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Þórður Þórsson siglir um heimsins höf með
farþega á við smærra bæjarfélag á Íslandi.
Ekki bara fyrir efnafólk, segir hann. 
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Mikil starfsemi sem fer ekki hátt
n Á Keflavíkurflugvelli
annast Landhelgisgæslan verkefni sem
snúa að öryggis- og
varnarmálum. Rætt
við Jón Guðnason
framkvæmdastjóra
lofthelgis- og öryggismálasviðs. 
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Saga Sjómannadagsráðs
n Fimmta hvert hjúkrunarrými landsins
er rekið af sjómönnum sem unnið hafa að
því hörðum höndum í 80 ár að efla og reisa
öldrunarþjónustu í landinu. 
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Sendum sjómönnum
og fjölskyldum þeirra
okkar bestu kveðjur í tilefni
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Til hamingju sjómenn!
Þakklæti, virðing og aðdáun eru tilfinningar sem
vakna í brjóstum Íslendinga á sjómannadaginn.
Við erum meðvituð um ómetanlegt framlag
sjómanna til þjóðfélagsins enda hefur sjósókn
í gegnum tíðina verið samofin lífskjarabaráttu
þjóðarinnar. Við Íslendingar höfum öðrum þjóðum fremur treyst á sjávarauðlindina og þar með á þá starfsstétt sem sækir gull í greipar
hafsins. Þess vegna berum
við líka sérstaka virðingu
fyrir auðlindinni og starfi sjómannsins.
Sjómennskan hefur sannarlega yfir sér rómantískan blæ.
Hún er dásömuð í lögum sem allir þekkja um káta
sjómenn og siglingar um höfin blá. Sjómennskan
hefur sett ótvírætt mark sitt á menningu okkar í
svo mörgu tilliti. En við vitum líka að sjómannsstarfið er ekki eintómur dans á rósum, það erfitt
og áhættusamt. Þess vegna er okkur tamt að tala
um sjómenn sem hetjur hafsins og þess vegna
tileinkum við þeim þennan dag, sem við fögnum í
sumarbyrjun ár hvert.
En mikið vatn hefur runnið til sjávar frá
því að sjómannadagurinn var haldinn í fyrsta
sinn fyrir tæpum áttatíu árum. Þar vil ég helst
horfa til öryggismála sjómanna, sem tekið hafa
stórstígum framförum. Auk þess hafa tækniframfarir umbylt starfsaðstöðu sjómanna til
muna með tilkomu nýrra veiðarfæra og glæsilegra skipa. Þessar umbætur eru ekki aðeins

mikilvægar fyrir sjómenn sjálfa, heldur skipta
þær einnig sköpum fyrir maka og börn og aðra
fjölskyldumeðlimi sjómanna sem standa vaktina í landi, nú sem áður fyrr. Sú vakt er ekki
síður mikilvæg fyrir íslenskan sjávarútveg og
við megum aldrei gleyma óeigingjörnu hlutverki kvenna í uppbyggingu þessarar glæstu
atvinnugreinar.
Áhrif sjávarútvegsins á atvinnulífið eru líka
önnur og fjölbreyttari en þau voru áður fyrr. Í
dag á sér stað ákaflega frjó nýsköpunarstarfsemi
sem á sér rætur í sjávarútvegi. Þetta sprotastarf
tengist bæði nýstárlegri nýtingu sjávarfangs, t.d.
í lækningavörur, fæðubótarefni og jafnvel snyrtivörur, en það birtist ekki síst í þróun tæknibúnaðar til veiða og vinnslu. Í raun er það merkilegt og
sérstaklega ánægjulegt hvað Íslendingar standa
framarlega á þessu sviði. Sjávarútvegurinn er í
dag orðinn öflug þekkingargrein sem byggir á
rannsóknum og þróun og ýtir undir fjölbreyttara
atvinnulíf víða um land.
Það hafa líka orðið miklar breytingar á stjórn
fiskveiða síðustu áratugina. Kvótakerfi var komið á til þess að sporna gegn yfirvofandi hruni
nytjastofnanna. Óhætt er að fullyrða að áhersla
okkar á sjálfbærar veiðar og tiltrú á vísindalega
ráðgjöf hefur skilað okkur ótrúlegum árangri við
verndun og vöxt fiskistofna. Þá hefur kerfið haft
í för með sér mikla hagræðingu í greininni, sem
aftur hefur skilað þjóðarbúinu auknum tekjum.
Að þessu leyti má líka fullyrða að breytingin hafi
verið til batnaðar. Á hinn bóginn hefur þessum

