregst aldrei. Þar er ferskleiki á hverjum hól og þar fær SS besta hráefni
sem völ er á. Handbragð sterkra fagmanna SS gerir góða vöru enn betri og góð vara er
lykillinn að góðum stundum. Veldu SS steikina með handbragði fagmannsins.
Íslenska sveitin og SS – fyrir þig.
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17 ára á togara
Sigrún E. Svavarsdóttir var
ekki nema 14 ára þegar
hún byrjaði á sjó. Þá var
hún orðin þreytt á því að
vinna í landi. Segist ekki
hafa þolað að hírast í
frystihúsi yfir sumartímann.
Já, krakkarnir byrjuðu
snemma að vinna hér á
árum áður.

Þá hausskárum
við og slógdrógum
helling af síld sem
við veltum upp úr
salti og vonuðumst
til að einhver þeirra
kæmi til okkar
og raðaði neðst í
tunnurnar, já, og
jafnvel upp í miðja
tunnu þannig að
eftirleikurinn yrði
auðveldur fyrir okkur.

V

ið systurnar vorum ekki
nema sjö og átta ára þegar
við byrjuðum að salta síld.
Við vorum tvær með eitt stæði
og hjálpuðumst að með tunnurnar. Þetta hefur örugglega þótt
broslegt því við þurftum að standa
uppi á fjölmörgum tunnulokum
til þess að ná með höndunum
til botns í tunnunum þegar við
vorum að raða neðstu lögunum.
En okkur tókst að sjarmera nokkra
karla sem áttu það til að hjálpa
okkur ef þeir voru í landi og áttu
leið fram hjá okkur. Þá hausskárum við og slógdrógum helling af
síld sem við veltum upp úr salti og
vonuðumst til að einhver þeirra
kæmi til okkar og raðaði neðst
í tunnurnar, já, og jafnvel upp í
miðja tunnu þannig að eftirleikurinn yrði auðveldur fyrir okkur,“
segir Sigrún sem er ánægð yfir að
hafa náð í lok síldarævintýranna.
„Eftir að síldin kláraðist vorum
við krakkarnir settir í frystihúsið á
sumrin og mér þótti það afskaplega leiðinlegt. Ég sá leið út úr
frystihúsinu þegar pabbi keypti
sér trillu og ég nauðaði í honum
stanslaust þangað til hann tók
mig með. Þeir voru tveir á, pabbi
og félagi hans sem tengdist okkur
fjölskyldunni. Pabba þótti því rétt
að ég væri bara með mína rúllu og
væri sér með minn afla. En þeir
áttuðu sig fljótlega á því að ég
var enginn hálfdrættingur. Strax
fyrsta daginn dró ég meira en annar þeirra. Eftir það var ekkert talað
um að halda mínum afla sér, ég var
fullgildur trillusjómaður á sama
hlut og þeir. Þetta þykir mér vera
mesti kosturinn við sjómennskuna, þar eru greidd sömu laun
fyrir sömu vinnu, hvort sem þú ert
kona eða karl.“

17 ára á togara
Sigrún var alls þrjú sumur á skakinu og kláraði grunnskólann og
lauk gagnfræðaprófi í Eiðaskóla á
Héraði. „Þegar ég kom svo heim á
Djúpavog var búið að kaupa togara
í plássið. Þetta var einn af þessum
gömlu austurþýsku tappatogurum, síðutogari sem áður hét
Hafnarnes og þar áður Bjarni Sig
en fékk þarna nafnið Mánatindur.
Ég hafði varla séð annað eins skip
og var staðráðin í því að sækja um
pláss þegar ég heyrði að ekki væri
búið að manna togarann. Pabba
fannst hugmyndin algerlega út úr
korti en mömmu fannst að ég ætti
prófa sem ég og gerði. Ég bankaði
uppá hjá skipstjóranum, Einari
Ásgeirssyni, sem eins og aðrir á
Djúpavogi vissi að ég hefði verið
á skaki undanfarin sumur. En
mér fannst hann þurfa að hugsa

sig óþægilega lengi um áður en
hann svaraði með þeim orðum að
ég ætti að mæta klukkan átta um
morguninn, þá yrði trollið tekið
um borð og síðan siglt í fyrsta
túrinn. Ég varð afskaplega glöð og
fór í loftköstum heim til að færa
fólkinu tíðindin og pakka niður
fyrir fyrsta túrinn minn á togara,
þá 17 ára gömul.“
Á sjónum eru gerðar sömu
kröfur til allra og aldur og kynferði
skipta þar engu máli. Sigrún segist
þó hafa heyrt af konum sem hafa
lagt töluvert á sig til að sanna sig.
„Ég man ekki til að hafa þurft þess
en ég hlífði mér ekki. Karlarnir um
borð voru duglegir að leiðbeina
mér og voru bestu skinn. Reyndar
þótti lifnaðurinn á þeim í landi
ekki til fyrirmyndar og einhverjir
höfðu orð á því við mömmu að ég
ætti ekki heima í þessum félagsskap, fannst hræðilegt að ég væri
að vinna með þessum mönnum.
Þetta var á þeim tíma sem
skuttogararnir voru að taka við og
skiljanlega var meiri ásókn eftir
plássi um borð í þeim. Mánatind-

ur var hins vegar fyrsti togari
okkar og sjómennirnir á Djúpavogi
höfðu litla sem enga reynslu af
togveiðum. Því þurfti að manna
bátinn að mestu með utanbæjarmönnum sem voru öndvegismenn
um borð en sumir ansi blautir í
landi. Það var engin áfengisverslun á Djúpavogi á þessum tíma.
Menn pöntuðu sitt áfengi og áttu
kröfu hjá póstinum. Karlarnir á
Mánatindi voru með mann í landi
sem sá um að leysa út kröfurnar
og þegar við komum í land biðu
birgðirnar á bakkanum og þeir
hófust handa um leið og búið var
að binda togarann við bryggju.“
Sigrún var fljót að ná tökum á
vinnunni um borð og fannst sjómennskan skemmtileg. Túrarnir
voru upp undir 10 daga langir og
svo var stundum siglt með aflann
og það gaf unglingsstelpunni frá
Djúpavogi tækifæri til þess að sjá
lífið handan við hafið. „Við sigldum yfirleitt á haustin og lönduðum þá í Cuxhafen í Þýskalandi.
Siglingarnar voru yfirleitt meðan
sláturtíðin stóð yfir því þá var ekki

hægt að taka á móti fiski á Djúpavogi, fólkið í frystihúsinu vann
líka við slátrunina. Yfir sumarið
lönduðum við líka alltaf nokkrum
sinnum í Færeyjum og mér fannst
alltaf jafnskemmtilegt að koma
þangað,“ segir Sigrún.

Stýrimannaskólinn
„Auðvitað var mikið ævintýri að
komast til útlanda þótt stoppin
væru stutt. Núna þykir ungu fólki
ferðalögin sjálfsögð og ekkert tiltökumál að fara í margra mánaða
heimsreisu eftir menntaskóla.
Ég velti því oft fyrir mér hvar
krakkar nú til dags fái peninga til
að standa undir allri neyslunni og
ferðakostnaðinum. Við krakkarnir
unnum mikið þegar ég var að alast
upp, nánast myrkranna á milli,
en það gerðum við til þess að geta
aðstoðað foreldra okkar við að
greiða kostnað við námið, fæði og
húsnæði í heimavistum, svo dæmi
sé tekið.“
Vorið 1978 lauk Sigrún námi
með fiskimannaréttindi frá Stýrimannaskólanum. „Við brautskrán-

inguna kom Pétur Sigurðsson,
forstjóri Landhelgisgæslunnar, til
mín og bauð mér starf á varðskipinu Tý. Fyrst í stað fannst mér það
fráleit hugmynd að fara að vinna
á dekki á varðskipi og sá ekki
fram á sama fjörið og um borð í
fiskiskipunum. Við á fiskibátunum töluðum um sjómennina á
varðskipunum og fraktskipunum
sem „sápusjómenn“, menn sem
hefðu ekkert að gera um borð annað en halda öllu hreinu og fínu.
Okkur þótti þetta ekki merkileg sjómennska,“ segir Sigrún
brosandi, „enda neitaði ég þessu
tilboði Péturs til að byrja með.
Mamma lagði hins vegar töluverða áherslu á að ég þæði boðið
og ég hef það á tilfinningunni að
henni hafi liðið betur vitandi af
mér um borð í varðskipi en ekki
einhverjum slorbátnum. Ég lét því
til leiðast og fannst lífið um borð
mjög spennandi og skemmtilegt
á köflum, til dæmis í vitatúrunum en það var líka afskaplega
tilbreytingarlaust þess á milli. Það
var aldrei nein spenna eins og á
fiskibátunum og ég saknaði líka
gleðinnar sem fylgdi góðri veiði.“
Eftir sumarið fór Sigrún aftur í
skólann og nældi sér í farmannaprófið. Þá var hún komin með
réttindi á bæði fiskiskip og
fraktskip, fyrst íslenskra kvenna.
Leiðin lá að sjálfsögðu á sjóinn
eftir útskriftina „og um haustið
fór ég á reknet sem stýrimaður hjá
Einari Ásgeirssyni sem réð mig á
Mánatind, blauta á bak við eyrun,
fáum árum áður.
Þótt það hafi verið skemmtilegt
að fá starf sem stýrimaður var reknetavertíðin frekar erfið. Vinnan
var erfið og það var skítaveður alla
vertíðina en við fiskuðum vel og
vorum aflahæst í vertíðarlok þótt
við hefðum ekki byrjað fyrr en
um mánuði á eftir flestum öðrum
bátum,“ segir Sigrún.

Vitaskipið Árvakur
„Eftir vertíðina, sem lauk í nóvember, tók ég mér frí fram yfir
áramót og hugsaði minn gang. Það
var enginn aðbúnaður um borð í
þessum litlu fiskibátum, þannig
að ég fór aftur að hugsa hlýlega til
Landhelgisgæslunnar og réði mig
þangað um vorið. Ég var meðal
annars á vitaskipinu Árvakri. Það
var heilmikið fjör í því að sigla
hringinn í kringum landið. Við
sinntum viðhaldi á öllum vitum
og siglingamerkjum við ströndina.

Byggjum
á betra
verði
Óskum sjómönnum
innilega til hamingju
með daginn

w w w. h u s a . i s
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Ég hringdi í
Nesskip og falaðist
eftir plássi og það
vildi svo heppilega
til að Akranesið
var að losa á
Grundartanga og
átti að fara daginn
eftir. Ég fór með sem
háseti á dekki.

Árvakur var ekki stórt skip en það
var smá pláss aftast á honum þar
sem byggður var lendingarpallur
fyrir þyrluna sem fylgdi okkur
og var notuð til að flytja búnað í
vitana. Pallurinn var nánast eins
og frímerki og ég skil ekki hvernig
þyrluflugmönnum Gæslunnar
tókst að lenda á palli sem var lítið
stærri en þyrlan sjálf. Árvakur átti
það til að skvetta afturendanum
til ef það var einhver alda, þannig
að þetta var nú ekki stöðugasti
lendingarpallur sem völ var á. En
þeir voru snillingar og það var
merkilegt að fylgjast með þeim.“
Sigrún var háseti á Árvakri fram
eftir sumri en leysti síðan af sem
stýrimaður. Um haustið fór hún
í fjórða bekk Stýrimannaskólans
sem þá var kallaður Lordinn.
„Karlarnir hjá Gæslunni hvöttu
mig til þess og í leiðinni tók ég
nám í útgerðartækni sem þá var
farið að bjóða í Tækniskólanum.“
Lordinn er skipstjórnarnám á
skipherrastigi. Þeir sem ljúka því
námi öðlast réttindi á varðskipaflotann. „Í skólanum var lögð
áhersla á sérhæfð verkefni, eins og
sjó- og landmælingar og fleira, að
ógleymdum borðsiðum og fallbyssufræðum. Námið var þróað út frá
danska sjóliðsforingjaskólanum og
skólinn bar þess merki.
Um vorið var ég alvarlega farin
að hugsa um að komast í siglingar og notaði því tækifærið og

söðlaði um. Ég hringdi í Nesskip
og falaðist eftir plássi og það vildi
svo heppilega til að Akranesið var
að losa á Grundartanga og átti að
fara daginn eftir. Ég fór með sem
háseti á dekki. Þetta var í fyrsta
skipti sem ég steig um borð í flutningaskip sem að auki var stærsta
skip íslenska flotans, 123 metra
langt, 14 metrar á breidd og með
fjórar lestar.“

Siglingarnar
Sigrún var ekki lengi háseti því
fljótlega tók hún við sem annar
stýrimaður „og eftir það var ég
stýrimaður og flakkaði á milli
skipa útgerðarinnar næstu sex
árin og kom varla heim allan
þann tíma. Þetta voru ansi löng
úthöld en þegar ég hugsa til baka
var þetta einhver skemmtilegasta
vinna sem ég hef unnið. Það var
alltaf eitthvað að gerast, ég var
sífellt að koma í nýjar hafnir og
framandi lönd og það var alltaf
eitthvað nýtt að sjá. Leggirnir
voru oft langir. Ég man eftir því
að hafa siglt yfir vötnin miklu til
Thunder Bay í Kanada og þaðan
með stórar pappírsrúllur alla leið
til Costa Rica og með stálstangir
frá nyrsta odda Noregs niður til
Flórída, svo dæmi séu tekin.
Sumarið 1986 fór ég á Vesturlandið. Við fluttum saltfisk sem
við lönduðum á ströndinni og
sigldum með til landanna við Miðjarðarhafið. Það var mjög gaman
að heimsækja lönd eins og Spán,
Portúgal, Ítalíu og Grikkland.
Mér er í fersku minni þegar við
lestuðum salt á Ibiza. Þar lögðum
við upp að lítilli bryggju sem var
á miðri baðströnd. Allt í kringum
okkur lá fólk í sólbaði og naut
lífsins og það gerðum við líka eins

og kostur var. Það tók töluverðan
tíma að lesta skipið því saltið var
í lausu og kom um borð eftir litlu
færibandi. Munur flóðs og fjöru
var svo mikill að það var ekki hægt
að lesta það á fjöru, þá kenndi
skipið botns. Það tók því sinn
tíma að ferma skipið og okkur
þótti það ekki slæmt. Ég meira að
segja stakk mér í sjóinn og synti
meðfram skipinu því þannig var
betra að lesa af hleðslumerkjunum
því bryggjan var svo lítil. Þetta
sumar var mjög skemmtilegt. Við
vorum öll frekar ung í áhöfninni
og náðum vel saman. Sumir strákanna voru með konurnar sínar eða
kærustur með, þannig að ég hafði
skvísur til að tala við.“
Eftir sex ára siglingar segist Sigrún hafa verið farin að finna fyrir
endurtekningum. „Undir lokin var
ég á Saltnesinu og veðrið þá um
veturinn var mjög leiðinlegt. Við
sigldum oft mjög norðarlega og
iðulega í leiðinlegu veðri. Þetta var
stórt skip, átta hæðir upp í brú og
það valt eins og pendúll. Oft var
varla svefnfriður hjá okkur sem
vorum með káetur á næstefstu
hæð. Mér fannst þetta svakalega
þreytandi og í einni ferðinni frá
Norður-Noregi varð ég mjög
þreytt á þessu. Við vorum með
nokkrar stálstangir sem við vorum
í þrjár vikur að sigla með í bullandi
brælu og veltingi niður til Flórída.
Þetta var erfið sigling og á leiðinni
fannst mér þetta orðið ágætt.
Ég hafði reyndar hugsað málið
í nokkurn tíma og um borð var
vélstjóri, eldri maður sem hafði
sagt mér að ílengjast ekki eins og
hann. Vélstjórinn benti mér á að
hann væri kominn á þann aldur
að komast ekki í land því enginn
vildi ráða gamlingja eins og hann,

eftir því sem hann sjálfur sagði.
Árin tvö á undan hafði ég unnið
mikið og varla tekið frí enda var
ég að kaupa mér íbúð og vann eins
og ég mögulega gat. Fyrir vikið var
ég lokuð í þessum heimi og fannst
að ég væri farin að einangrast um
borð.
Því má heldur ekki gleyma að
ég eignaðist son árið 1974 og
henti honum bara í fangið á pabba
og mömmu eins og algengt var
á þeim tíma. Ég sá hann varla í
nokkur ár á eftir og man, satt best
að segja, ekkert eftir honum sem
litlum strák. En þegar hann stálpaðist fór hann með mér túr og túr
yfir sumarið en honum fannst það
aldrei gaman enda túrarnir skiljanlega langir fyrir strák sem helst
vildi vera að leika sér.“
Sigrún segir að einhverju sinni,
þegar strákurinn var yngri, hafi
Helgi Hallvarðsson skipherra á
Ægi skipulagt heimsókn hennar
til sonarins. „Ég var þá stýrimaður á Ægi og ef það var bræla og
lítið að gera var oft farið inn á
firðina og lagst í var. Einhvern
tímann sagði Helgi við mig að
best væri að fara inn á Berufjörð
og leyfa mér að heimsækja strákinn. Hann lagði skipinu á þekktu
lægi í Gautavíkinni. Ég fór síðan
með bátsmanninum í land og við
gengum heim til foreldra minna
og bönkuðum upp á því ekki
mátti nota talstöðina til að gera
boð á undan sér, reglur leyfðu
það ekki. Strákurinn hefur verið
fimm eða sex ára og ég tók hann
með mér um borð. Sagði mömmu
að ég kæmi með hann daginn
eftir ef ekki yrði útkall. Honum
fannst þetta mjög spennandi, í
það minnsta til að byrja með. Ég
var þriðji stýrimaður og þurfti því

að standa hundavaktina, sem svo
var kölluð, frá miðnætti til klukkan fjögur um nóttina. Mér tókst
hins vegar ekki að svæfa hann
áður en ég fór á vakt, þannig
að ég þurfti að fara frá honum
uppi í brú. Þá spurði hann mig af
hverju ég gæti ekki verið eins og
hinar mömmurnar, af hverju ég
þyrfti alltaf að vera eins og karl.
Mér fannst ekkert sérstaklega
skemmtilegt að fara frá honum
þótt ég hefði háseta til þess að
fylgjast með honum meðan ég
var á vaktinni.“
Haustið 1990 ákvað Sigrún að
breyta til. „Ég ákvað að bæta við
menntun mína og læra eitthvað
allt annað. Því skellti ég mér í
Kennaraskólann og kláraði námið
vorið 1993 en var alltaf á sjónum
á sumrin. Undir lok námstímans
lenti ég í aftanákeyrslu og fékk
þá áverka sem hafa plagað mig
síðan. Mér var reyndar bannað
að vera meira á sjó en ég fór nú
ekki alveg eftir því en dró úr sjómennskunni og fór í minn síðasta
túr sumarið 1999. Reyndar var
ég tvö sumur á Særúnu sem siglir
með ferðamenn milla eyjanna
á Breiðafirði eftir að við hjónin
fluttum þangað en það er varla
hægt að kalla það sjómennsku,
þetta var frekar eins og að vera á
strætó.“
Sigrún hefur oft velt því fyrir
sér af hverju það séu ekki fleiri
konur á sjó „því nú er aðbúnaður
í skipunum mun betri en þegar
ég var á sjónum og vinnan mun
auðveldari en áður var. Launin
eru fín og kynferðið skiptir ekki
máli. Það fá allir sömu laun fyrir
sömu vinnu. En þetta er ekki líf
fyrir fólk sem vill eiga fjölskyldu.
Þetta hefur breyst núna, sérstaklega þegar skipin eru á föstum
rútum og koma reglulega í land
og eru jafnvel með tvær áhafnir,
þannig að fríin eru góð. En konurnar ganga enn með börnin og
þótt túrarnir séu orðnir styttri og
fríin lengri hleypur maður ekki
heim til að sinna börnunum ef
þau þurfa þess. Ég sæi ekki unga
móður nú til dags koma börnunum sínum til mömmu sinnar
og leggjast í siglingar eins og ég
gerði. Ég er heldur ekki viss um,
jafnvel nú á tímum jafnréttis, að
margir feður væru tilbúnir til að
vera heima með börnin á meðan
konan færi á sjó, ég sé það ekki
gerast,“ segir Sigrún E. Svavarsdóttir.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Group
Fishing - Aquaculture - Trade
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VÖNDUÐ ELDHÚSTÆKI
SEM HENTA VEL UM BORÐ Í SKIP
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Öflugur en nettur ofn sem passar í lítil eldhús
B:51,5cm H:77,7cm D:62,7cm

Veit á vandaða lausn
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TIL HAMINGJU SJÓMENN!

FISK Á

GRILLIÐ?

Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur:

Presturinn með
sjómannshjartað
Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur segist nánast vera alinn upp við sjómennsku.
„Ég flutti til Akureyrar, framan úr Eyjafirði, 13 ára gamall og byrjaði þá strax að vinna í
frystihúsi ÚA, bæði í móttökunni og síðar við flökun þegar líða fór á sumarið. Pabbi,
sem var mjög tengdur sjónum, eignaðist bát fljótlega eftir að við komum okkur fyrir á
Akureyri og ég var meira eða minna á sjó eftir það. Þegar ég átti að lesa latínu eða
undirbúa mig fyrir önnur próf á vorin var mikil ýsugengd inn á Eyjafjörð undan hafísnum,
sem var úti fyrir, vorin 1969 og 70. Á þessum árum var ýsan í torfum inni á firðinum, á
Laufásgrunninu, við Hrísey og víðar inn með firðinum.

V

ið vorum á fimm til sex
tonna trillu með dýptarmæli, þannig að við gátum
lóðað og fundið torfurnar. Á þessum
tíma gjörþekktum við bæði botninn
og lóðninguna og vissum nákvæmlega hvort lóðningin væri að gefa
til kynna ýsu eða eitthvað annað.
Þegar álitleg lóðning fannst var
kastað út dufli, hringurinn tekinn
og snurpað. Við vorum sem sagt
með hringnót, þannig að þetta var
eins og lítil útgáfa af síldveiðunum.
Stundum misstum við af torfunni
og fengum ekkert en miklu oftar
voru allt að þremur tonnum af ýsu í
nótinni með hörkuaðgerð í kjölfarið.
Síðan var að koma þessu í verð.
Við fórum yfirleitt út svona um
klukkan fjögur á morgnana og það
var góður tími enda vorið yfirleitt
gott fyrir norðan. Sólin var að
koma upp á þessum tíma og sjórinn
oftast spegilsléttur sem var ekki
síst hafísnum að þakka. Þetta voru
sælutímar og þótt það væri heillandi
að vera úti á firðinum gaf ég mér
líka tíma fyrir námið og latínuna og
önnur fög.“

Þetta verður langur túr
Á þessum tíma kom það til greina
hjá Hjálmari að verða sjómaður.
„Ég var atvinnulaus sumarið 1969
og skráði mig hjá atvinnuleysisskrifstofu. Ég hafði áður unnið við
margvísleg störf á sumrin, helst
störf þar sem launin voru ágæt.
Ég hafði til dæmis verið tvö sumur
austur á Reyðarfirði þar sem ég
hafði unnið í síld, bæði á plani og
í síldarbræðslu. En í sumarbyrjun
1969 var ég ekki kominn með
neitt starf en sama dag og ég
skráði mig atvinnulausan var hringt og mér boðið pláss á Svalbaki
EA 2 sem átti að láta úr höfn þá
um kvöldið. Ég beið ekki boðanna,
fann mér sjópoka, skellti fötunum
í hann og mætti um borð.
Fyrir fáum árum fór ég í vortúr
með Sigurði Steinari skipherra
og þeim félögum á varðskipinu
Tý í nokkurra daga túr frá Höfn
í Hornafirði. Ég ákvað að grípa
þetta tækifæri sem mér gafst til
að kynnast störfum þeirra og
lífinu um borð í varðskipi. Þar um
borð hitti ég loftskeytamanninn

Ker Umbúðamiðlunar eru
eingöngu ætluð til leigu
undir matvæli.

sem var með mér á Svalbak. Hann
sagðist vel muna eftir því að
þegar ég var nýkominn um borð
hefði verið landburður af fiski
og dekkið fullt af þorski og allir í
aðgerð. Hann hefði komið niður í
aðgerðina og ákveðið með sér að
vinna á móti þessum menntskælingi því hann hefði ekki haft mikla
trú á mér. En hann sagðist fljótt
hafa áttað sig á því að strákurinn
var með handtökin á hreinu enda
var ég nánast alinn upp við þetta.
Ég hafði mjög gaman af
togaralífinu og gæti ekki hugsað
mér að hafa misst af því. Ég var
netamaður um borð en það þurfti
hröð handtök við að bæta trollið
ef það kom rifið upp. En ég byrjaði
eins og flestir nýliðar á því að vera
næturkokkur auk þess sem ég sá
um nálakörfuna og bar ábyrgð
á því að fylla á netanálarnar og
sjá til þess að þær væru ávallt
tilbúnar þegar þyrfti að grípa til
þeirra. Mér fannst þetta frekar
niðurlægjandi starf enda einsetti
ég mér að vinna mig fljótt upp úr
því.“

Hjálmar var tvö sumur á Svalbak „og eitt jólafrí. Svalbakur var
einn af nýsköpunartogurunum,
alveg ágætt sjóskip. Ég gleymi því
aldrei þegar ég kom um borð fyrir
fyrsta túrinn. Þar kemur um borð
gamall maður, vel slompaður og
sest niður í matsalnum. Ég vissi
svo sem ekkert hvað ég átti af
mér að gera, þannig að ég ráfa um
skipið, fram og til baka, en ákveð
svo að taka hann tali og spyr, því
ég vissi ekkert um togara, hvað
hann teldi að túrinn yrði langur.
„Það veit enginn en þessi túr verður langur,“ sagði hann.“
Hjámar segist hafa reynt af sofa
fyrstu nóttina „en mér fannst
frekar slæmt í sjóinn þar sem ég
kúrði og togarinn lét illa. Undir
morguninn fór smám saman að
draga úr þessu og þegar ég fór
upp til að skoða mig um þá sá ég
að við vorum að sigla inn Ísafjörð
með látinn mann, þann sem sagði
að túrinn yrði langur. Hann fékk
hjartaáfall um nóttina og lést.
Eftir þetta héldum við á Halann
og þá fór skipið aftur að láta illa
og þegar ég hafði orð á því litu
karlarnir til mín og sögðu að þetta
væri „bara smá kaldaskítur“ sem
mér þótti haugasjór. Við vorum
á 10 til 12 mílna siglingu á miðin
og þetta róaðist heldur þegar farið
var að toga og slegið var af niður í
fjórar mílur.“ Þrátt fyrir að Hjálmari hafi fundist slæmt í sjóinn
segist hann ekki hafa fundið fyrir
mikilli sjóveiki. „Ég var eðlilega

með smá velgju fyrstu dagana en
losnaði fljótt við hana.“

Landburður af fiski
Fyrsti túrinn byrjaði ekki vel.
„Það var ekkert að fá á Halanum,
þannig að skipstjórinn ákvað að
sigla suðurleiðina austur fyrir land
á Hrollaugseyjasvæðið. Þar var
fiskur í miklum mæli. Við fylltum
hvert trollið af öðru, fengum þetta
30 til 40 tonn í hali og stundum
var ekki hægt að láta trollið fara
því þá hefði bara komið of mikið
inn. Við djöfluðumst í aðgerðinni
hvað við gátum og skipið fylltist á
sex eða sjö dögum.
Heimleiðin gekk vel. Togarinn
var hlaðinn og okkur fannst það
ekki leiðinlegt. Framundan var
verkfall og því var ákveðið að
koma við á Fáskrúðsfirði og fylla
alla tanka af olíu og við það varð
skipið heldur signara og minnti
frekar á drekkhlaðinn síldarbát en togara. Það hljóp síðan
einhver galsi í karlinn, þannig að
á heimleiðinni, þegar við vorum
búnir að skvera allt af og ganga
frá fiskinum, ræsti hann allt liðið
og vildi trollið í sjó á Grímseyjarsundinu en þar var smá ræma sem
heimilt var að veiða í. Nú, trollið
fór og eftir klukkutíma hal hífðum
við 30 tonn um borð. Við gerðum
að þeim á stíminu inn fjörðinn og
upp úr togaranum komu 330 tonn
af þorski eftir þennan fyrsta túr.“
Þótt Hjámar væri nýliði um
borð og menntamaður að auki

BYKO Á GRANDA ER OPIN!

Verið velkomin í endurnýjaða glæsilega
verslun okkar á Granda.

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land
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Ég fékk aðeins að
heyra það til að
byrja með að ég
væri skólastrákur
en karlarnir um
borð áttuðu sig
fljótt á því að ég var
sjómaður eins og
þeir og því var ég
fljótt tekinn í sátt.
segir hann að það hafi verið tekið
vel á móti sér. „Ég fékk aðeins að
heyra það til að byrja með að ég
væri skólastrákur en karlarnir um
borð áttuðu sig fljótt á því að ég
var sjómaður eins og þeir og því
var ég fljótt tekinn í sátt. Þessir
menn urðu margir hverjir góðir
vinir mínir.“
Hjálmar segir að reynslan af
sjómennskunni hafi nýst sér vel
í prestsstarfinu. „Þegar ég varð
prestur á Sauðárkróki árið 1980,
eftir að hafa verið áður í hreinu
sveitaprestakalli, fékk ég skipstjóra og sjómenn til þess að flytja
hugvekju í messu á sjómannadaginn sem þótti nýlunda á þeim
tíma. Ég fékk einnig sjómenn
til að syngja við messuna en
gallinn var sá að sjómannaballið
er haldið á laugardagskvöldinu
þannig að menn voru oft frekar
rámir og „sæluvikuilmur“ sveif
yfir kirkjugestum að morgni sjómannadagsins,“ segir Hjámar og
brosir út í annað en bætir við að
sjómenn séu almennt trúaðri en
gengur og gerist.

hvernig lífið væri um borð í þeim
miðað við harkið á síðutogurunum. „Þar var allt mun rólegra
og yfirvegaðra. Þegar trollið var
látið fara á gömlu síðutogurunum, ég tala nú ekki um þegar
það var híft, þá minnti vinnan á
sjóræningjamyndirnar þar sem
allir röðuðu sér við borðstokkinn
tilbúnir til árásar. Mannskapurinn
tók sér stöðu, hver á sínum pósti,
skipanir voru kallaðar og hamagangurinn var mikill. Það má
segja að hífingin á síðutogurunum
hafi verið hálfsjálfvirk en þótt
mikið hafi verið gert með vindum
og gufuafli þurfti hver maður að
standa sig, enginn mátti klikka.

Um borð í Drangey voru það
einungis presturinn og bátsmaðurinn sem höfðu reynslu af lífinu
um borð í síðutogurunum,“ segir
Hjálmar, „og mér þótti mikil upphefð af því að vera þetta lífsreyndur á sjónum.

Farið í eftirlit með
varðskipsmönnum
Ég hafði kynnst varðskipsmönnum hér meðal annars í tengslum
við undirbúning vegna sjómannadagsins. Í þeim hópi var Sigurður
Steinar skipherra sem hafði
boðið mér að koma með í túr
við tækifæri og það nýtti ég mér
eitt vorið þegar ég átti nokkurra

daga frí. Málið var auðsótt og ég
ók austur til Hafnar í Hornafirði
þar sem ég fór um borð. Fyrst
var lónað þar fyrir utan þar sem
varðskipsmenn sinntu veiðieftirliti. Það fer að mestu fram í
gegnum ratsjá því þeir eru með
upplýsingar um staðsetningu allra
íslenskra fiskiskipa. Síðan þarf að
fylgjast með því hvort skip séu að
nota ólögleg veiðarfæri og það var
ákveðið að fara um borð í færeyskan línuveiðara. Það var dálítil ylgja
í sjóinn en menn létu það ekki á
sig fá og buðu mér með.
Við fórum á gúmmíbáti og Einar Valsson, fyrsti stýrimaður á Tý,
fór fyrir hópnum. Það var erfitt

að komast um borð, það voru
fimm til átta metrar sem munaði
á öldunni, þannig að við þurftum
að passa vel upp á að stökkva á
stigann þegar við vorum efst uppi
og það tókst mjög vel. Við fórum
síðan upp í brú til skipstjórans og
Einar kynnti sig og Jón Pétursson
háseta og síðan mig, Hjálmar
Jónsson dómkirkjuprest. Þá datt
andlitið af skipstjóranum sem
skildi ekkert í þessari eftirlitssveit
sem íslenska strandgæslan hefði
sent um borð til sín. Þegar við
höfðum útskýrt málið fór vel á
með okkur meðan Einar og Jón
fóru niður til að skoða línuna og
fiskinn. Ég vappaði um brúna á
meðan og spjallaði við skipstjórann og spurði frétta frá Færeyjum.
Á þessum stutta tíma kynntist
ég því að hann var mjög trúaður
maður, heill og fínn maður og
auðvitað var allt í mesta sóma um
borð. Tveimur árum síðar fékk ég
kveðju frá þessum skipstjóra. Það
var eftir efnahagshrunið þegar
Færeyingar höfðu sent okkur góða
vinargjöf, eins og þeirra var von
og vísa. Mér þótti afar vænt um
þessa kveðju.
Þessi tengsl, sem ég hef átt
við sjómenn og sjóinn, eru mér
ómetanleg. Núorðið eru þau helst
í gegnum sjómannadaginn og mér
þykir það afskaplega dýrmætt,“
segir Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

> Takk, sjómenn!