breytingum fylgt ákveðin byggðaröskun. Þessa
þriðju stoð þarf að styrkja og ég hef einsett mér í
mínu starfi sem sjávarútvegsráðherra að ná fram
viðtækri sátt í samfélaginu um sjálfbært, hagkvæmt og umfram allt sanngjarnt fiskveiðistjórnunarkerfi. Sjávarútvegurinn hefur því miður verið
þrætuepli í íslenskri þjóðmálaumræðu allt of
lengi. En það þarf að breytast því til þess er hann
okkur of mikilvægur.
Íslenskt samfélag hefur í heild sinni tekið miklum stakkaskiptum á síðustu hundrað árum eða
svo. Það er ekki langt síðan sjávarútvegurinn stóð
undir nær öllum útflutningstekjum þjóðarinnar. Í
dag er hann ein af nokkrum mikilvægum grunnstöðum atvinnulífs hér á landi. Það er eðlileg og
jákvæð birtingarmynd þeirra efnahagslegu framfara sem við höfum gengið í gegnum á umliðnum
áratugum. Við upphaf 20. aldar voru Íslendingar
fátæk þjóð og einangruð. En í dag, í upphafi þeirrar 21. ríkir hér mikil hagsæld og lífskjör jafnast á
við það sem best gerist í veröldinni. Það er ekki
ofsagt að sjávarútvegurinn hafi verið drifkraftur
í þessum framförum. Sú hagsæld sem við búum
við í dag byggir ekki síst á dugnaði, eljusemi og
ósérhlífni íslenskra sjómanna í gegnum tíðina.
Því mun sjómannastéttin ætíð skipa þennan sérstaka heiðurssess í íslensku þjóðlífi.
Ég óska sjómönnum, fjölskyldum þeirra og
landsmönnum öllum til hamingju með daginn.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Áttatíu ár frá stofnun Sjómannadagsráðs og Sjómannadagsins
Á þessu ári eru áttatíu ár liðin frá
stofnun Sjómannadagsráðs Reykjavíkur og Hafnarfjarðar og er næstkomandi sjómannadagur því sá
áttugasti í röðinni. Áttatíu ár í sögu
þjóðar er ekki svo langur tími en í
sögu félagsskapar er það býsna
langur tími, að
minnsta kosti hér
á okkar landi.
Á þessu
tímabili hafa
hátíðarhöld sjómannadagsins
aldrei fallið niður þrátt fyrir stríðsátök og átakaatburði bæði til lands
og sjávar.
Fljótlega eftir stofnun Sjómannadagsráðs var ákveðið að eitt af megin
baráttumálum þess yrði að koma á
fót dvalarheimili fyrir aldraða sjómenn og sjómannskonur þar sem
þeir og þær gætu notið friðar og
umönnunar að loknu löngu og erfiðu
starfi. Strax var hafist handa við að
safna peningum til að leggja í sjóð til
að standa straum af fyrirhuguðum
byggingaframkvæmdum. Ýmsar leiðir voru farnar til að safna í sjóðinn
og þóttu sjómenn nýjungagjarnir í
meira lagi við þá framkvæmd. Komið
var á fót dýragarði í Örfirisey þar sem
meðal annars voru sýndir ísbirnir, apakettir af ýmsum toga, auk
sæljóna og fleiri dýra sem ekki höfðu
komið fram á Íslandi áður. Vinsælar kabarettsýningar með útlendum
fakírum og galdramönnum voru
haldnar. Samtökunum safnaðist

töluvert fé en eftirstríðsárin reyndust
erfið vegna stöðugrar dýrtíðar og
erfiðleika við ávöxtun fjár. Ýmsar
leiðir voru farnar í þessum tilgangi.
Til dæmis lánaði Sjómannadagsráð
talsvert fé til byggingar Sólvangs í
Hafnarfirði á góðum vöxtum. Með
útsjónarsemi tókst að safna nægjanlegu fé til að hefja framkvæmdir við
Dvalarheimili aldraðra sjómanna á
árinu 1952. Efnt var til samkeppni
um hönnun slíks heimilis og varð
Ágúst Steingrímsson byggingatæknifræðingur hlutskarpastur.
Sjómannadagsráð hafði um
nokkurra ára skeið leitað eftir lóð í
Laugarnesi og var hugmyndin sú að
jafnvel yrði hægt að stunda sjó frá
heimilinu því til hagsbóta. Um þessi
lóðarmál var tekist á í ráðinu en lóð
í Laugarnesi fékk ekki framgang í bæjarstjórn Reykjavíkur þar sem hafnarstjórn lagðist gegn henni vegna fyrirhugaðra framkvæmda við hafnargerð.
Í stað Laugarness bauðst lóð í Laugarási og voru ekki allir á eitt sáttir um að
fara að byggja á þessu stórgrýtisholti.
Seint og um síðir varð þó samkomulag um að hefja byggingu í Laugarási,
líklega einum fallegasta stað í Reykjavík og sést nú ekki lengur mikið af
stórgrýtinu fyrir fallegum gróðri og
glæsilegum byggingum.
Á Sjómannadaginn 1957 var heimilið síðan formlega tekið í notkun.
Þremur árum fyrr hafði Sjómannadagsráð fengið leyfi til happdrættisreksturs sem styðja skyldi frekari
byggingaframkvæmdir. Áhrifamestu
skipstjórarnir í Sjómannadagsráði