Allir Íslendingar vita að framlag þeirra sem sækja sjóinn er ómissandi fyrir land og
þjóð. Þess vegna á sjómannadagurinn sérstakan sess í hjörtum okkar.
ENNEMM / SÍA / NM75287

Vildi prófa lífið um
borð í skuttogara
„Þegar ég hafði þjónað á Sauðárkróki í þrjú ár fór ég með góðum
manni, Kristjáni Ragnarssyni
skipstjóra, einn túr með Drangey.
Enginn skipverja hafði hugmynd
um að presturinn þeirra hefði
þessa sjómannstaug í sér. Þegar
ég fór fram á til að taka endana
var kallað til mín af bryggjunni
að skipið væri að fara og ég ætti
að koma mér í land hið fyrsta. Ég
leit upp og sá þar fyrsta vélstjóra
Drangeyjar sem var í fríi þennan
túr en var kominn til að kveðja félaga sína og skipið. Ég losaði bara,
brosti til hans og vinkaði bless
með þeim orðum að ég færi með.
Ef ég hef einhvern tímann séð
mann missa andlitið þá var það
þarna. Síðan kallaði hann til mín
að það væri ábyggilega ágætt fyrir
mig að kynnast körlunum áður en
ég þyrfti að jarða þá. Já, svona var
nú húmorinn á þeim bænum.“
Drangey var skuttogari og
Hjálmar hafði langað að prófa

Í brúnni á Tý með Sigurði
Steinari skipherra og Einari
Valssyni stýrimanni.

Við óskum sjómönnum nær og fjær til hamingju með daginn og þökkum um
leið áhöfnum á skipum Samskipa sérstaklega fyrir þeirra hlut í áreiðanlegum
sjóflutningum til og frá landinu.
Gleðilegan sjómannadag!

FROSTI ehf

www.samskip.is

Saman náum við árangri
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Sigurður Guðjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og ráðgjafarstofnunar hafs og vatna:

Auka þarf grunnrannsóknir í hafinu
Ný stofnun, Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og
ráðgjafarstofnun hafs og vatna tekur til starfa þann 1. júlí.
Um er að ræða nýja stofnun sem til verður við samruna
Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar. Sigurður
Guðjónsson, sem veitt hefur Veiðimálastofnun forstöðu
frá árinu 1997, hefur verið skipaður forstjóri þessarar nýju
stofnunar.

S

igurður hefur þegar tekið
til starfa og hann segir að
vissulega komi nýjar áherslur með nýjum herra, sérstaklega
þar sem um nýja stofnun sé að
ræða. „Um þessar mundir vinn ég
við að sameina þessar gagnmerku
og virðulegu stofnanir, Hafrannsóknastofnun sem er 50 ára gömul,
og Veiðimálastofnun sem hefur
starfað í 70 ár. Það er töluverð
vinna. Það þarf meðal annars að
stokka upp skipurit og þá myndast
gott tækifæri til að skoða hvar þarf
meiri þunga, meiri vinnu og þurfi
skarpari áherslur. Eftir að hafa
horft yfir sviðið sé ég að það vantar
meiri áherslur á grunnrannsóknir,
þær hafa því miður orðið útundan
hjá okkur.
Á báðum þessum stofnunum
höfum við sett nýtingu fiskistofna
í forgang en það vantar meiri vinnu
við að rannsaka bæði vistkerfin og
hvað ræður stofnstærð þessara fiskitegunda og hvort það séu einhverjir

GÓÐUR KOSTUR

vísar úti í náttúrunni sem geta nýst
okkur við að segja fyrir um þróun
stofnstærðarinnar og fleiri þætti
sem hafa áhrif á lífríkið. Þess háttar
rannsóknir voru stundaðar hér á
árum áður. En eftir að við urðum
upptekin af aflamarkinu breyttust
skiljanlega rannsóknirnar og fóru
að beinast að stofnstærðinni. Ég hef
aftur á móti áhuga á að fara aftur að
grunninum, án þess þó að vanrækja
nokkuð stofnmælingarnar.
Það er hægt að nefna fleiri hluti,
svo sem fiskeldið, en þar er hugur í
mönnum. Við þurfum frekari rannsóknir hvað fiskeldið varðar, þannig
að við getum byggt hér upp fiskeldi
sem byggir á íslenskum aðstæðum. Við eigum ekki að koma hér
upp fiskeldi sem byggt er upp hjá
öðrum þjóðum við önnur skilyrði
er hér ríkja.“

FRÁ EKRUNNI

Góð stofnstærð
Niðurstöður, bæði úr neta- og
togararalli Hafrannsóknastofn-

Fullkomin Þægindi

Allt í eldhús fagmannsins

Ótrúlegt úrval húsgagna og gjafavöru - Lá

ttu verð ið ko ma þé r þ
Syr usson -

Nostri

Verð frá 79.500,Funi

Fannar

Ljúfur

S y r u s s o n H ö n n u n ar h ú s
Síðumúla 33

unar, gefa vísbendingar um góða
stofnstærð helstu nytjastofna
okkar. En gefur þessi rannsóknaraðferð, þar sem veitt er á sama
stað, á sama tíma, á sama veiðarfæri, nægilega réttar niðurstöður
þegar ytri þættir eru að breytast,
svo sem sjávarhiti, straumar og
fleira sem hefur áhrif bæði á fiskistofna og þá fæðu sem fiskurinn
eltir?
Sigurður segir að vissulega sé
horft til fleiri þátta en eingöngu

aflans sem kemur upp í röllunum sem eru gerð bæði að vori og
hausti. „Við ráðgjöf um aflamark
er horft til fleiri þátta, svo sem
afla fiskiskipaflotans yfir fiskveiðiárið, hvernig veiðin dreifist,
sjávarhita og annarra þátta sem
geta haft áhrif á stofnstærðina.“
Því hefur stundum verið haldið
fram að Hafrannsóknastofnun sé
varfærin þegar verið er að áætla
stofnstærð þorsks og við séum því
ef til vill ekki að veiða nægilega

mikið af honum. Einnig hefur verið sagt að þessu sé öfugt farið með
loðnuna, að við séum að veiða of
mikið af henni. Sigurður segir að
þarna sé um að ræða flókið samspil. „Í togararallinu sjáum við að
þorskurinn er að éta mikla loðnu
enda er hún mikilvæg fæða fyrir
hann. Loðnan er einnig mikilvægur nytjastofn fyrir okkur. En
við erum vissulega meðvituð um
þetta og því er nýbúið að breyta
aflamarkinu í loðnu sem miðar

Sími 530 8500 | soludeild@ekran.is | ekran.is
Fáðu fréttir af nýjum vörum og tilboðum á Facebook undir Ekran og Ekran - Ship Supplies
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Sigurður Gðjónsson lauk BSc. prófi í
líffræði frá Háskóla Íslands árið 1980
og MSc. prófi frá Dalhousie háskólanum í Halifax árið 1983. Hann
lauk síðan doktorsprófi í fiskifræði
frá Oregon State University. Sigurður hefur verið aðalhöfundur og
meðhöfundur að fjölda vísindagreina
sem birst hafa í viðurkenndum
erlendum tímaritum. Sigurður
hefur mikla reynslu af þátttöku í
alþjóðlegu samstarfi og hefur haldið
fjölmarga fyrirlestra á ráðstefnum
heima og erlendis.

að því að ganga ekki of nærri
stofninum. Það er erfitt að svara
því hvort við höfum gengið nærri
loðnustofninum en við verðum að
umgangast nytjastofnana okkar
af varfærni.”

Umhverfisskilyrði sem
ekki hafa sést áður
Á það ber líka að líta að hafið er
að breytast, jörðin er að hlýna og
hafstraumar að breytast. Hafið
umhverfis Ísland hefur hlýnað
mikið og útbreiðsla fiskistofna er
að breytast. Augljósasta dæmið
um það er koma makrílsins. Þessar breytingar hafa áhrif á loðnuna
sem fylgir kjörskilyrðum sínum
sem hafa færst norðar. Þetta er
ástæða þess að loðnan er nú mun
norðar en við eigum að venjast.“
Sigurður segir þessar breytingar
undirstrika mikilvægi þess að
auka grunnrannsóknir í hafinu
hér við land. „Við höfum lengi
verið að vinna innan ákveðins
ramma sem við þekkjum mjög
vel hvað varðar umhverfisþætti
því vissulega hafa komið bæði hlý
og köld tímaskeið. Við munum
eftir því þegar síldin hvarf en þá
vorum við að ganga í gegnum

kuldaskeið og dæmin eru fleiri.
Síðustu ár höfum við hins vegar
verið að sjá umhverfisskilyrði sem
ekki hafa sést áður. Þessi skilyrði
eru fyrir utan þann ramma sem
við þekkjum og þá getur ýmislegt
gerst sem veldur okkur ákveðnum
ugg.
Það er mjög brýnt, sérstaklega fyrir þjóð eins og okkur, að
við þekkjum vel hvernig fiskistofnarnir haga sér. Við byggjum
á heilmikilli reynslu en þegar
heimurinn er að breytast verðum
við að geta séð hvert stefnir til
þess að geta búið okkur undir
það. Ef til vill gerist það að loðnan
veiðist mun norðar í framtíðinni
og aðallöndunarstaðirnir verði
þar. Þessa þætti þurfum við að
rannsaka mun betur til að búa
samfélagið undir hugsanlegar
langtímabreytingar vegna hlýnunar. Þetta eru þjóðir heims að
skoða því það verða breytingar.
Sum reiknilíkön gefa reyndar
til kynna að hér muni kólna en
ekki hlýna, þannig að við verðum
sannarlega að átta okkur á hvert
stefnir því það er mikið í húfi.“
Sigurður segir að við aðstæður eins og þær sem við erum að
upplifa nú reyni bæði á samstarf
við vísindalegar rannsóknir
og samkomulag þjóða. „Gott
dæmi um það er ágreiningur um
málefni sem tengjast makrílnum
og vonandi náum við að semja
um nýtingu hans áður en hann
fer eða minnkar eins og vel gæti
gerst.

Þegar við erum komin út fyrir
þekkingarrammann þurfum við
bæði fleiri og ítarlegri rannsóknir. Við þurfum einnig spálíkön
til að reyna að átta okkur á því
hvert stefnir því það er ekkert
gefið í þessum efnum. Það sem
var verður ekki endilega um alla
framtíð. Sem betur fer stöndum
við vel hvað varðar samstarf við
aðrar þjóðir. Það er mikil og góð
samvinna í gegnum Alþjóðlega
hafrannsóknaráðið og það reynir
á að við séum í góðu samstarfi
við nágrannaþjóðir okkar, bæði
vísindamenn og rannsóknastofnanir. Samstarfið er ágætt en það
þarf bæði að efla það og styrkja.“

Hafsbotninn
Verulega dró úr fjármunum til
rannsókna eftir efnahagshrun og
það kom niður á Hafró. Hvernig
kemur það út í fjölþjóðasamstarfi,
ekki getum við eingöngu verið
þiggjendur í því samstarfi, við
verðum líka að leggja eitthvað af
mörkum?
Sigurður segir rétt að töluvert
hafi verið saumað að stofnuninni
og rannsóknum hennar á síðustu
árum. „Hvorki Veiðimálastofnun
né Hafrannsóknastofnun urðu
varar við góðæri en þrátt fyrir það
fengu stofnanirnar að finna fyrir
niðurskurðinum. Nú virðumst við
hins vegar vera að sjá einhvern
viðsnúning. Ráðamenn hafa
rætt um að bæta í rannsóknir á
hafsbotninum umhverfis landið
enda má segja að það sé hálfgerð

skömm að því hversu lítið við
þekkjum hafsbotninn. Þetta er tíu
ára verkefni sem gefur okkur svigrúm til að gera rannsóknaskipin
okkar út af meiri myndarskap en
verið hefur.“
Þótt mikilvægt sé að kortleggja
hafsbotninn mætti ætla að það
sé mikilvægara að fylgjast með
breytingum á hitastigi, straumum
og fleiru sem tengist breytingunum. Sigurður tekur undir það og
segir að það sé bærilega fylgst
með þeim þáttum en að þörf
sé fleiri rannsókna á því hvaða
áhrif breytingar á hitastigi, seltu,
straumum og fleiru hafi á lífríkið
og fiskistofnana. „Sú vinna er
mannfrek og kallar á átak og nýja
hugsun. Við þurfum augljóslega
að bæta rannsóknirnar töluvert
á allra næstu árum. Margt af því
fólki sem hér vinnur er bundið
við þessar föstu mælingar sem
hér eru unnar. Á næsta stigi
þurfum við að einbeita okkur að
umhverfisbreytingunum til að
átta okkur á því hvað sé að gerast
og hvaða áhrif breytingarnar geta
haft. Það er ekki eingöngu að
makríllinn skuli koma til okkar
og þorskurinn og loðnan færa sig
norðar. Ýsa er einnig í auknum
mæli úti fyrir Norðurlandi. Við
erum að sjá margar breytingar
en eitt er að sjá breytingar núna
en annað að sjá hvert þær leiða
okkur næstu tíu til tuttugu árin.
Það er jafnmikilvægt að átta sig
á því og að fylgjast með stærð
stofnanna í hafinu.“

Nýliðunarbrestur í faginu
Sigurður segir að grunnrannsóknirnar dugi reyndar skammt einar
og sér. „Það þarf að tryggja tæki
til að vinna úr þeim og ekki síður
mannskap. Staðreyndin er sú að hér
hefur verið ákveðin stöðnun og innan þessa sérfræðingageira er mikill
nýliðunarbrestur. Við höfum því fallið á þeirri grunnreglu fiskifræðinnar,
því að tryggja nýliðun og það verður
að laga. Sérfræðingaflotinn okkar er
að úreldast og fátt er um ungt fólk
sem hefur lært fiskifræði að undanförnu og þar skiptir fjársvelti síðustu
ára töluverðu máli. Við þessu verður
að bregðast enda er það lífsspursmál
fyrir þjóð eins og okkur sem vill
nýta þessa auðlind. Við verðum að
stórefla samvinnu við háskólana og
fara beinlínis að „rækta“ sérfræðinga
auk þess að fá til okkar hæft fólk
frá útlöndum. Og ef það er eitthvað
sem við getum orðið góð í þá er það
í rannsóknum á auðlindum sjávar og
vatna. Við verðum að bregðast hratt
við, því innan tíu ára verður stór
hluti sérfræðinga okkar kominn yfir
sjötugsaldur.“
Eitt af því sem Sigurður segir mikilvægt að fá svar við er hvort í náinni
framtíð verði verulegar breytingar
á nytjastofnunum hér við land.
„Sumar þessar tegundir hafa ákveðið
svið sem þær geta þrifist á og einhverjar þeirra eru þegar á mörkum
þess. Útbreiðsla fisktegunda út um
allan heim hefur færst til í gegnum
tíðina. Spálíkönin sýna nú mun
meiri breytingar en við höfum áður
séð og það kallar ekki bara á auknar
rannsóknir heldur að þjóðir heims
tali meira saman. Gott dæmi um
það er þorskurinn í Barentshafi sem
Norðmenn og Rússar hafa deilt um.
Stofninn hefur stækkað og færst
norðar. Norðmenn eru að kroppa úr
suðurkanti útbreiðslunnar og það er
ekki sérlega góð tilhugsun fyrir þá að
Rússar séu komnir með stóran hluta
stofnsins til sín. Útgerðarstaðir og
fiskvinnslur, sem menn hafa notað
árum saman, eru þá ef til vill ekki
eins vel staðsettar og áður.
Þetta er veruleikinn sem við
stöndum frammi fyrir og því verðum
við að efla rannsóknir til þess að geta
brugðist við því sem á eftir að gerast,“ segir Sigurður Guðjónsson,
forstjóri Hafrannsóknastofnunar,
rannsókna- og ráðgjafarstofnunar
hafs og vatna.

Gámaþjónustan
hf. sjómönnum
sendir öllum
Gámaþjónustan hf. sendir öllum
landsins
góðar kveðjur á Sjómannadaginn og minnir á slagorð okkar
sjómönnum
landsins
góðar
kveðjur
sem á við bæði til sjós og lands:
á umhverfi
Sjómannadaginn
Bætt
– betri framtíð

Við hvetjum ykkur til þess að ganga vel um umhverfið á hátíðinni Hátíð hafsins um helgina
og henda úrgangi og umbúðum í viðeigandi ílát.
Minnum á slagorð okkar sem á við bæði á sjó og landi:
Bætt umhverfi – betri framtíð
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TVEGGJA DAGA FJÖR Á SJÓ OG LANDI
Faxaﬂóahafnir og Sjómannadagsráð standa sameiginlega að Hátíð hafsins 2016.
Hátíðin samanstendur af Hafnardeginum og Sjómannadeginum og gefur almenningi
tækifæri til að heimsækja hafnarsvæðið í Reykjavík og kynnast störfum sjómanna.
Gamla höfnin iðar af líﬁ. Tónlist, skemmtun og veitingastaðir á svæðinu gleðja
hátíðargesti með ýmsu góðgæti.