með Björn Ólafs í Mýrarhúsum í
fararbroddi höfðu farið á fund Ólafs
Thors sjávarútvegsráðherra og óskað
eftir stuðningi hans við slíkt leyfi.
Málið var tekið fyrir á Alþingi og
hlaut brautargengi á mettíma með
lagasetningu. Ólafur Thors var alla
tíð Sjómannadagsráði mjög hliðhollur um ýmis mál og hlaut hann fyrstur
manna gullmerki samtakanna.
Hrafnista í Reykjavík var byggð
fyrir atbeina sjómanna og án atbeina
ríkisins sem þurfti ekki að leggja fé
til byggingaframkvæmdanna.
Sjómannadagsráð hafði ekki
lokið fyrirætlunum sínum þótt
Hrafnista í Reykjavík væri að mestu
byggð, áfram var haldið og stefnan
skýr. Með samningum um lóð fyrir
dvalarheimili í Hafnarfirði og síðar
stækkun fyrir hjúkrunarheimili, var
Hrafnista í Hafnarfirði vígð árið 1977
og tekin í notkun. Vert er að taka
fram að ríkið lagði til um 20% til
þeirra framkvæmda.
Sjómenn hafa lengst af staðið þétt
saman þegar þess hefur verið þörf.
Lokið var nýrri hjúkrunarálmu
við Hrafnistu í Reykjavík ásamt
sundlaug og sjúkraþjálfun. Þá hefur
Sjómannadagsráð ráðist í byggingu
leiguíbúða fyrir aldraða, fyrst við
Hrafnistu í Hafnarfirði, í Laugarási
á lóð Hrafnistu í Reykjavík og við
Boðaþing í Kópavogi. Nú hefur loks
tekist samkomulag við ríki og borg
um rekstur hjúkrunarheimilis við
Sléttuveg í Reykjavík. Enn fremur
verða byggðar um 125 leiguíbúðir á
lóð við Sléttuveg sem Sjómannadags-

ráð mun eiga og leigja til aldraðra.
Er nú loks lokið við hugmyndir og
samvinnu um hjúkrunarheimili
og leiguíbúðir við Sléttuveg en þær
umræður hófust fyrir um 10 árum
síðan. Hefur ráðið átt í vinsamlegum samskiptum við bæjaryfirvöld á
öllum þessum stöðum. Á grunni árangursríks og vinsamlegs samstarfs
hefur Sjómannadagsráð tekið að sér
rekstur hjúkrunarheimila í Kópavogi,
Reykjanesbæ og á þessu ári í Garðabæ. Heimili þessi eru öll rekin undir
merkjum Hrafnistu og undir styrkri
stjórn starfsfólks þess. Góður árangur hefur náðst vegna samlegðaráhrifa í rekstri þessara heimila.
Ekki verður lokið við þennan pistil
nema minnast mannsins sem stýrt
hefur Sjómannadagsráði höfuðborgarsvæðisins í 24 ár og sett mark
sitt á allar framkvæmdir á þessum tíma. Það hefur verið einstaklega ljúft að vinna með Guðmundi
Hallvarðssyni, fá að taka þátt í hugmyndaríkum áhuga hans á að gera
góða hluti til hagsbóta fyrir aldraða.
Hafðu þökk fyrir frábær störf með
ósk um að þú og fjölskylda þín njótið
komandi tíma. Heimilisfólki á Hrafnistuheimilunum ásamt öðrum skjólstæðingum okkar, starfsfólki sem
hefur gert þetta allt saman mögulegt,
Sjómannadagsráði og sjómönnum
öllum þökkum við með virðingu og
þakklæti og óskum allrar blessunar.
Fyrir hönd Sjómannadagsráðs höfuðborgarsvæðisins,
Hálfdan Henrysson,
stjórnarformaður.