BÁTASTRÆTÓ

BRYGGJUSPRELL

Báturinn Gullfoss frá Reykjavík

Net, netakúlur, drumbar, ﬁskikör,

Brygguveiði krakka verður á

Sailors, ferjar hátíðargesti

gömul bretti, dekk og kaðlar skapa

Verbúðarbryggu í umsjón

til og frá Hörpu að Víkinni á

ævintýralegt sjávartívólí með

Sjóstangaveiðifélagsins. Allir

hállíma fresti frá kl. 13-17,

allskonar þrautum, smiðjum,

krakkar eru hvattir til að koma með

laugardag og sunnudag.

keppnum og leikjum fyrir börn á

sínar eigin stangir ef möguleiki er á.

Frítt fyrir alla.

öllum aldri.

Verðlaun í boði fyrir stærstu ﬁskana.

Laug. / Sun.

Laug. / Sun.

BRYGGJUVEIÐI
Sun.

SÆBJ

RGIN

Fljótandi sjóræninnakaﬃhús
Sæbjörgin liggur bundin við
Bótabryggu. Á laugardeginum verður
sjóræninnaþema um borð í skipinu
þar sem hr. og frú Sjóræningi ásamt
sjóræninnagenginu ráða för.
Á sunnudeginum verður Sæbjörgin
í hátíðarskrúða
og fagnar Sjómannahátíða
deginum með ljúfum harmonikkutónum
og óvæntum uppákomum
frá björgunarsveitunum.

ALLS KONAR SPRIKLANDI UPPÁKOMUR FYRIR UNGA SEM ALDNA

SKOÐAÐU DAGSKRÁNA Á HATIDHAFSINS.IS
Tónlistaratriði
Furðuﬁskar
Listasmiðjur fyrir börnin
Kayaksýning
Dorgveiðikeppni

Fiskisúpa
Harmonikkuspil
Langsokkur skipstjóri
Björgun úr haﬁ
Frítt inn á Sjóminjasafnið

YKKUR ER BOÐIÐ Á
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ HB GRANDA
Á SJÓMANNADAGINN 5. JÚNÍ

Öflugt 4G samband
við hetjur hafsins
4G uppbygging Vodafone er unnin í samstarfi við
nokkur af öflugustu sjávarútvegsfyrirtækjum
landsins. Markmið okkar er að veita framúrskarandi
þjónustu við sjómenn og sjófarendur á helstu
fiskimiðum landsins og bæta öryggi þeirra.
Hafðu samband í síma 599 9500
eða á sjosamband@vodafone.is
Vodafone
Við tengjum þig

ÍSLENSKA / SIA.IS / GRA 79890 06/16

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

SKEMMTIDAGSKRÁ
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30

Opnum svæðið
Sprengjugengið
Latibær
Sirkus Íslands
Lína Langsokkur og Eiríkur
Langsokkur skipstjóri
16:00 Dagskrá lýkur

Hátíðarsvæðið opnar kl. 13:00 og boðið
verður upp á fiskismakk, súpu, pylsur,
kökur, kleinur og fleira góðgæti.
Andlitsmálun og blöðrudýr verða á
svæðinu. Frábærir skemmtikraftar sjá um
fjöruga dagskrá fyrir alla fjölskylduna.

BMX Brós verða á svæðinu að sýna listir sínar

BÍLASTÆÐI

ÓÐ
SL
KI

FIS

BÍLASTÆÐI

HÁTÍÐARSVÆÐI
HB GRANDA

ÓÐ
SL
KI

FIS

Kynntu þér dagskrá sjómannadagsins á hatidhafsins.is

#HBGRANDI
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Páll Hannesson vélstjóri:

Litaði kaffið með sósulit
Páll Hannesson vélstjóri er Hafnfirðingur og er sannarlega
með seltuna í blóðinu. Hann hefur verið á sjónum í 33 ár
og liðið vel allan þann tíma. Hann fór í sinn fyrsta túr sem
óharnaður unglingur og þar með var framtíð hans ráðin.
var orðið glært. Þá sagði kokkurinn
mér að blanda það með sósulit til að
kaffið liti út fyrir að vera sterkara.
„Þeir drekka kaffið ef það sést ekki
í botninn á fantinum,“ sagði kokkurinn og það var rétt, þeir drukku
þetta án þess að mögla.“
Páll var á Júní fram á vorið en fór
þá sem lærlingur í smiðju í Hafnarfirði með það markmið að verða
vélstjóri. „Til að ná þeim réttindum
þurfti fjögurra ára starf í smiðju og
þá var hægt að fara beint á annað
stigið í skólanum. Þegar ég var að
hefja fjórða árið í smiðjunni var
mig farið að langa á sjóinn aftur og
var þá það heppinn að vera lánaður
einn túr sem smyrjari um borð í
togarann Maí. En ég var mun lengur
en áætlað var. Passaði mig á því að
sýna mig ekki í smiðjunni þegar við
komum í land og mæta síðan um
borð þegar lagt var í’ann. Ég komst
upp með þetta í 242 daga, frá því
í byrjun apríl og fram í desember.
Þá gómaði verkstjórinn mig og
sagði þetta ekki ganga lengur, minn
staður væri í smiðjunni og þar tók
ég út minn tíma. Sem betur fór
þurfti ekki að lengja smiðjutímann
út af þessu og svo voru launin um
borð mun betri en þau sem ég fékk
í landi, þannig að þetta kom allt
saman mjög vel út fyrir mig.“

fannst það leiðinlegt og mér líkaði
ekki snobbið sem var meðal yfirmannanna þótt ég tilheyrði þeim
hópi. Mér fannst mun skemmtilegra að umgangast hásetana en
það átti ekki upp á pallborðið hjá
yfirmönnunum. Ég átti það til að
borða með hásetunum en þeir
borðuðu í sérstökum matsal. Einhvern tíma vorum við á Akureyri
og þá kemur einn vélstjóranna
til mín og gefur mér kjaftshögg
og segir að ég eigi ekki að blanda
svona miklu geði við hásetana. Mér
þótti þá nóg komið og ákvað að
segja skilið við fraktskipin.“

Einhvern tíma
vorum við á
Akureyri og
þá kemur einn
vélstjóranna til
mín og gefur mér
kjaftshögg og segir
að ég eigi ekki
blanda svona miklu
geði við hásetana.
Mér þótti þá nóg
komið og ákvað
að segja skilið við
fraktskipin.
netum. Hann var líka á Náttfara á
tímum síldarinnar í Norðursjónum þar sem útiveran var oft ansi
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slakað úr brúnni, er hálfgerður
barnaleikur miðað við lífið á síðutogurunum. Haustið 1969 munstraði Páll sig á Stapafellið. Hann
langaði að prófa lífið á fraktara en
var ekki par ánægður. „Ég var líka á
Arnarfellinu og Jökulfellinu en mér
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Íslendingar ekki vel séðir
Næst var Páll hjá útgerðarfélaginu
Barðanum í Kópavogi sem gerði
meðal annars út Náttfara og
Dagfara, auk Þorra þar sem Páll
var tvær vertíðir, bæði á trolli og
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Holl, ristuð hafragrjón
VE

Þoldi ekki snobbið
Páll segir að það hafi verið
skemmtilegt að vera ungur maður
á togara á þessum tímum. „Það var
sérlega skemmtilegt að fara í siglingarnar en mér féll aldrei vosbúðin og komst fljótt að því að verkin
innan dyra hentuðu mér betur. Það
var líka ansi mikið puð að vera á
dekki á gömlu síðutogurunum innan um alla bobbingaflækjuna. Svo
má heldur ekki gleyma svækjunni
frammi í lúkar. Lífið á skuttogurunum, þar sem trollið er híft og

ENNEMM / SÍA / NM69111
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aðir minn var landformaður
á bátum sem hétu Hafbjörg
og Guðbjörg. Ég var mikið
að sniglast niðri við höfn í Svendborgarhúsunum og Helliershúsunum þar sem pabbi beitti í mörg ár.
Mig langaði mjög snemma að prófa
sjómennskuna og var ekki nema 12
eða 13 ára þegar ég fékk að fara túr
og túr á netavertíðinni og komst
þá að því að ég var ekkert sjóveikur
þótt minn fyrsti túr hafi verið mesti
brælutúr vetrarins.“
Páll var 18 ára þegar sjómennskuferillinn hófst fyrir alvöru í ársbyrjun 1963. „Þá vann ég við útskipun
hjá bæjarútgerðinni í Hafnarfirði
og vissi til þess að togarinn Júní
GK-345 væri að fara í siglingu. Það
fannst mér spennandi og réð mig
því um borð sem háseta og var
með þeim nokkra túra. Ég göslaðist
þarna í pontinu og fleiru með strákunum en eftir fáeina túra hafði ég
vit á því að koma mér inn í hlýjuna
og gerðist annar kokkur. Mér fannst
það miklu þægilegra en að vera í
vosbúðinni úti á dekki með trollið
skröltandi út um allt. Ég hef líka
iðulega reynt að fá tæki og verkfæri
til að sjá um mestu erfiðisvinnuna
fyrir mig.
Það var oft fjör á Júní og
kokkurinn þurfti stundum að vera
útsjónarsamur til þess að gera strákunum til hæfis, sérstaklega þegar
lítið var eftir af kostinum. Ég man
sérstaklega eftir einum túrnum
okkar vestur fyrir Hvarf. Túrinn
var lengri en gert var ráð fyrir og
við nánast orðnir matarlausir. Flest
var búið nema nokkrir súpupakkar
sem kokkurinn sagði mér að blanda
saman í pott fyrir þá og ég komst
upp með það. Kannski voru þeir
líka orðnir mjög svangir. Ég þurfti
að beita fleiri brögðum, eins og
þegar kaffið var við það að klárast
og exportið líka þannig að kaffið
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Í HJARTASTAD-
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hlutirnir ganga fyrir sig. Þegar við
kvöddumst var ég kominn með
skipsrúm, búinn að ráða mig sem
Baader mann í einn túr og þá gat
ég nýtt mér reynsluna af vélunum
í frystihúsinu. Túrinn gekk vel og
næsta túr var ég vélstjóri og áður
en ég vissi af var ég búinn að vera
vélstjóri hjá Stálskipum í 22 ár,
lengst af á Þór HF-4.“

saman á sveitakrá í nágrenninu.
Tíminn í Bremerhaven var því mjög
skemmtilegur en ég get ekki sagt
það sama um dvölina í Englandi
því salan á Dagfara gekk ekki upp
þegar til kastanna kom. Það varð
því ekkert úr fríinu hjá okkur
hjónunum og við sigldum heim,
frekar fúl.“
Páll var alls í áratug hjá Barðanum, bæði sem vélstjóri á bátum
fyrirtækisins og einnig í frystihúsi
félagsins sem var þar sem Dalvegurinn er nú og allt iðar af lífi.
Á þessum tímapunkti þótti Páli
rétt að hvíla sig á sjónum, sinna
fjölskyldunni og uppeldi barnanna.
Hann fór því að vinna í Glerborg
og síðar við pípulagnir og nældi
sér meðal annars í próf í faginu en
sjórinn var alltaf í huga hans. „Í
byrjun apríl 1991 var ég eitt sinn
á vappi niðri á bryggju á laugar-

HlévANgUR

degi og var að skoða skipin, þar á
meðal togarann Ými HF-345. Þar
sem ég var að virða togarann fyrir
mér kom Ágúst, eigandi útgerðar-

innar, og við tókum tal saman. Ég
sagði honum að mig hefði alltaf
langað til þess að prófa að fara
túr á skuttogara til að sjá hvernig

Eldglæringar um
allt vélarrúmið
Páll var til sjós í 34 ár samtals.
Ferillinn var farsæll og fátt sem
kom upp á „nema þegar kviknaði
í vélarrúminu á Ými. Þá kom sér
vel að vera búinn að læra réttu
viðbrögðin í Slysavarnaskóla
sjómanna. Við tókum nafnakall
til að sannfærast um að allir væru
öruggir, síðan lokuðum við öllum
lúgum niður í vélarrúm og hleyptum halogeninu niður og slökktum
eldinn. En þar með var ekki öll
sagan sögð því við misstum niður
allt startloft af kútunum og þurftum því að grípa til neyðardælu
sem var handvirk og eftir mikið
púl hjá hásetunum við að dæla
lofti inn á kerfið tókst okkur að
koma annarri ljósavélinni í gang.
Þegar rafmagnið kom inn voru
eldglæringar um allt vélarrúmið og
á heimstíminu var þar hálfdrungalegt um að litast. Í eldinum bráðnuðu
flest ljós í vélarrúminu, þannig að
við þurftum að koma okkur upp
lýsingu til bráðabirgða með nokkrum
hundum og annað slagið komu upp
smáeldar út frá brenndum köplum.
Vakthafandi vélstjóri hafði því alltaf
háseta með sér sem var vopnaður slökkvitæki og tilbúinn til að
slökkva eldana. Þrátt fyrir þessar
aðstæður gekk heimferðin vel,“
segir Páll að lokum.

PIPAR\TBWA • SÍA

löng. „Ég man að hafa sagt við
konuna mína þegar ég var að fara á
Náttfara á loðnu annan eða þriðja
janúar eitthvert árið að ég myndi
koma heim eftir þrjár vikur eða svo
en ég kom heim á páskadag. Svona
var þetta á þessum tíma.
Mér fannst þetta skemmtilegur
tími og það skemmdi heldur ekki
fyrir að launin voru ágæt. Ég keypti
íbúð í Hafnarfirði á þessum tíma og
eftir eina vertíðina gat ég greitt útborgunina, keypt bæði þvottavél og
þurrkara og ársgamlan bíl að auki.
Á þessum tíma var ég með þegar
farið var með Dagfara til Englands
þar sem átti að selja bátinn til
Suður-Jemen. Konan mín kom
með sem kokkur og við ætluðum að
eiga saman frí í London áður en við
færum heim. Á leiðinni var komið
við í Þýskalandi þar sem við losuðum hrognatunnur í Hamborg og
saltaðan ufsa í Bremerhaven. Þetta
var á tímum þorskastríðsins og því
var innflutningsbann á íslenskan
fisk og Íslendingar ekki vel séðir
á þessum slóðum. Ég man að við
ætluðum að skoða okkur aðeins um
en vaktmaður í höfninni í Bremerhaven varaði okkur við að fara
inn í bæ. Hann sagði mikla heift
ríkjandi vegna landhelgismálsins
og öryggi okkar gæti því verið í
hættu. Þessi elskulegi maður tók
okkur undir sinn verndarvæng og
bauð okkur hjónum heim til sín og
um kvöldið skemmtum við okkur

ReyKjAvíK
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Fiskbúðin
Sæbjörg

Eggjabúið
Hvammi

44

Eggjabúið og
kjúklingabúið
Hvammur ehf.

Gólf oG
veGGlist

Hrafnistubréf

PORT OF HAFNARFJORDUR
rafnistubréf

Hvalur hf

Mora cera Eldhústæki

Tilboð:19.900.Verð áður: 25.500.-

HEIMAÖRYGGI

Það er dýrmætt að búa við öryggi heima við. Þess vegna er gott
að vita af einhverjum sem er alltaf til staðar. Svona til öryggis.

Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400 – Njarðarnesi 1 | Akureyri | Sími 470 2400

Nánar á oryggi.is
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Horft
til hafs
Í tilefni 75 ára afmælis Sjómannadagsráðs og sjómannadagsins var gefin út afsteypa af
styttunni „Horft til hafs.“
Styttan er eftir Inga Þ.
Gíslason og er í fullri stærð á
Miðbakka Reykjavíkurhafnar,
þar sem hún var afhjúpuð á sjómannadaginn 1. júní 1997.
Á stöpli styttunar segir:
„sjómannadagurinn í Reykjavík
og Hafnarfirði reisti þennan
minnisvarða hér á fjörusteinum
Reykjavíkur, í tilefni 80 ára afmælis Reykjavíkurhafnar og 60.
Sjómannadeginum, árið 1977.
Í virðingu og þökk við íslenska
sjómannastétt.“
Afsteypan er bronslituð og er
til sölu á skrifstofu Sjómannadagsráðs, sími 585-9300.
Styttan kostar kr. 9.000.

VEÐUR-APPIÐ

Veður Veðurstofa
Íslands

TIL HAMINGJU MEÐ
SJÓMANNADAGINN!
Við þökkum samstarf liðinna ára og sendum
landsmönnum öllum heillaóskir í tilefni dagsins.

www.vedur.is

ERTU
AFLAKLÓ?
Fengsælum sjómönnum kann að þykja
freistandi að hlaða bát sinn út í hið óendanlega.
Það getur hins vegar skapað mikla hættu þar
sem ofhleðsla getur leitt til alvarlegra slysa.
Gætum að öryggi okkar og siglum örugg í höfn.

Marel á Íslandi þakkar samstarf
liðinna ára og sendir Dalvíkingum
og landsmönnum öllum heillaóskir í
tilefni Fiskidagsins mikla.
marel.is
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Þjónusta við fyrirtæki

Guðmundur H. Garðarsson:

Gott skjól
í Hrauninu
í Hafnarfirði
Guðmundur H. Garðarsson, fyrrverandi alþingismaður
og formaður VR, missti eiginkonu sína, Ragnheiði
Guðrúnu Ásgeirsdóttur, fyrir átta árum. Í kjölfarið tók við
tími einmanaleika og einangrunar sem nú er að baki.
Guðmundur býr nú í leiguíbúð við Hraunvang á lóð
Hrafnistu í Hafnarfirði. Þar nýtur hann öryggis og góðrar
þjónustu frá Hrafnistu.

E

ftir söluna á einbýlishúsinu á sínum tíma komu
Guðmundur og Ragnheiður Guðrún sér fyrir í blokk við
Neðstaleiti í Reykjavík. „Þetta var
ljómandi fín íbúð, hæð og ris,“ segir
Guðmundur. „Eftir að Ragnheiður
lést bjó ég þar einn og var einhverju
sinni uppi í risinu að horfa á sjónvarpið og bíða eftir gestum þegar
ég heyri símann hringja á hæðinni
fyrir neðan. Ég ætlaði að vera röskur
að svara en áður en ég veit af skrikar
mér fótur í stiganum og flýg niður
í orðsins fyllstu merkingu. Mér
fannst mikilvægt að lenda ekki á
höfðinu og greip því um stigahandriðið en er á svo miklum hraða að ég
fæ töluvert högg á mjöðmina og gat
ekki staðið upp. Sem betur fer komu
gestirnir fljótlega og mér tókst að
grípa stól sem ég notaði til að hjálpa
mér að skríða til dyra þar sem mér
tókst að opna fyrir þeim.“
Farið var með Guðmund á
bráðamóttökuna þar sem hann
var skoðaður og myndaður. „Í ljós
kom að ég var óbrotinn en mjaðmagrindin hafði færst til með fylgjandi
tímabundinni lömun. Höggið á
lærvöðvann var það mikið að hann
gaf röng skilaboð upp í heila og
ég þurfti að liggja í nokkrar vikur
meðan ég var að ná mér, fyrst á spítalanum og síðan á sjúkrahótelinu.
Nú er ég búinn að ná mér þokkalega
af þessu, get keyrt bíl og gengið
upp og niður stiga. Höfuðið á líka
að vera í ágætu standi en ég virðist
hafa fengið slæman heilahristing.“

Lokaði sig inni og
fór að yrkja
Guðmundur segist lítið hafa farið
út eftir þetta óhapp. „Ég lokaði mig

af sem var alls ekki nógu gott. Ég
var oft vakandi á nóttunni og nýtti
þá tímann til að skrifa til Ragnheiðar hvernig mér liði og hvernig
dagurinn hefði verið og áður en ég
vissi af var ég farinn að yrkja, mér
til mikillar undrunar. Ég fór að velta
því fyrir mér hvernig gæti staðið á
því að ég væri farin að skrifa ljóð. Þá
mundi ég eftir því að ég hafði verið
mjög góður í teikningu þegar ég var
í Flensborgarskólanum og Ásgeir
Júlíusson teiknikennari hældi mér
einu sinni einhver ósköp fyrir mynd
sem ég hafði gert og ég varð uppnuminn af hrósinu. En þá bætti hann
því við að gallinn við mig væri að ég
væri svo latur að ég nennti þessu
ekki. Ég vildi ekki segja honum að
hugurinn væri frekar niðri á bryggju
í skipunum og slorinu en ekki í
skólanum.
En hvað um það, ég hélt áfram að
skrifa ljóð, bæði til Ragnheiðar og
síðan barnabarnanna. Þegar ég fór
að segja vinum mínum frá þessu og
sýna þeim ljóðin sagði einn þeirra
að þetta kæmi honum ekki á óvart
því það væru listagen í ættinni og
hann taldi upp Val Gíslason leikara
og Halldór Kiljan Laxness sem var
frændi minn samkvæmt genakenningu Kára Stefánssonar. Valgerður,
amma mín, var mjög trúuð kona og
vildi hins vegar lítið tala um Halldór, þennan leiðinlega strák sem
var í fjölskyldunni. Henni féll ekki
hvernig hann skrifaði um presta og
trúmál. Hún var líka alveg viss um
að Halldór væri kommúnisti og það
átti heldur ekki upp á pallborðið hjá
henni.
Valgerður amma var merkileg
kona. Hún bjó á Elliheimilinu
Grund undir það síðasta og ég man

Þetta ljóð orti Guðmundur til Ragnheiðar konu sinnar eftir að hún lést.
Ragnheiður, vinur minn og eiginkona
Ljómi lífsins varst þú mér,
lífsins veg þú lýstir.
Fáguð fegurð fylgdi þér,
lífsins löngu brautir.
Söknuður sár mig nýstir nú,
sorg er í mínu hjarta.
En senn kemur þó stundin sú
sem veitir frið og ró í hjarta.
Síðustu skæru neistar augna þinna
sögðu, hérna muntu mig aftur finna.

GHG, 7. desember 2008

að einhverju sinni, þegar ég var í
heimsókn hjá henni, spurði hún
mig hvort ég hefði ekki örugglega
hlustað á eldhúsdagsumræðurnar
kvöldið áður. Ég neitaði því og þá
sagði hún að alþingismennirnir
hefðu verið að ræða fjármál framtíðarinnar og þau skiptu okkur máli.
„Þú verður að fylgjast með og hlusta
sérstaklega vel á Bjarna Benediktsson,“ sagði hún.“

„Nei, ert þetta
þú Guðmundur?“
Örlögin gripu inn í líf Guðmundar
sem tók töluverðum breytingum
eftir að hann hafið einangrað sig í
íbúðinni í Neðstaleitinu í nokkur
ár. „Ég svo sem gerði lítið annað en
hanga með sjálfum mér þegar ég
kynntist henni Bryndísi Jónsdóttur
fyrir hreina tilviljun þegar ég var að
versla í Nóatúni. Ég var niðursokkinn við að skoða vörur í einhverjum
rekkanum og þegar ég lít upp sé ég
þessa konu og við horfumst í augu í
smá stund áður en hún segir: „Nei,
ert þetta þú, Guðmundur?“ Þá rann
upp fyrir mér ljós, hún hafði unnið
á símanum á Alþingi og síðar í
skjalageymslu þingsins þegar ég var
þingmaður.
Mér þótti mjög gaman að tala við
hana þarna í Nóatúni og ég hugsaði
mikið til hennar eftir að ég kom

heim. Um kvöldið orti ég til hennar
ljóð. Daginn eftir hringdi ég í hana og
spurði hvort ég mætti senda henni
ljóðið og nokkrum dögum síðar
hringir hún til baka og spyr hvort
ég hafi ekki gaman af því að fara í
leikhús en það hafði ég ekki gert í
mörg ár. Hún átti miða í Borgarleikhúsið fyrir sig og bróður sinn þá um
kvöldið en bróðirinn veiktist og hana
vantaði félagsskap. Kvöldstundin
var ánægjuleg en mér þótti leikritið
skrítið. Á sviðinu voru þrír læknar að
tala saman og sögðu varla satt orð.
Mér fannst yfirlæknirinn ljúga mestu
og velti því mikið fyrir mér hvernig
hann kæmist út úr lyginni. En þeim
tókst nú að vefja ofan af þessu öllu
í lokin á sýningunni sem hét „Beint
í æð“ og þannig hefur það eiginlega
verið hjá okkur Bryndísi síðan. Hún
er ekkja og hafði misst sinn sómamann fjórum árum áður og við höfðum bæði þörf fyrir að rjúfa einangrun
okkar með góðum félagsskap.
Okkur Bryndísi fannst notalegt
að borða stöku sinnum hjá Hrafnistu í Reykjavík þar sem við höfðum
gaman af því að spjalla við fólk á
okkar reki sem þar bjó. Þar fæddist
sú hugmynd hjá okkur að athuga
hvort við hefðum rétt á búsetu í
húsnæði hjá Hrafnistu. Við bárum
það undir Guðmund Hallvarðsson
sem tók því vel og skömmu síðar

fengum við þessa fínu íbúð hér við
Hraunvang og mér fannst hreinlega
að ég væri að ganga inn í málverk
eftir Kjarval með allar þessar fallegu
hraunborgir fyrir utan gluggann,“
segir Guðmundur sem hefur komið
sér vel fyrir. Bryndís býr enn í sinni
íbúð en við stefnum að því að láta
okkur líða vel hérna. Sjálfum finnst
mér ég nánast vera kominn heim.
Hér rétt fyrir neðan eru tvær tjarnir
og þar fyrir neðan eru malirnar og
Langeyrarvegur tekur við af þeim
og síðan Merkurgatan þar sem ég
er fæddur við nýju bryggjuna. Ég er
sem sagt fæddur innan um skip, fisk
og slor. Þarna kynntist ég verkamönnum og fiskverkakonum og ætli
það megi ekki rekja áhuga minn á
verkalýðsmálum til þessa tíma.”
Það er greinilegt að sjórinn er
Guðmundi hugleikinn. „Ég var tvö
ár háseti á togara þegar ég var ungur
maður og þegar sjómannadagurinn var fyrst haldinn hátíðlegur í
Reykjavík árið 1938 sigldi ég ásamt
fleirum með togaranum Garðari,
sem þá var stolt Hafnfirðinga, til
Reykjavíkur til þess að taka þátt í
hátíðarhöldunum. Vegna tengsla
minna við sjómennsku og fiskvinnslu er ég sérlega ánægður með
að vera kominn hingað í öruggt
skjól hjá Hrafnistu í Hafnarfirði,”
segir Guðmundur H. Garðarsson.

FENGSÆLAR
ÁKVARÐANIR
BYGGJA Á
SÉRÞEKKINGU
Við tókum ákvörðun:
Að veita bestu bankaþjónustu
á Íslandi svo þú eigir auðveldara
með að taka þínar ákvarðanir

Réttar ákvarðanir eru lykillinn að góðum árangri fyrirtækja. Við leggjum okkur fram um
að setja okkur vel inn í þær ákvarðanir sem þú stendur frammi fyrir í rekstrinum og þótt
við þekkjum viðfangsefnin ekki jafn vel og þú, þá vitum við hvað starfið gengur út á.
Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratuga reynslu af þjónustu við sjávarútveginn og hjá
bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu á greininni. Þannig getum við
veitt fyrirtækjum í þessari undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar bankaþjónustu sem
styður reksturinn.
Þekking sprettur af áhuga.

2013

Þessa mynd, Stjána bláa, eftir Finn Jónsson ætlar Guðmundur að gefa Sjómannadagsráði til minningar um eiginkonu sína, Ragnheiði Guðrúnu Ásgeirsdóttur.

2014

2015

Ólafur Hrafn Ólafsson er viðskiptastjóri
í sjávarútvegsteymi Íslandsbanka
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„Ég er afskaplega ánægð með
það öryggi sem ég bý við hér“
Ágústa Kristín Sigurjónsdóttir hefur búið í Boðaþingi í Kópavogi í rúm sex ár eða fljótlega eftir að
starfsemi Sjómannadagsráðs þar tók til starfa. Þangað flutti hún ásamt eiginmanni sínum, Sigurði Emil
Marinóssyni, fyrrum framkvæmdastjóra sælgætisgerðarinnar Mónu. Sigurður lést 15. ágúst 2014.
Segja má að þau hjónin hafi verið meðal frumbyggjanna í hverfi Sjómannadagsráðs í götunni. Ágústa
bjó til að byrja með í fallegri þjónustu- og öryggisíbúð við Boðaþing 22, beint á móti Hrafnistuheimilinu,
þar sem Sigurður bjó við ríka umönnun vegna heilsuleysis sem hrjáði hann síðustu árin.

S

igurður var orðinn afar
lasburða þegar við fluttum
hingað. Hann fékk ungur
hrygg-gigt en lét það ekki á sig fá
og vann alla tíð fullan vinnudag í
Mónu sem við fjölskyldan stofnuðum, áttum og rákum þar til við
seldum 2006 og drógum okkur út
af vinnumarkaðnum. Við rákum
Mónu í 46 ár og vorum bæði orðin
mjög fullorðin þegar við seldum,“
segir Ágústa.
Þau hjónin voru alla tíð mjög
dugleg að ferðast innanlands og
utan. „Já, við fórum oft yfir Kjöl

og Sprengisand á okkar yngri
árum. Okkur líkaði vel á hálendinu
og svo var ég með svo mikla veiðidellu, miklu meiri en Sigurður. Ég
gat varla sofið nóttina áður en ég
fór að veiða. Annað hvert ár fórum
við svo til útlanda, við reyndum
að hafa það þannig og í einni slíkri
ferð, árið 1999, hálsbrotnaði Sigurður þegar plaststóll rann undan
honum. Eftir það var hálsinn
spengdur en svo hryggbrotnaði
hann rúmum tíu árum síðar þegar
hann datt á baðherbergisgólfinu
heima og lamaðist fyrir neðan

mitti.“ Að auki var Sigurður með
gervihné á báðum fótum sem líkaminn sætti sig illa við og var því
á sýklalyfjum til æviloka. Í kjölfar
andláts Sigurðar flutti Ágústa yfir
götuna til Hrafnistu ásamt kettinum Jónsa þar sem þau búa í bjartri
íbúð á annarri hæð.
„Jónsi kom hingað með okkur
þegar við fluttum í Boðaþing.
Hann bjó með mér í öryggisíbúðinni og kom alltaf með mér hingað
á Hrafnistu þegar ég var hjá Sigurði yfir daginn. Og nú erum við
Jónsi flutt hingað og hér þekkir

Jónsi sig vel, allir þekkja hann og
hann þekkir alla.“
Ágústa kunni vel við sig í öryggisíbúðinni árin sem hún bjó þar. „Já
ég var afskaplega hrifin af útsýninu
sem ég hafði þar. Ég fylgdist gjarnan
með hestamönnunum sem fara hér
um í hæðinni fyrir austan okkur.
Þeir ríða í átt til og frá Elliðavatni,
þar sem ég veiddi stundum á vorin.
Elliðavatn gefur nú ekki mikið,
nema helst snemma á vorin. En
útsýnið hér er fallegt og ég kunni
vel við að vera tengd öryggiskerfinu
á Hrafnistuheimilinu ef eitthvað
skyldi koma uppá. Börnin voru
ánægð með það líka en eftir að
Sigurður lést vildu þau endilega að
ég flytti hingað yfir því ég hressist
nú ekki með árunum. Mér finnst
mjög gott að vera hér. Það er hugsað
svo vel um mig og svo fæ ég að hafa
Jónsa hjá mér,“ segir Ágústa sem
varð 87 ára núna 1. júní.

Hlakkar til Klömbru
Ágústa er ættuð frá Seljavöllum
undir Eyjafjöllum og þar niður við
sjó á hún eyðijörð með börnunum
sex og fjölskyldum þeirra. „Það
heitir Klambra sem við erum búin
að eiga í þrjátíu ár, og ég hlakka
mikið til að komast þangað að
minnsta kosti einu sinni í sumar,
helst sem fyrst því ég er svo mikil
vormanneskja. Hef mikið dálæti á
ilminum sem fylgir vorinu,“ segir
Ágústa þar sem hún hefur komið
sér fyrir í sófanum. Jónsi er víðsfjarri, líklega á stofugangi einhvers
staðar á hæðinni. Þess má geta hér
að lokum að upphafleg beyging bæjarnafnsins var Klömbur sem virðist
hafa haldist fram undir 1800 þegar
bæjarnafnið fór að riðlast og fékk
að lokum orðmyndina Klambra eftir
því sem fram kemur á vef Stofnunar
Árna Magnússonar í íslenskum
fræðum.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

til hamingju með daginn sjómenn!
GÁMALEIGA
GÁMASALA
Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík
Sími 568 0100 | stolpigamar.is

KAFFIVAGNINN ehf

SMÍÐAVERK ehf.

Öryggi og fræðsla sjómanna skiptir Eimskipafélagið miklu máli. Menntun og þjálfun sjómanna hefur átt stóran þátt
í fækkun dauðsfalla og slysa, en bæði Slysavarnaskóli sjómanna og Stýrimannaskólinn eiga mikið hrós skilið varðandi
það verkefni. Á árunum 1971-1980 létust 203 á sjó, en 21 á árunum 2001-2010. Þessar tölur tala sínu máli og aldrei má
slaka á í þessari baráttu.

Íslensk smíðaverks snilli
Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | eimskip.is
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Hólmfríður G. Guðjónsdóttir:

Langaði á fraktara til að
komast til framandi landa
Hólmfríður G. Guðjónsdóttir er alin upp við sjóinn og
fannst bæði sjálfsagt og eðlilegt að hún myndi prófa
sjómennskuna. Hún er Norðfirðingur í húð og hár. „Ég ólst
upp þar sem lognið hlær svo dátt og lífið er saltfiskur.