Formannsskipti hjá Sjómannadagsráði
n Hálfdan Henrysson tók á aðalfundi Sjómannadagsráðs höfuðborgarsvæðisins í byrjun maí við af Guðmundi Hallvarðssyni sem formaður
ráðsins. Guðmundur óskaði ekki eftir endurkjöri, en hann hefur átt sæti
í stjórn ráðsins í 33 ár og þar af 24 sem formaður. (Viðtal við Guðmund er
að finna á síðu 48.) Hálfdan hefur verið í stjórn ráðsins síðan 1993 og hef-

ur á þeim tíma gegnt stöðu ritara, gjaldkera og nú síðast embætti varaformanns. Þá má geta þess að dýpri tengsl eru líka á milli Hálfdans og
ráðsins, en hann er sonur Henrys A. Hálfdanssonar, sem var frumkvöðull
að stofnun Sjómannadagsins og formaður Sjómannadagsráðs fyrstu 23
árin í sögu þess. (Hlaupið er á sögu ráðsins á síðum 28-30 í blaðinu.)

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 af völdum 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 sex
Hrafnistuheimili í fimm sveitarfélögum sem veita um 700 manns
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 í Grímsnesi.
Stjórn Sjómannadagsráðs
höfuðborgarsvæðisins skipa:
»» Hálfdan Henrysson formaður,
Félagi skipstjórnarmanna.
»» Guðjón Ármann Einarsson varaformaður, Félagi skipstjórnarmanna.
»» Jónas Garðarsson gjaldkeri, Sjómannafélagi Íslands.
»» Oddur Magnússon varagjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.
»» Sigurður Ólafsson ritari, Félagi
vélstjóra og málmtæknimanna.

SJÓMANNADAGS
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Lengsta meðganga í heimi
Þórður Þórsson er skipstjóri á 74 þúsund tonna
skemmtiferðaskipi hjá
Royal Caribbean Cruises.
Hann lýsir starfinu og
aðstæðum og segir frá
því hvernig hann rataði
í þetta hlutverk. Miklar
breytingar hafi orðið á því
síðustu ár hverjir ferðast
með þessum hætti og er
langt því frá að það séu
bara ellilífeyrisþegar og
milljónamæringar. Þá sé
ekki bara siglt á lygnum sjó.

S

egja má að Landhelgisgæslan hafi leikið lykilhlutverk í því hvernig Þórður
Þórsson, skipstjóri skemmtiferðaskips Royal Caribbean Cruises,
Grandeur of the Seas, sem borinn
er og barnfæddur í Vesturbænum í Reykjavík og ekki með nein
séstök tengsl við sjóinn, valdi sér
sjómennsku að ævistarfi. „Ég lenti
eiginlega í þessu fyrir tilviljun,“
segir hann, en átján ára gamall
sótti hann um starf hjá Landhelgisgæslunni af því að vinur
hans einn ætlaði að gera það. „Og
mér datt í hug að það væri sniðugt
að sækja um líka og svo var mér
boðið vikuna eftir að mæta um
borð í varðskipið Tý og byrjaði
sem messi þar.“
Seinna hóf Þórður svo störf hjá
Eimskipi og starfaði þar í um það
bil tvö ár áður en hann ákvað að
slá til og hefja nám í Stýrimannaskólanum. „Þá var komið í ljós að
mér líkaði nógu vel á sjónum til
að vilja gera þetta að föstu starfi,
en vildi kannski ekki vera háseti
alla tíð.“

Þór Þórsson skipstjóri og
kollegi hans Claus Andersen,
sem einnig er skipstjóri hjá
skemmtiferðaskipaútgerðinni
Royal Caribbean Cruises, í
brúnni á Grandeur of the Seas.
(Mynd/ÞÞórs-Royal Caribbean Cruises)

Grandeur of the Seas heitir skemmtiferðaskipið sem Þórður Þórsson siglir
um heimsins höf. Eins og smá má er það engin smásmíði.
(Mynd/ÞÞórs-Royal Caribbean Cruises)

Af tankara á skemmtiferðaskip
Í fjögur til fimm ár starfaði Þórður
svo hjá Nestank Shipping Company,
systurfélagi Nesskipa, og var þar
orðinn skipstjóri á litlu tankskipi

og starfaði við að flytja lýsi og
skyldar vörur á milli hafna í Noregi
og Evrópu. Þá líkt og áður en fyrstu
skrefin voru stigin hjá Gæslunni
skipti máli hvað vinirnir voru að

Sífellt verið að breyta og bæta
n Royal Caribbean er sögð næststærsta skemmtiferðaskipaútgerð heims og er með aðsetur í Flórída í Bandaríkjunum. Fyrirtækið er skráð í Kauphöllina í New York og tæpur 21 milljarður Bandaríkjadala að virði, eða sem svarar til
um 2.300 milljarða íslenskra króna. Félagið rekur skemmtiferðaskip undir merkjum Royal Caribbean International,
Celebrity Cruises og Azamara Club Cruises, auk þess að vera helmingseigandi að þýska félaginu TUI Cruises, eigandi að 49 prósenta hlut í Pullmantur á Spáni, og minnihlutaeigandi í
SkySea cruises. „Samtals reka þessi merki 49 skip, en þrettán til viðbótar eru í pöntun. Félögin sinna margvíslegum ferðum um heim allan
og koma við á um það bil 535 áfangastöðum í öllum sjö heimsálfunum,“ segir á upplýsingavef móðurfélagsins. Bróðurpartur þessarar
umferðar er svo hjá Royal Caribbean International, útgerðinni sem
meðal annars gerir út skip Þórðar, Grandeur of the Seas. Farþegar eru
um fjórar milljónir árlega frá 140 löndum, þar sem viðkoma er höfð í
279 höfnum í sex heimsálfum. Þórður segir að hjá Royal Caribbean séu sjö flokkar af skipum. „Skipið sem ég
er á er í Vision-class og á fjögur systurskip. Síðan erum við með Voyager-class þar sem eru fimm systurskip,
og þannig koll af kolli,“ segir Þórður Þórsson, skipstjóri Grandeur of the Seas.

2009 farinn að leysa af skipstjóra
gera, því vinur Þórðar hafði fengið
þegar svo bar undir, en var svo fastvinnu hjá skemmtiferðaskipaútgerðinni Royal Caribbean. „Og
ráðinn sem skipstjóri á síðasta ári.
þetta virtist vera svo spennandi
Einhver tilfærsla er á mannskap á
og flott að ég sótti um líka og fékk
milli skipa, en Þórður segir að yfirvinnu.“ Þórður hóf störf hjá Royal
leitt séu menn á sama skipinu í þrjú
Caribbean í mars 2003 og fór þá
til fjögur ár, áður en kemur að því
frá því að vera skipstjóri „á litlum
að menn séu færðir á milli. „Nema
tankara“ yfir í að vera annar stýrieitthvað komi upp á og það vanti
mann einhvers staðar, eða hlutirnir
maður á farþegaskipinu Adventure
breytist með stuttum fyrirvara.“
of the Seas, sem þá var eitt nýjasta
Og langi einhvern við lesturinn
og stærsta skip Royal Caribbean,
að feta í fótspor Þórðar þá viðurog um leið eitt stærsta skemmtiferðaskip í heimi á þeim tíma, yfir
kennir hann að það sé kannski
137 þúsund tonn og 310 metra langt. ekki áhlaupaverk að komast í hlutVið tók svo ferlill hjá Royal
verk skipstjóra á skemmtiferðaskipi.
Caribbean þar sem Þórður hefur
„Stundum er sagt að það sé lengsta
færst æ ofar í metorðastiganum.
meðganga í heimi að vera með
Upphafið var á Adventure of the
skipstjórann í maganum.“ Fyrst
Seas, en þaðan fór Þórður á
þurfi að sækja um og svo þurfi fólk
Explorer of the Seas, svo á
að vinna sig upp. „Þetta er ekkert
Brilliance of the Seas, svo
öðruvísi.“
Monarch of the Seas. „Inn
á milli var ég svo í afleysFjölbreyttur hópur farþega
Grandeur of the Seas leggur upp
ingum á nokkrum
frá Baltimore á austurströnd
skipum, svo sem
Bandaríkjanna og siglir þaðan
Mariner of the
í Karíbahafið. „Á sumrin förum
Seas og Radiance
við til Bermúda og upp til Boston,
of the Seas. Svo
Portland, Bar Harbor og svo
fór ég á Navigator
Kanada.“
of the Seas, svo
Þegar Þórður er beðinn að lýsa
Liberty of the
hefðbundnum vinnudegi hjá sér
Seas, svo Anthem
um borð segir hann daginn alla
of the Seas og er
jafna byrja á því að skipið komi í
núna á Grandeur of
höfn, þótt stundum sé það náttthe Seas.“
Þórður var árið
úrlega á siglingu. „Þegar búið er

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Virkni loftræstikerfa
er okkar fag!