P

abbi minn hætti á sjó og
gerðist verkstjóri í saltfiskverkun Síldarvinnslunnar
þegar ég var að alast upp og ég fór
fljótlega að vinna þar á sumrin. Ég
vann líka í niðurlagningarverksmiðju Síldarvinnslunnar sem
var líka mjög skemmtilegt, einnig
prófaði ég að vinna á hótelinu og
við fleiri störf á unglingsárunum
en fiskvinnslan þótti mér skemmtilegust.“
Þegar Hólmfríður hleypti heimdraganum langaði hana að fara á
millilandaskip, fá þokkaleg laun og
komast til annarra landa. „Þetta
var hluti af útþránni, ég hafði verið
í tvígang í Lúxemborg og tvívegis
í Englandi líka. Ég var búin að fá
tilfinningu fyrir útlöndum og vildi
kynnast þeim enn betur,“ segir
Hólmfríður sem fór með þessar
væntingar til Reykjavíkur, 17
ára gömul, til þess að klára stúdentsnám eftir að hafa lokið tveimur
fyrri árunum heima. „Ég hafði
samband við skipafélagið Víkur sem
Finnbogi Kjeld rak og fékk þau svör
að nemendur úr Stýrimannaskólanum sætu fyrir öllum sumarstörfum
sem mér fannst skiljanlegt en mér
var sagt að ég gæti fengið vinnu
með haustinu. Mér fannst ég varla
geta sleppt þessu tækifæri og ákvað
því að láta slag standa og seinka
náminu um eina önn. Byrja eftir
áramót og ljúka þá náminu um
jól. Ég hef aldrei séð eftir þeirri
ákvörðun.“

Engin sjóreynsla
og ferleg sjóveiki
Hólmfríður fór því sem háseti á
Hvalvíkina um haustið og var þar

fram í miðjan janúar þegar hún settist á skólabekk. „Foreldum mínum
fannst þetta ekkert óeðlilegt, frekar
rökrétt framhald af því sem ég hafði
verið að fást við sem unglingur og
hvöttu mig til þess að prófa þetta.
Reyndar held ég að mömmu hefði
þótt betra að ég yrði í landi en
pabbi var mjög ánægður með þessa
ákvörðun og stoltur af mér.“
Hvalvíkin var útileguskip sem
mér þótti spennandi því það gaf
möguleika á því að sigla til ólíkra
hafna og skoða sig um sem víðast.
Ég fór um borð þegar skipið kom
hingað með salt og við sigldum
ströndina og losuðum salt í helstu
höfnum. Ég hafði enga sjóreynslu
og varð alveg ferlega sjóveik og man
ennþá eftir sunnudagsmatnum,
steik, kartöflum, rauðkáli og baunum, og ég átti í erfiðleikum með
þessa máltíð. Þótt ég hafi reynt að
bera mig vel þá talaði ég aðeins um
sjóveikina og þá sagði pabbi skipstjórans sem var farþegi um borð að
á skútuöldinni hefði ungum mönnum verið kennt að kyngja ælunni
og það hafi læknað alla sjóveiki. Þá
ákvað ég að tala ekki meira um mína
líðan enda rjátlaðist sjóveikin fljótt
af mér og mér fannst veltingurinn
góður, allt að því róandi, sérstaklega
þegar ég fór að sofa.“
Þegar búið var að losa saltið á
ströndina sigldi Hvalvíkin til Noregs
„þar sem við tókum álblokkir sem
við sigldum með til Bandaríkjanna.
Sú ferð var mjög eftirminnileg,
sérstaklega vegna þess að við fórum
með farminn upp Vötnin miklu,
gegnum Erie-vatn, alla leið upp í
Michigan-vatn. Á leiðinni yfir hafið
æfði skipstjórinn mig í að sigla
eftir leiðsögn hafsögumanns því
siglingin upp fljótið og skurðina og
á vötnunum voru undir leiðsögn
þar sem hver hafnsögumaðurinn
tók við af öðrum. Skipstjórinn vildi
hafa vel samstillta áhöfn og undirbjó hana undir þessa óvenjulegu
siglingarleið. Mér þótti þetta mjög
merkileg og dýrmæt reynsla fyrir

17 ára stelpu, að standa í brúnni og
stýra fraktskipi eftir leiðbeiningum
frá hafnsögumanninum. Það gekk
ljómandi vel eftir æfingarnar á
hafinu og skipstjórinn var ánægður
með okkur og sagði þegar við vorum
komin til baka að nú væri hann
með mjög vel þjálfaða áhöfn. Mér
þótti það merkileg reynsla að vera
á stóru fraktskipi, fara í gegnum
skipaskurði og sigla um vötnin
inni í miðju landi. Þetta var mikið
ævintýri.“

Oft þrjár konur um borð
Hólmfríður segir að það hafi hentað
sér vel að vera á útileguskipi. „Þótt

stoppin í höfnunum væru stundum
stutt gátu þau líka verið löng, sérstaklega ef við vorum að bíða eftir
farmi. Þá gafst góður tími til þess
að skoða sig um og njóta lífsins.
Mér eru sérstaklega minnisstæð
löng stopp í Helsinki og á Sikiley
sem ég nýtti mér til skoðunarferða,
bæði um borgirnar og í listasöfn.
Ég verslaði hins vegar ekki mikið
á þessum ferðalögum því ég var
að vinna fyrir skólanum og vildi
forðast að taka há námslán.“
Það var vel tekið á móti Hólmfríði þegar hún kom um borð í
Hvalvíkina. „Það eina, sem ég
get nefnt, var að ég hafði það á

tilfinningunni að ég væri látin
þrífa meira en strákarnir þegar
ég var að byrja en þrif um borð
eru hluti af vinnu háseta. Ég segi
við skipstjórann að mér finnist ég
alltaf vera að þrífa en strákarnir
að vinna úti á dekki. Hann svaraði
mér í gríni með þeim orðum að
amma hans hefði líka alltaf verið
að þrífa. Ég sneri þá upp á mig
og sagðist ekki vera amma hans.
Þar með lauk okkar orðaskiptum
en ég varð vör við það að hann
fylgdist með því að þrifunum væri
skipt jafnt á milli hásetanna og
að ég væri jafnmikið á dekkinu og
strákarnir.“

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn
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Það var ekki erfitt að vera kona
um borð í fraktskipi á þessum
árum að sögn Hólmfríðar „og
mörgum þykir merkilegt að ég var
aðeins stutta stund til að byrja með
eina konan um borð, það var á siglingunni til Noregs eftir að hafa farið með saltið á ströndina. Á þessum
tímum var ekki óeðlilegt að konur
væru á sjónum og oft vorum við
þrjár um borð, stýrimaður, brytinn
og ég sem háseti. Síðasta sumarið
mitt á sjónum var ég á úthafsrækju
og þá var ég eina konan um borð.“
Þótt Hólmfríði þætti gaman
á Hvalvíkinni ákvað hún að fara
í land til að halda áfram með
stúdentsprófið „en öll sumrin,
bæði meðan ég var að klára stúdentsprófið og Kennaraháskólann,
var ég á sjónum á skipum frá
þessari sömu útgerð. Á þessum
tíma kom það vel til greina hjá mér
að gera sjómennskuna að aðalstarfi. Mig hafði hins vegar alltaf
langað til að kenna og hafði ætlað
mér í kennaranám og var búin að
taka þá ákvörðun að sækja um í
Stýrimannaskólanum ef ég fengi
ekki inni í Kennaraháskólanum
sem á hverju ári þurfti að vísa umsækjendum frá því kennaranámið
var mjög vinsælt á þeim árum. Með
kennaranáminu tók ég pungaprófið
svokallaða, réttindi til að stjórna
skipi sem er undir 30 tonnum að
stærð, þannig að sjómennskan
blundaði alltaf í mér. Ég hélt einnig
sambandi við Víkur því yfir veturinn tók ég oft að mér næturvörslu
um borð í skipunum þegar þau lágu
í landi. Það var ágætt, ég vann þá
frá átta á kvöldin til átta að morgni
og gat lesið námsbækurnar á nóttunni en var stundum syfjuð þegar
ég mætti í skólann en hvað gerði

sínum með því að fara á úthafsrækju í tvö sumur. „Þá var ég að
ljúka kennaranáminu og langaði að
prófa að vera á fiskibát og starfið
kom eiginlega upp í hendurnar á
mér. Fyrra sumarið var ekkert sérstakt en það var mikil veiði seinna
sumarið. Þá tók það ekki marga
daga að fylla. Það var siglt inn,
yfirleitt með fullan bát, og stefnt að
því að koma áður en vinnan hófst
í landi klukkan sjö. Þá var landað,
tekið vatn og kostur og við yfirleitt
komin út aftur síðdegis sama dag
og inn aftur eftir fimm daga.“
maður ekki fyrir vinnuna á þessum
árum. Ég sé hins vegar ekki eftir
því að hafa gerst kennari en ég er
viss um að ég hefði áfram nýtt mér

það að fara túr og túr í einhver ár ef
útgerðarfélagið Víkur hefði starfað
lengur.“
Hólmfríður lauk sjómannsferli

Sjómennskan
er eftirsótt starf
Nú heyrir það til undantekninga
ef konur eru á sjó og Hólmfríður
segist eiga erfitt með að átta sig

á því af hverju þetta hefur breyst.
„Kannski þurfum við að vísa þessu
til skólakerfisins og hafa víðtækari
kynningar á sjómennskunni fyrir
unga fólkið okkar vegna þess að sjómennskan er mjög gefandi og góð
vinna fyrir bæði kynin. Sjómennskan hefur reyndar breyst mjög
mikið. Þegar ég var að alast upp var
gjarnan sagt við menn að ef þeir
tækju sig ekki á þyrfti að senda þá á
sjóinn. Það átti með öðrum orðum
að tukta viðkomandi til á sjónum.
Núna er hins vegar setið um hvert
einasta pláss og fólk kemst ekki
svo auðveldlega í skipsrúm og
það hefur líka heyrst að á sumum
togurum séu nánast allir hásetarnir
á dekkinu skipstjórnarlærðir menn.
Ásóknin hefur aukist og plássunum
fækkað, aðbúnaðurinn um borð hefur batnað og vinnutíminn er annar
nú þegar jafnvel heilu áhöfnunum
er skipt út milli túra og menn því
í góðum fríum í landi. Menn eru
ekki lengur sendir á sjóinn, þeir eru
heppnir ef þeir komast þangað og
til að auka möguleika sína er betra
að sinna náminu vel og ég veit til
þess að ásóknin í skipstjórnarnám
hefur aukist töluvert sem er mjög
ánægjulegt.“
Hólmfríður segir að það hafi gert
henni mjög gott að hafa prófað sjómennskuna og einnig að fá innsýn
inn í landbúnaðinn með því að vera
í sveit á sumrin sem stelpa. „Ég fékk
að kynnast undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar en nú hefur
ferðaþjónustan bæst í þann hóp.
En fyrir mig er það ekki spurning
að sjómennskan gerir öllum gott
og ég mæli eindregið með því að
ungt og áhugasamt fólk íhugi þann
möguleika af alvöru að leggja sjómennskuna fyrir sig.“

Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir

Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

45

3. júní 2016 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ

Sjómannadagsráð
undirbýr frekari
framkvæmdir

S

jómannadagsráð vinnur um
þessar mundir að undirbúningi byggingaframkvæmda
á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu þar sem ráðið hyggst
byggja nokkur hundruð meðalstórar
leiguíbúðir fyrir þá sem eru 60 ára eða
eldri. Um er að ræða um 100 íbúðir
við Sléttuveg í Reykjavík og sama
fjölda við Hrafnistu í Hafnarfirði
auk þess sem unnið er að skipulagi á
fjölda byggingalóða á Norðurhleinum
í Garðabæ sem Sjómannadagsráð
bindur miklar vonir við vegna framtíðaráforma sinna á húsnæðisleigumarkaði.
Sjómannadagsráð fékk úthlutað byggingalóðum við Sléttuveg í
Reykjavík árið 2007. Í kjölfarið tók við
skipulagsvinna og 2011 var undirritaður samningur við Reykjavíkurborg
um byggingu og rekstur þjónustumiðstöðvar fyrir eldri borgara og
byggingu hjúkrunarheimilis auk
samnings um byggingu eitt hundrað
þjónustu- og öryggisíbúða á vegum
Naustavarar, bygginga- og leigufélags
Sjómannadagsráðs. Af margvíslegum
ástæðum frestuðust framkvæmdir þar
til nýlega að aðilar tóku upp þráðinn
að nýju. Er þess nú beðið að ríki og
borg undirriti samning um byggingu
hjúkrunarheimilisins, en að því
loknu geta hafist framkvæmdir við

Sigurður Garðarsson, framkvæmdastjóri
Sjómannadagsráðs, Guðmundur
Hallvarðsson,
formaður Sjómannadagsráðs og
Pétur Magnússon,
forstjóri Hrafnistu,
á byggingalóð
Sjómannadagsráðs
við Sléttuveg.

Heiðranir
Þessir sjómenn voru heiðraðir á
sjómannadaginn í Reykjavík árið 2015
Benedikt Jón Ágústsson skipstjóri
Bjarni Sveinbjörnsson vélstjóri
Bjarni Sveinsson matsveinn
Hálfdan Henrysson fyrrverandi skipherra
Hróbjartur Jón Gunnarsson sjómaður

byggingu þjónustumiðstöðvarinnar,
sem Hrafnista mun reka fyrir hönd
borgarinnar, og leiguíbúða Naustavarar. Með rekstri hjúkrunarheimilis,
þjónustukjarna, sem nýtist einnig
eldri borgurum sem búa í nágrenni við
Sléttuveg, og framboði á þjónustu- og
öryggisíbúðum á svæðinu verður unnt
að bjóða á einum stað allar tegundir
íbúðaforma fyrir eldri borgara og
þá þjónustu sem hentar hverjum og
einum.

Breyting á stefnu Sjómannadagsráðs í þágu aldraðra
Bygging og rekstur fleiri leiguíbúða er
í samræmi við ályktun haustfundar
Sjómannadagsráðs seint á síðasta ári.
Á þeim fundi var einnig samþykkt
að leita annarra mögulegra leiða til
nýtingar á húsnæði hjúkrunar- og
dvalarheimila Hrafnistu í Reykjavík
og Hafnarfirði. Meginástæða þeirrar
ákvörðunar er að á fimmta ár hefur
gengið svo á eigið fé samtakanna að
ekki verður lengur við unað. Hvorki
gengur né rekur í samningaviðræðum
við ríkisvaldið um greiðslu raunkostnaðar við rekstur hjúkrunar- og
dvalarheimilisrýmanna sem eru vel
á fimmta hundrað á þessum tveimur heimilum. Af þeirri ástæðu er
Sjómannadagsráð nú að skoða ýmsa
kosti varðandi nýtingu á núverandi

húsnæði og byggingu á nýju húsnæði
til að mæta aukinni eftirspurn eftir
hentugum búsetukostum og þjónustu
fyrir aldraða.

Framkvæmdir um áramót
Sigurður Garðarsson, framkvæmdastjóri Naustavarar, segir
að auk framkvæmda við Sléttuveg í
Reykjavík sé nú unnið að skipulagi
vegna bygginga 100 leiguíbúða í
lágreistum íbúðarblokkum við Hrafnistu í Hafnarfirði. „Við eigum í viðræðum við bæjaryfirvöld um breytingu á
deiliskipulaginu og ráðgerum að ljúka
þeirri vinnu í haust. Gangi nauðsynleg hönnunarvinna samkvæmt
áætlunum ættum við að geta byrjað
byggingaframkvæmdir í kringum
næstu áramót,“ segir Sigurður.
Miklir möguleikar í Garðabæ
Við Norðurhleinar í Garðabæ,
skammt frá Hrafnistu í Hafnarfirði, er
Sjómannadagsráð nú þegar með samþykkt deiliskipulag fyrir byggingalóðir
á hluta svæðisins vestan Nausta- og
Boðahleina. Ákveðnar viðræður hafa
átt sér stað við bæjaryfirvöld Garðabæjar um skipulag svæðisins í heild
enda sér Sjómannadagsráð þar mikla
framtíðarmöguleika með rekstri fjölda
leiguíbúða fyrir heldri borgara, sextíu
ára og eldri.

Stefán Egilsson bryti

Slönguhjól og kefli
Fjaður inndraganleg - plast, stál eða ryðfrí umgjörð
Ýmsar slönguútfærslur fyrir vatn, loft og olíur

Smiðjuvegi 66 • 200 Kópavogi
Sími 580 5800 • www.landvelar.is
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Göngum frá
verknum

Reynir Björnsson:

Reynir Björnsson var ekki
nema 15 ára gamall þegar
hann heyrði í útvarpinu að
verið var að auglýsa eftir
háseta á togara.

Mér þótti ég
ansi sjóaður eftir
túrinn á Þorsteini
Ingólfssyni og
benti Hallgrími á
að hringja í Þórð
skipstjóra og
spyrja hvort ég
væri ekki nothæfur
um borð. Það
gerði Hallgrímur
og hringdi strax til
baka og réði mig.