VESTFIRZKA
HARÐFISKSALAN

Stangarhyl 1A • 110 Reykjavík • Ísland
www.rafstjorn.is

Danfoss ofnhitanemar
í fararbroddi í 7 áratugi

Þægindi

orkusparnaður
Með RA 2000 ofnhitanema á ofninum er
nýtingin á varma með
besta móti.

Einn lykillinn að meira en 20 ára endingartíma RA 2000
ofnhitanemans er gasfyllingin, sem ólíkt öðrum fyllingum, býr alltaf yfir sömu stjórnunar- og viðbragðsgetu.
Þetta gerir RA 2000 ofnhitanemann að mun betra stjórntæki en aðrar gerðir ofnhitanema. Viðbragðstími annarra algengra gerða af hitanemum er allt að 70% lengri.
TELL - Thermostatic Efficiency Label er nýtt orkunýtnimerkingarkerfi fyrir Evrópska
ofnhitanema og lokahús. RA 2000 ofnhitanemarnir frá Danfoss eru fyrstu ofnhitanemarnir á markaðnum til að fá orkunýtnimerkingu A frá TELL
Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100
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að binda landfestar þá sest maður
við tölvuna og heldur áfram að
vinna sig í gegnum tölvupóstana.
Þar fyrir utan eru þetta fundir og
könnunarferðir, maður er líka mikið
í því að rölta um og ræða við gestina
og sjá um að allt sé í lagi, fylgja eftir
því sem fylgja þarf eftir.“
Samskiptin við farþega segir
Þórður að séu töluverð. „Þeir vilja
helst allir fá að hitta mann og þegar
maður er að labba eitthvað um þá
er maður reglulega stoppaður og
fólk vill spjalla eða forvitnast um
skipið.“ Þessi samskipti séu hluti af
starfinu, sem og regluleg kvöldverðar- eða hádegisverðarboð með
gestunum. „Eins eru móttökur fyrir
gesti. Við erum með svona „loyalty
program“ eða tryggðarkerfi þar sem
fólk vinnur sér inn ákveðna stöðu
og maður heldur litlar móttökur
fyrir þá hópa.“
Mikið er um að fólk komi aftur og
aftur í siglingu, sér í lagi að vetrinum til og dvelur þá upp undir tvo til
þrjá mánuði um borð. „Þá er þetta
oft fólk sem hefur sest í helgan stein,
gjarnan á flótta undan vetrinum
heima í nyrðri fylkjum Bandaríkjanna og Kanada.“
Skemmtiferðaskipin sækir fjölbreyttur hópur farþega og segir
Þórður mikið hafa breyst frá því á
árum áður þegar slíkar ferðir töldust bara á færi þeirra sem betur
voru stæðir. „Það var ímyndin í
gamla daga þegar standardinn var
allt annar og skipin miklu færri.
Þá varstu með þetta skipt upp í

júní 2017

Svo er æfing fyrir gestina um borð
áður en siglt er úr fyrstu höfn. Og
það er upprifjunarprógram fyrir
hvern og einn í áhöfninni sem farið
er í gegnum þegar þeir koma úr fríi
og nýliðar fá alveg sérstaka fræðslu
þar sem farið er vandlega yfir alla
þætti.“
Sömuleiðis er um borð viðbúnaður sem þarf að vera vegna veikinda
og slysa. „Við erum með um borð
tvo lækna og þrjár hjúkrunarkonur og aðstöðu til að gera smærri
aðgerðir. Stærri læknisaðgerðir
framkvæmum við ekki um borð en
þá köllum við á þyrlu eða förum
inn í næstu höfn til að koma fólki á
Þórður Þórsson er búsettur með fjölspítala.“ Þórður segir ýmislegt geta
skyldu sinni í Höfðaborg í Suður-Afrkomið upp á, meira að segja hafi
íku. Hann segir þau ánægð þar þótt
fæðst börn um borð í skipinu. Hann
vissulega hvarfli hugurinn líka heim.
samsinnir
því að slíkar uppákomur
(Mynd/ÞÞórs)
sýni að fjölbreyttari hópur sé um
borð en ellilífeyrisþegar þótt þeir
fyrsta farrými og annað farrými
séu kannski fleiri yfir vetrartímann.
og þar fram eftir götum.“ Í dag séu
skemmtiferðaskipin orðin það mörg „En svo fyllist allt af krökkum þegar
skólarnir fara í frí og þá lækkar meðog samkeppnin hörð að hægt sé að
fá mjög ódýrar ferðir, sérstaklega að
alaldurinn mikið.“
vetrinum til.
Þórður segist telja sömu kröfur
gerðar til öryggismála alls staðar í
Börn hafa fæðst um borð
heiminum og sömu reglur gildi á
Íslandi og annars staðar þótt erfitt
Nú er ekki lítil ábyrgð í því falin að
sé fyrir sig að bera saman viðbúnað
stýra farartækjum af þeirri stærð
á risastórum skemmtiferðaskipum
að rúmi heilu sveitarfélögin á ísvið það sem þekkist hér heima. „En
lenskan mælikvarða. Þetta segir
Þórður endurspeglast í áherslu sem ég fer náttúrlega alltaf á slysavarnalögð sé á öryggismál og þjálfun
námskeið heima í Sæbjörgu og miðstarfsfólks. „Við erum með fólk
að við það sem ég sé þar og hvernig
sem sinnir engu öðru en þjálfun
allt hefur breyst þá held ég að aðáhafnar og viðhaldi á búnaði. Það
búnaðurinn og þjálfunin sé hvorki
eru æfingar í hverri einustu viku.
minni né verri á Íslandi.“