Á

hugasamir áttu að hitta
skipstjórann í Sigtúninu og
ég bað pabba að skutla mér
þangað en hann var ekki á því að ég
ætti að fara á togara og neitaði mér
um aksturinn. Ég snéri þá upp á
mig og sagði honum að mig munaði
ekkert um að ganga og gerði mig
líklegan til þess að arka af stað. Þá
sá pabbi að mér varð ekki snúið og
skutlaði mér á fund Þórðar Hermannssonar, skipstjóra á Þorsteini
Ingólfssyni.
Mér leist nú ekki á blikuna þegar
Þórður sagði að ég væri allt of ungur og það kæmi ekki til greina að ég
fengi pláss. En ég lét ekki segjast
og sagði að hann hlyti að geta notað mig og bauðst til að koma sem
hálfdrættingur. Ég veit ekki hvort
það var sannfæringarkrafturinn
sem réði, en eftir svolítið samtal
ákvað hann að ráða mig og ég fór í
minn fyrsta túr 15 ára gamall upp
á hálfan hlut á saltfiskveiðum við
Grænland.“
Saltfisktúrarnir voru langir, einn
og hálfur mánuður í senn, þannig
að ég hellti mér á kaf í alvöruna
og ég stóð mig þokkalega. Þórður
kallaði mig upp í brú í lok túrsins
og sagði að næst yrði farið á ísfisk,
hann yrði að fækka í áhöfninni
og ég kæmist því ekki með. Hann
bætti því síðan við að ég hefði staðið mig alveg ágætlega og fengi ég

Vibroplex morslykill.

því fullan hlut fyrir túrinn. Daginn
eftir heyrði ég svo í útvarpinu
að það vantaði háseta á Þorkel
Mána. Ég hringdi strax í Hallgrím
Guðmundsson skipstjóra sem sagði
að ég hefði ekkert að gera um borð
hjá honum, aðeins 15 ára gamall.
Mér þótti ég ansi sjóaður eftir
túrinn á Þorsteini Ingólfssyni og
benti Hallgrími á að hringja í Þórð
skipstjóra og spyrja hvort ég væri
ekki nothæfur um borð. Það gerði
Hallgrímur og hringdi strax til baka
og réði mig.“

Lét taka af sér fingurinn
Reynir segist hafa verið heppinn
á sjónum og aldrei lent í neinum
raunum. Þó vantar á hann annan
litla fingurinn eftir óhapp á Þor-

steini Ingólfssyni. Reyndar hélt
hann fingrinum eftir óhappið en
bað síðan sjálfur um að hann yrði
fjarlægður. „Ég var á afturgilsinum,
á innri koppnum. Vírinn var að fara
yfir og ég reyndi að koma honum á
réttan stað því ég var ekki kominn
með átak. Það var haugasjór og
svo kom heilmikil alda sem varð
til þess að ég missti fæturna og
hífði sjálfan mig upp. Þetta var á
tímum gufuspilanna og Gísli Jón
Hermannsson bátsmaður stjórnaði
því. Hann sá hvað var að gerast og
byrjaði strax að reyna að minnka
dampinn. Einhvern veginn tókst
honum það ómögulega, að koma
spilinu í bakkgír sem á ekki að vera
hægt meðan það er þrýstingur á
því. Einhvern veginn tókst honum

það með miklu snarræði og það er
honum að þakka að ekki fór verr.“
Ég steinlá á dekkinu alblóðugur en næ að standa upp og fer til
Sigurðar Óskarssonar stýrimanns
sem þá lá sofandi í koju. Ég kalla til
hans og bið hann um að hjálpa mér
og binda um sárið. Hann hrekkur
upp við lætin í mér og bregður
illa því blóðið hafði spýst um allt
og framan í mig líka, þannig að
Sigurður hélt að þarna hefði orðið
stórslys.
Það var farið með mig inn til
Patreksfjarðar þar sem gert var að
fingrinum. Fyrst í stað var hann
stífur en hálfu ári síðar var reynt
að klambra upp á hann og þá gerðu
læknarnir hann króklaga sem mér
fannst ekkert betra. Ég var sí-

fellt að klemma fingurinn meðan
hann var stífur og eftir að þeir
löguðu hann kræktist fingurinn í
ótrúlegustu hluti. Á endanum bað
ég um að hann yrði tekinn, mér
þótti það illskásti kosturinn.“

Sinaskeiðabólgan
Reyni líkaði vel á sjónum en
hann ákvað snemma að „komast í hólinn“ eins og margir kalla
stýrishúsið og úr varð að hann
fór í Loftskeytaskólann. „Um þær
mundir sem ég útskrifaðist úr
Loftskeytaskólanum vorið 1959
var ég mjög slæmur af sinaskeiðabólgu því ég hafði lokið mikilli törn
þar sem ég vann við að hausa fisk.
Fyrir vikið gekk mér illa að morsa á
lokaprófinu. Ég fann út að með því
að leggja mors-lykilinn á hliðina og
hreyfa höndina tókst mér að morsa
án þess að fá verki en kennarinn
þvertók fyrir að ég fengi að taka

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A - A c t a v i s 6 1 1 0 1 1

Langaði alltaf í hólinn

Íbúfen®

– Bólgueyðandi og verkjastillandi
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk

Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir flokki lyfja sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við vægum til meðal miklum
verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum lyfjum eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð eins og astma,
nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun
bólgueyðandi verkjalyfja, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem
þjást af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar
blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli
með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma, truflanir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef, astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð,
kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í öndunarvegi, blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting, nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota
lyfið. Íbúprófen getur valdið nýrnavandamálum hjá börnum og unglingum sem skortir vökva. Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í
samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum erfiðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga til baka þegar hætt er að taka lyfið. Íbúprófen berst
í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf yfirleitt ekki að hætta meðan á skammtíma meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf.
Aukaverkanir: Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartruflanir, truflanir í meltingarfærum s.s.
niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlífi, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í
digurgirni (rof eða fistlar), smásæjar blæðingar frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni, höfuðverkur, syfja, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni.
Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur er 1200 mg. Börn
6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir
þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga og unglingar ekki meira en 3 daga án samráðs við lækni. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára
og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Október 2015.
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prófið með þessum hætti. Ég þurfti
því að berjast áfram með miklum
verkjum og þegar prófinu lauk var
ég gersamlega að drepast. En ég
náði prófinu, fékk 5,0 í einkunn.
Þetta var tæpt, ég hefði fallið með
einkunnina 4,9.
Þegar ég fer á sjóinn voru menn
ekki ýkja hrifnir af sendingunni hjá
mér: Þá ráðlagði Ólafur K. Björnsson, góður vinur minn í gegnum
lífið, mér að kaupa Vibroplex
morslykil sem hann síðan útvegaði
mér. Ég æfði mig vel og náði það
góðum árangri, svo ég monti mig
nú pínulítið, að ég var oft beðinn
um að bera sendingar á milli skipa
ef menn heyrðu ekki nægilega vel
hverjir í öðrum.“
Eftir útskrift frá Loftskeytaskólanum fór Reynir aftur á Þorstein
Ingólfsson, nú sem háseti en ekki
loftskeytamaður, því það pláss var
ekki laust. „Ég hafði nú ekki ætlað
mér að fara að vinna á dekki, en
fór samt í túrinn. Við vorum hins
vegar ekki búnir að vera lengi úti
þegar Þórður kallar til mín og biður
mig um að hjálpa sér. Þá hafði
eitthvað gerst í loftskeytaklefanum og öryggin í sendinum höfðu
hreinlega bráðnað og allt var dautt.
Ég fór niður í vélarrúm og bað
vélstjórann um að taka strauminn
af brúnni og lána mér vír. Einhvern veginn tókst mér að hreinsa
sendinn og tengja á milli með
vírnum og fá tækið til að virka. Ég
veit svo sem ekki hvort þetta skipti
Sendum
íslenskum
sjómönnum
máli
en ég var allavega
ráðinn sem
loftskeytamaður
strax á
í næsta
túr.
árnaðaróskir
Sjómannadaginn
Ég man enn eftir því þegar við
sigldum út úr Reykjavíkurhöfn
og ég í loftskeytaklefanum með
skmarkaður
Íslands
inco ehF
ábyrgðina
á mínum herðum, en
þetta blessaðist allt mjög vel.“

FrostFiskur

teiknistoFan landark

GólF oG VeGGlist
stakkaVÍk
Reynir Björnsson lauk loftskeytaprófi 1959, símritaraprófi
1967ehF
og yfirsímritaraprófi tveimur árum síðar. Hann var háseti á togurum á sumrin frá 1954 til 1959.

Hann
1960 og Víkingi frá Akranesi
GullberG
ehFvar loftskeytamaður á Hallveigu Fróðadóttur
FjallabyGGðarhöFnum
frá 1960 til 1966. Hann starfaði hjá flugþjónustunni í Gufunesi frá 1966 til 1970,

á Gufuskálum frá 1970 til 1975 og
hjá Landhelgisgæslunni á árunmÍsteypan Þlóranstöðinni
lárusson
sandGerðishöFn

um 1976 til 1980. Reynir starfaði á verkstæði Skipatækja frá 1980 til 1981 og hjá
Hafrannsóknastofnun frá 1981 til 1992 þegar hóf
aftur störf hjá flugþjónustunni í
landark
haFnarsjóður
Gufunesi þar sem hann vann til ársins 2005.

skaGaFjarðar

naVÍs
reykjaneshöFn
thorsip

Úr sjúkrarúmi
í stúdíó-íbúð
Einar Árnason segist vera Njarðvíkingur
þótt hann sé reyndar fæddur í Reykjavík
en nú býr hann á Hrafnistu í Reykjanesbæ
þar sem honum líður afar vel. „Ég var
mjög ánægður með fá hér inni eftir að
hafa verið „geymdur“ á sjúkrahúsinu í
Keflavík áður en heimilið hér tók til starfa.
Það er varla hægt að lýsa því hvernig
aðbúnaðurinn er. Hér bý ég í góðri stúdíóíbúð með öllum hugsanlegum þægindum
og þjónustu. Maður getur ekki farið fram
á meira.“
Einar var á sjónum í 20 ár, „já ef sjómennsku skyldi kalla. Ég var nefnilega
á fraktskipum og var hvað lengst hjá
Hafskipum, var þar hátt í 15 ár, ef ég man
rétt.

Síminn að mestu tekinn við
Hlutverk loftskeytamanna á þessum
tíma var að sjá um öll fjarskipti, þar á
meðal að senda mors á kvótatímunum sem voru fimm á dag. „Þá var
samvinna milli togaranna á þann
hátt að við sendum upplýsingar milli
skipa um hvar við værum og hvernig
fiskaðist. Loftskeytamaðurinn sá
einnig um að afgreiða samtöl í land og

fleira slíkt. Það var því óumflýjanlegt
að loftskeytamaðurinn væri töluvert
inni í fjölskyldumálum skipsfélaga
sinna. Nú, svo tók ég oft á móti
skeytum og skilaboðum til félaga
minna um borð, sum voru jákvæð en
önnur ekki. Ef um sorgarfréttir var
að ræða lét ég skipstjórann yfirleitt
um að afhenda skeytið. Loftskeytamaðurinn sá einnig um allt viðhald á

GrundatanGahöFn
VERKFRÆÐIÞJÓNUSTAN EHF

Fiskiðjan ÍslandssaGa

Pípulagnir
Elvars G Kristinssonar
Fer
heim ehfí

slípar - sagar - skefur - raspar - brýnir

SKEIFAN 3 E-F · SÍMI 581-2333 · FAX 568-0215 · WWW.RAFVER.IS

sunnudagsmatinn

Vagnhöfða 12 • 110 Reykjavík

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn
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tækjunum og gerði við það sem bilaði.
Nú hafa orðið miklar framfarir. Talstöðvarnar urðu sífellt betri og morsið
lagðist af. Síðan komu gervihnettirnir
og nú orðið fara flest samskipti fram
í gegnum síma og um netið. Það má
eiginlega segja að tæknin hafi leyst
loftskeytamennina af. Þegar þeir
hurfu af skipunum var bætt töluvert
við tækjakostinn, skipin voru með eitt
eða tvö tæki til vara til að vera öruggir
ef eitthvað bilaði. Þetta er ekki ósvipað því sem er um borð í flugvélunum
sem flestar eru til öryggis með þrjú
tæki af hverju ef eitthvað bilar.“
Reynir segir að sér hafi yfirleitt
gengið vel að gera við bilaða hluti, „en
stundum þurfti að hafa fyrir hlutunum
eins og þegar radarinn bilaði þegar ég
var á Hallveigu Fróðadóttur. Ég reyndi
allan daginn að koma honum í gang og
fram eftir kvöldi. Um miðnættið var
ég orðinn ruglaður og fann ekkert út
úr þessu. Þá segi ég við skipstjórann
að nú verði ég að fara að sofa. Hann
spurði á móti hvort ég ætlaði virkilega
að fara frá biluðum radarnum. Ég
sagðist ekki geta annað en lofaði að
ég myndi laga þetta um leið og ég
vaknaði. Við það stóð ég, því þegar ég
vaknaði eftir góðan nætursvefn fékk
ég hugljómun um hvað væri að. Rauk
þá upp og lagaði það. Ég hef oft tekið
eftir því að gott er að taka sér hvíld frá
verkum ef maður er orðinn útkeyrður.
Undirmeðvitundin leysir oft málin
þótt líkaminn sofi. Ég hef oft rekið mig
á þetta. Er ekki líka stundum sagt að
það sé gott að sofa á hlutunum,“ segir
Reynir Björnsson loftskeytamaður.

MultiMaster

haFnarFjarðahöFn

Friðrik Jensen er Akureyringur en fluttist suður árið 1965. Hann flúði
atvinnuleysið fyrir norðan og fór að vinna hjá hernum, þar sem hann var á
þungavinnuvélum. Hann segir að þar hafi verið gott að vinna og glottir út í
annað þegar hann svar spurður að því hvort stundum hafi ekki eitthvað farið
með heim sem ekki mátti bera af svæðinu. Eftir stuttan umþóttunartíma
sagði hann, „eflaust hefur það komið fyrir“ og þar með var það mál útrætt.
Friðrik hefur verið í tvo mánuði á hjúkrunarheimili Hrafnistu í Reykjanesbæ. „Það má segja að ég sé í fjarbúð því konan mín býr enn þá heima en
hún heimsækir mig daglega og ég fer til hennar í sunnudagsmatinn enda
verður maður nú að halda hita í sambandinu,“ segir Friðrik kankvís. „Hér
er hugsað vel um mann. Mér hafði nokkrum sinnum verið boðin vist annars
staðar en ég afþakkaði það alltaf. Þegar mér var boðið pláss hér, þurfti ég
ekki að hugsa mig um enda aðstaðan til fyrirmyndar og þjónustan eins og
best verður á kosið.“

LA

SJ Ó
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Ný fjölnotavél
haFnarsjóður
ÞorlákshaFnar
Sendum
íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Þórnes h/F

VestmannaeyjahöFn

Ég æfði mig vel og
náði það góðum
árangri, svo ég
monti mig nú
pínulítið, að ég var
oft beðinn um að
bera sendingar
á milli skipa ef
menn heyrðu ekki
nægilega vel hverjir
í öðrum.

SKINNEY
ÞINGANES HF.
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Viðarvörn

fyrir íslenskar aðstæður
Notaðu sumarið
til að verja viðinn!
Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss.
Reynslan hefur sýnt að Kjörvari er viðarvörn sem er gædd
einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður

Útsölustaðir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BAUHAUS
Axel Þórarinsson málarameistari, Borgarnesi • Virkið Hellissandi • Vilhelm Guðbjartsson málarameistari,
Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki • BYKO Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfirði • BYKO
Reyðarfirði • ORMSSON-VíK Egilsstöðum • Verslunin PAN, Neskaupstað • BYKO Selfossi
Miðstöðin Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík • N1 verslun Grindavík • Málningarbúðin Ísafirði

ÍSLENSKA / SIA.IS / MAL 74753 05/15

48

50

SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ 3. júní 2016

51

3. júní 2016 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ

Ástandi
segir Há
hitti han

Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á Sjómannadaginn
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Hátíð
hafsins

Málningarþjónustan
Leiftur

Tilboð
Loftræstihreinsun ehf

S

páð er glimrandi veðri um helgina
og því væri tilvalið fyrir alla
fjölskylduna að taka þátt í hátíðarhöldunum sem fara fram á gamla hafnarsvæðinu í Reykjavík.
Hátíð hafsins var fyrst haldin árið 1999
þegar Hafnardagurinn og sjómannadagurinn voru sameinaðir í tveggja daga hátíð.
Á hátíð hafsins er mikil áhersla lögð á
fjölbreytta skemmtun fyrir alla aldurshópa,
unga sem aldna. Þeir sem vilja bregða
sér á sjó geta tekið sérstakan bátastrætó
sem sigla mun reglulega milli Hörpu og
Sjóminjasafnsins.
Í ár nær hátíðarsvæðið frá Hörpu, í
vestur um gömlu höfnina og allt til HB
Granda á Grandagarði. Útisvið verður á
Grandagarði þar sem verða skipulagðir
viðburðir um helgina, bæði laugardag og
sunnudag. Bak við Sjóminjasafnið verður
ævintýralegt sjávartívolí sem notið hefur
mikilla vinsælda undanfarin ár meðal gesta
hátíðarinnar, bæði meðal ungu kynslóðarinnar og þeirra sem eldri eru. Ekki missa af
sjávartívolíinu!
Upplýsingar um dagskrá hátíðarinnar má
finna á vefsíðunni hatidhafsins.is.