á. Yfirleitt stendur þetta ekki nema
Finnst gott að búa í Höfðaborg
fyrstu einn til tvo dagana og svo
En þótt rík áhersla sé lögð á öryggi
og æfingar þá hræði það ekki farþeg- jafnar fólk sig.“
Þórður er búsettur í Suður-Afríku
ana, segir Þórður. „Fólk verður ekki
þaðan sem eiginkona hans er. Þau
smeykt þegar við höldum æfingarneru fjögur í fjölskyldunni ef hundar, en ég finn alveg fyrir því ef breytist eitthvað veðrið að þá getur verið
urinn er talinn með. „En í þessu
smá titringur í farþegunum. Fólk sér
starfi skiptir ekki miklu máli hvar
náttúrlega bara auglýsingabæklingmaður býr,“ segir hann, en dvalið
er um borð í tíu vikur í senn. „Þetta
ana og heldur að það sé alltaf gott
hefur breyst mjög mikið á síðustu
veður um borð í skemmtiferðaskipi,
fimm, sex, sjö árum með komu
en við erum að sigla í norðanverðu
internetsins. Núna er nettengingin
Atlantshafinu á veturna, út frá
orðin það góð á þessum skipum að
Baltimore, og þar getur líka blásið
ég get „skype-að“ heim á hverjum
hressilega.“ Skemmtiferðaskip geti
degi.“
líka hreyfst í miklum sjó þótt það sé
Hvað framtíðina varðar segir
ekkert á við það sem gerist í minni
Þórður aldrei að vita hvort leiðin
skipum. „Við erum með veltiugga og
liggi aftur heim til Íslands. „Það er
reynum að minnka veltinginn eins
mjög þægilegt og gott að búa í Suðog hægt er. Það verður að vera hægt
að bera fram súpuna í matsalnum.
ur-Afríku verð ég að segja. Og þótt
En það er alltaf einhver hreyfing og
landið hafi haft orð á sér fyrir glæpi
fólk misjafnlega viðkvæmt. En þetta
og alls konar vandamál þá er þetta
er ekkert eins og í gamla daga þegar
tiltölulega öruggt í Höfðaborg þar
maður var hjá Eimskipi og Gæslunni
sem við búum. Við erum ánægð en
að skælast þetta í skítaveðri um
maður veit aldrei. Það togar alltaf í
miðjan janúar í Norður-Atlantshafmann að koma heim.“ Þórður segir
að áður en fjölskyldan hafi sest að
inu.“
í Suður-Afríku hafi þau flakkað á
Þórður segist reyna að hugmilli Reykjavíkur og Höfðaborgar
hreysta fólk ef það kemur skelkog þá gjarnan reynt að eiga sumrað til hans. „Maður segir þeim að
þetta sé nú ekki eins slæmt og þeim
in á Íslandi. „En það er náttúrfinnist. „Og maður bendir þeim á
lega erfitt að halda tvö heimili og
að við þessu sé að búast um borð
ómögulegt þegar maður er komin
í skipi, rétt eins og í flugi þá er við
með hund.“ Hann sér hins vegar
búið að það sé einhver ókyrrð í
fyrir sér að halda áfram í starfi sínu
lofti. En aðalmálið er að halda fólki
sem skipstjóri á skemmtiferðaskipi.
upplýstu og vera með veðurspána á „Já þetta er mjög gott starf. Þægileg
hreinu fyrir næstu daga þannig að
innivinna, eins og einhver myndi
hægt sé að segja fólki hverju sé von
segja,“ segir hann og kímir.-óká

Sjómannadagurinn

Sjómenn, til hamingju!