Málningarþjónustan
Leiftur

Fiskmarkaður Vestfjarða - Árbæjarkantur 3. - 415 Bolungarvík - Sími 456 6330 - fmvest@fmvest.is

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

Loftræstihreinsun ehf

Sendibílalausnir

Blóðsykursmælingu

•

Blóðfitumælingu

•

Beinþéttnimælingu

•

Öndunarmælingu

•

Blóðrauðamælingu

•

Mælingu á súrefnismettun í blóði

ÍSLENSKA/SIA.IS LYF 80066 05/16

•

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

Fiskmarkaður Vestfjarða

Við bjóðum upp á eftirfarandi
heilsufarsmælingar alla virka daga
í Lyfju Lágmúla og Smáratorgi
Blóðþrýstingsmælingu

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

Velkomin vestur!

lyfja.is

•

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

Tröllalagnir

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

Einu sin
„Við byrjum
sem bæði v
staðsettar.
ákveðnar r
litamerkin
sterkan ap
öryggisbún
báta sýnile
Næsta s
bátana. Þe
staðsettir o
að virka, b
hinn hand
gúmmíbáta
árlega og þ
lagi og allu
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með því að
Vaktstöð s
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virki ekki ö
björgunarb
flotbúning
alla í áhöfn

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaró

Sendum öllum

hetjum hafsins

heillaóskir í tilefni sjómannadagsins

380 L

460 L

660 L

1000 L

Þúsund þakkir fyrir frábært
samstarf í gegnum árin

HLUTI AF RPC GROUP

sjá nánar á lyfja.is

Hálfdán he
fyrst hjá ei
Fyrst efir a
önnuðust f
eru þau tvö
er hluti af
stofnsett v
fjórir skipa
samsteypu
margvísleg
„Mér fin
núna en áð
vegna þess
viðhaldsin
fækkar,” se
skoðunarm
um borð?

SÆPLAST • Gunnarsbraut 12 • 620 Dalvík • Sími: 460 5000 • www.saeplast.com
® Sæplast er skrásett vörumerki RPC GROUP
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VERIÐ VELKOMIN Á

BORGARSÖGUSAFN REYKJAVÍKUR

FJ Ö L D I S K E M MT I L E G R A S Ý N I N G A
O G V I Ð B U R ÐA Á R I Ð U M K R I N G

Ljósmyndir: Hönnunarhúsið/KG

U

m sjómannadagshelgina verður blásið til tveggja daga hátíðarhalda
við Flensborgarhöfnina í Hafnarfirði. Svæðið opnar klukkan 11
báða dagana og verður opið til klukkan 17.
Við Flensborgarhöfnina verður meðal annars sett upp þrautabraut í sjónum auk þess sem boðið verður upp á gámasig og kassaklifur á laugardaginn
en koddaslag og björgunarsýningu á sunnudaginn, svo fátt eitt sé nefnt.
Opið hús verður hjá siglingaklúbbnum Þyt sem einnig býður upp á skútusiglingar á kænum og kjölbátum.
Nánari upplýsingar um dagskrána eru að finna á hafnarfjordur.is

Árbæjarsafn

Landnámssýningin

Sjóminjasafnið í
Reykjavík

Ljósmyndasafn
Reykjavíkur

Viðey

Sjá viðburðadagatal á
www.borgarsogusafn.is

www.n1.is

facebook.com/enneinn
E N N E M M / S Í A / N M 75241

Sjómannadagurinn í
Hafnarfirði

Til hamingju
með daginn
sjómenn!
Við hjá N1 sendum hetjum hafsins
og fjölskyldum þeirra um allt land
heillaóskir í tilefni sjómannadagsins.

Hluti af sjávarútveginum
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Hvílík einstök tilviljun!

Ýmis dagskrá í boði, handverkssýning og sala í iðjuþjálfun, guðsþjónusta,
lúðrasveit og söngur, kaffiveitingar og fleira.
Hægt er að skoða nánari dagskrá á heimasíðu okkar www.hrafnista.is.
Verið velkomin!

WHY
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Papernet uses
BATP technology,
ABSOLUTELY EXCLUSIVE
IN EUROPE
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PURGING OPERATIONS

Keeps pipes and septic tanks clean.
Savings on maintenance costs.
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DERMATOLOGICALLY
TESTED

Does not irritate the skin.
Safe to use on intimate
and mucous parts of the body.
Absolutely safe.
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Skipverja á Blika
minnst í Stykkishólmi
407569 Superior Toilet Paper Single Wrap
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BIOTECH pappírinn frá Papernet er frábær nýjung sem kemur í veg fyrir ólykt á salernum,
hindrar stíflur í klósettum, heldur frárennslislögnum hreinum og hraðar niðurbroti í rotþróm.

Rekstrarvörur
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • sala@rv.is • rv.is

- vinna með þér

RV 04/15

– fyrir þig og þinn vinnustað
Rekstrarvörur
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8x6 14x2/258 Virgin pulp

Eins og fram kemur í frásögn
Stykkishólmi. Fyrir fáum mánuðum
Guðmundar Hallvarðssonar,
síðan kviknaði sú hugmynd meðal
n°
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cm cm cmValentínussoncm
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formanns Sjómannadagsráðs, hér
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Superior Toilet Paper Roll
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á Blika að heiðra
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af samtali, sem hann White 2arMicro
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Stykkishólmi ásamt sjö manna
Páll Guðmundsson frá Húsafelli var
áhöfn í fiskiróðri á Breiðafirði þann
fenginn til að vinna minnisvarða
Interfold
28. janúar 1924. Áhöfnin var öll frá
úr steini sem komið skyldi fyrir
Stykkishólmi og var hún harmdauði
á hafnarsvæðinu í Stykkishólmi.
öllum íbúum þessa litla og fámenna
Nú hefur Páll lokið við verkið sem
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síðar
rekið á fjöru við Bjarnarey.
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Blika
í útliti. ÞáVirgin pulp
Talið er að Bliki hafi farist í myrkri,
hefur koparskildi verið komið fyrir
kvöldið sama dag og hann hélt í
við Sjómanninn með minningarorðum um skipverjana sjö.
róður, á grunnbrotum vestur af
Sjómaðurinn verður vígður á sjóHöskuldsey. Í fréttum frá þessum
mannadaginn 5. júní 2016 kl. 13.30
tíma kemur fram að þetta hafi verið
á hafnarsvæðinu í Stykkishólmi þar
fyrsti bátstapinn frá Stykkishólmi
sem minnisvarðinn um áhöfn Blika
í tíð þálifandi íbúa plássins, enda
hefur verið reistur. Þangað eru allir
voru þá ekki ýkja mörg ár síðan
útræði byrjaði af einhverri alvöru frá velkomnir.
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No mechanical operation.
Makes routine cleaning easier.
Toilets are more hygienic.

V

frá innsöfnun á heimilissorpi

Eftir 30 daga
með BIOTECH

Rooms don't smell.
No mess.
Higher quality service.

iga

þætti almennrar sorphirðu,

í draumi og vitjað nafns. Annað hefði
því ekki komið til greina en að ég yrði
skírður Guðmundur. Ég upplifði á
þessari stundu einstaka tilviljun sem
líður mér seint úr minni.
Eftir okkar góða samtal tókum við
upp annan þráð og ræddum lífið og
tilveruna og hvað henni þætti gott
að eiga fagurt sólarlag efri áranna á
Hrafnistu. Eins og áður segir lést Ólöf
þann 19. október árið 2000. Það var
ánægjulegt að kynnast þeirri góðu
konu. Blessuð sé minning hennar. Þess
má geta að lokum að tæpum hálfum
mánuði eftir að Bliki fórst fannst
stýrishúsið af vélbátnum við Bjarnarey. Var talið að það benti til þess að
hann hefði sokkið í stað þess að rekast
á sker enda hefðu menn þá búist við
að fleira rekald fyndist. Svo var ekki og
engan mann rak á land svo vitað væri.
Á fundi bæjarráðs Stykkishólmsbæjar
í október 2015 var samþykkt tillaga
hafnarstjórnar um uppsetningu minnisvarða um Blika og áhöfn hans að
beiðni afkomenda Sigvalda skipstjóra.
Guðmundur Hallvarðsson

n°

- fyrir þig og umhverfið

ELIMINATES
UNPLEASANT ODOURS

Blikinn hét bátur föður míns, áhöfnin
fórst öll, sjö manns, kærastinn minn
var einn hásetanna, hann hét Guðmundur og var 18 ára.“
Við þögðum góða stund og ég upplifði frásögnina um leið og ég fann hve
þungt þessi atburður lá enn á hjarta
Ólafar á þessari stundu, 69 árum eftir
að atburðurinn gerðist.
Hún hellti kaffi í bollana og í gegnum huga minn fór sérstök tilfinning
sem knúði mig til að spyrja: Var Guðmundur kærasti þinn Stefánsson? Já
var svarið. Ég sagði henni þá að móðir
hans, Valgerður Hallvarðsdóttir, hefði
verið ömmusystir mín og því hefði
ég mikil ættartengsl við Guðmund
heitinn. Ég sagði Ólöfu frá því að ég
væri fæddur í desember 1942 og þegar
ég á unglingsárum hefði spurt móður
mína hvernig nafn mitt hefði komið
til hefði hún sagði mér frá sjóslysinu
við Breiðafjörð í janúar 1924. Í því
hefði Guðmundur Stefánsson drukknað, aðeins 18 ára að aldri. Hún sagði
mér jafnframt að fáum vikum áður en
ég fæddist
Guðmundur birst sér
THEhefði
PRODUCT

Þjónusta
allan
hringinn

le
éla

Ólöf Sigvaldadóttir í herbergi sínu á Hrafnistu í Hafnarfirði. Myndin var
tekin um það leyti sem hún og Guðmundur Hallvarðsson áttu spjallið
góða hjá Ólöfu, í kringum 1993.
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Opið hús á Hrafnistu sjómannadaginn 5. júní 2016

Ólöf vildi segja mér frá föður
sínum, Sigvalda Valentínussyni,
skipstjóra og hafnsögumanni í
Stykkishólmi. Ólöf hafði haft það
hlutverk ásamt Þorbjörgu systur sinni
að aðstoða föður sinn eftir föngum
þegar róið skyldi. Þær höfðu m.a. það
hlutverk að fara og vekja hásetana á
bát Sigvalda þegar skipstjórinn ákvað
að róa til fiskjar. Það var einn slíkan
morgun, mánudaginn 28. janúar
1924, að Sigvaldi fór snemma á fætur,
rétt um klukkan 5 til að gá til veðurs.
Honum þótti útlitið ekki lofa góðu,
væri jafnvel ískyggilegt og ákvað hann
því að leggja sig aftur.
Síðan segir Ólöf: „Við Þorbjörg
fórum svo á fætur um klukkan átta
til að mjólka kýrnar og var veður þá
enn kyrrt. Síðan heyrum við skyndilega vélarhljóð frá báti og á samtal
einhverra manna, að þetta væri Mb.
Baldur að fara í róður. Þá hljóp ég eins
og örskot inn aftur að rúmi pabba og
segi: „Baldur er að fara í róður.“ Pabbi
var þá ekki lengi að snara sér í fötin
og fór strax að kalla í hásetana. Hann
kom svo heim aftur að sækja sjóklæðin. Ég man enn hvar hann kvaddi mig
úti í dyrum í sjóstakki með sjóhatt
og með bjóðið á bakinu. „Blessuð,
Olla mín,“ sagði hann hlýlega og vatt
sér um leið út úr dyrunum. Þetta var
síðasta kveðjan. Erfitt átti ég með að
sætta mig við það að hafa orðið til
þess að vekja hann þennan morgun,
kalla hann út í dauðann. En mér var
víst ekki sjálfrátt. Líklega hefur komið
upp í mér metnaður, að pabbi sæti
ekki heima þegar hinir höfðu lagt upp
í róður. Ef forlög eða örlög eru til þá
birtust þau þarna. Ef ég hefði ekki
orðið til þess að vekja pabba á þessari
stundu þá væri margt öðruvísi nú.

hir

loknum fundi og sammæltumst við
um að ég kæmi til hans í heimsókn.
Að loknum fundi bankaði ég upp á hjá
Ólöfu Sigvaldadóttur sem þá þegar
var búin að baka vöfflur, þeyta rjóma
og laga kaffi.
Við settumst til borðs og gæddum
okkur á veitingunum sem við gerðum
góð skil á meðan við ræddum lífið og
tilveruna, málefni líðandi stundar
og ekki síst heimilislífið á Hrafnistu.
Ólöfu var margt hugleikið. Hún var
einstakur persónuleiki, jákvæð, talaði
enga tæpitungu og var ávallt í góðum
tengslum við afkomendur sína og
ættmenni á meðan hún lifði. Ólöf
fæddist í Stykkishólmi 11. september
1906. Hún lést 19. október árið 2000,
94 ára að aldri.
Þegar þetta var átti Ólöf enn sjö ár
eftir í þessu jarðlífi, var enn mjög virk
og með skýran huga enda hafði hún
því hlutverki að gegna að vera ritari
heimilisráðs Hrafnistu. Ég bjóst því
eðlilega við því fyrirfram að samræður
okkar yfir veitingunum myndu snúast
um málefni heimilisráðsins – en annað kom á daginn.
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ins og nærri má geta hef ég
átt fjölda afar skemtilegra
viðtala við heimilisfólk
Hrafnistuheimilanna á undanförnum
áratugum. Það gerist gjarnan þegar
ég hitti íbúana á „förnum vegi“ á
göngunum, í setustofum heimilanna,
matsölum eða úti við á hressingargöngu. Þessi skemmtilegu samtöl
eiga sér stundum líka stað þegar ég
er beðinn að koma í heimsókn til
heimilismanna á herbergi eða íbúð
viðkomandi til skrafs og ráðagerða og
þegar ígrunda þarf vel sérstök mál.
Ég hef lagt mig fram um að gefa mér
góðan tíma til að ræða við heimilisfólk, minnugur orða samstarfsfélaga
míns í Sjómannafélagi Reykjavíkur til
margra ára, Hilmars Jónssonar, sem
sagði gjarnan að „ef vinur þinn biður
þig um að ganga með sér mílu gakktu
þá með honum tvær.“
Af þessu tilefni langar mig að segja
eina sögu. Þannig var að mánudaginn
16. ágúst 1993 sat ég hádegisfund á
Hrafnistu í Hafnarfirði. Skömmu fyrir
fundinn hitti ég heimilismann sem
vildi gjarnan eiga við mig orðastað að

Saman
í lífsins
ólgusjó

www.tm.is

„Þá voru bara
hörkutól á togurum“
1963 - Halldór Georg Magnússon
fór í sinn fyrsta túr þegar hann var
16 ára. Þá munstraði hann sig á
nýsköpunartogarann Ask RE.
1966 - Eftir að Aski RE er lagt fer
Halldór á togarann Sigurð RE.
Hann varði allri sinni sjómannstíð
á togurum, meðal annars á
Karlsefni, Dagstjörnunni,
Guðmundi Jónssyni og Ásgeiri.
1981 - Halldór ræður sig til
útgerðarfélagsins Ögurvíkur.
Hann stundaði sjósókn á skipum
Ögurvíkur í hartnær 32 ár.
2013 - Halldór kemur í land eftir
50 gjöful ár á sjónum. Hans síðasti
túr var á frystitogaranum Frera
RE sem var upphaflega einn af
hinum svonefndu Spánartogurum.

Í 60 ár hefur saga
TM verið samofin
sögu sjósóknara og
sjávarútvegs

Árið 1956 urðu tímamót í sögu sjávarútvegs á Íslandi.
Þetta ár var TM stofnað af aðilum sem tengdust sjávarútvegi sterkum
böndum. Félagið er í dag leiðandi á sviði vátryggingaþjónustu fyrir
sjávarútveginn og hefur sérhæft sig í lausnum sem tryggja hagsmuni
atvinnugreinarinnar, jafnt á sjó sem landi.
Hjá TM starfar sérstakt teymi sem hefur yfirgripsmikla þekkingu
á sjávarútvegi og sérstökum þörfum hans á sviði vátrygginga.