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

v é l s t j ó r a

o g

m á l m t æ k n i m a n n a

-

S t ó r h ö f ð a

2 5

-

1 1 0

R e y k j a v í k

-

5 7 5

9 8 0 0

Landsfélag í vél- og málmtækni
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Margt hefur lagst
á eitt við fækkun slysa
Slysum og þá sér í lagi alvarlegum slysum hefur fækkað
mjög til sjós síðustu áratugi. Gunnar Tómasson útgerðarmaður í Grindavík segir vitundarvakningu hafa orðið og
öryggismenning færast á nýtt stig í sjávarútvegi. Slysatölurnar geti þó einar og sér verið svolítið misvísandi því
skráning slysa hafi líka batnað til muna.

SK R I FSTOFUHÚSGÖG N

Syrusson býður nú upp
á glæsilegt úrval af
húsgögnum fyrir fyrirtæki
og stofnanir.
Heildarlausnir í öll rými
Við erum alltaf með lausnina

F

réttir af banaslysum til sjós
hafa verið fátíðar síðustu tvo
áratugina eða svo, en fyrir
þann tíma voru fréttir af alvarlegum slysum mun tíðari og hlupu
raunar á tugum á áttunda og fram
á níunda áratuginn síðasta. Þá má
ráða af tilkynningum slysa til almannatrygginga að smærri slysum
hafi líka fækkað mjög. Um miðjan
níunda áratuginn voru slys á sjómönnum rúmur fjórðungur allra
tilkynntra slysa, en hlutfallið hefur
verið undir tíu prósentum síðustu ár.
Gunnar Tómasson, framkvæmdastjóri Þorbjarnar hf. í
Grindavík, segir að sjá megi af
tölunum að slysum fækki mjög eftir
stofnun Slysavarnaskóla sjómanna
árið 1985, en fleira komi þó til sem
skýri fækkunina. „En hann er stór
ástæða,“ segir hann. Ýmislegt spili
hins vegar inn í þegar komi að því
að draga ályktanir af slysatölfræði.
„Oft hefur manni fundist að fólk
misskilji það svolítið þegar banaslysum fækkar því þá er eins og það telji
að slys almennt séu að hverfa. En
það er mikill misskilningur.“ Um
leið bendir Gunnar á að á sama
tíma og slysum hafi fækkað þá hafi
slysaskráningin batnað. „En það eru
náttúrlega margir hlutir sem stuðla
að því að banaslysum hefur fækkað.
Þar spilar inn í aukin fræðsla og þar
hefur skólinn mikið að segja, betri
tækjabúnaður í skipunum og svo
aukin árvekni og réttara viðbragð
við neyðartilfellum sem kemur með
fræðslunni.“ Þá séu skipin sjálf betri
en þau voru, björgunartæki betri,
björgunarstarf betur skipulagt og
viðbragð við slysum hafi batnað. „Í
dag eru flest skip yfirbyggð, innsigl-

Banaslys á sjó
1971-2016
ÁrBanaslys
1971 31
1972 19
1973 34
1974 21
1975 12
1976 20
1977 10
1978 13
1979 20
1980 23
1981 14
1982 7
1983 16
1984 16
1985* 8
1986* 23
1987 8
1988 7
1989 7
1990 10
1991 13
1992 12
1993 9

ÁrBanaslys
1994 4
1995 3
1996 10
1997 6
1998 2
1999 2
2000* 2
2001 6
2002 2
2003 1
2004 2
2005 1
2006 2
2007 5
2008 0
2009 1
2010 1
2011 0
2012 4
2013 2
2014 0
2015 1
2016 2

*Slysavarnaskóli sjómanna stofnaður
1985; Ný ákvæði um rannsóknir sjóslysa í
siglingalögum 1986; Ný lög um rannsóknir
sjóslysa nr. 68/2000 og reglugerð nr. 133/2001.
Heimild: Rannsóknarnefnd samgönguslysa (RNSA)

ingar í hafnir landssins hafa batnað
og hafnirnar sjálfar eru mun öruggari en áður var.“
Margir hlutir leggist því á eitt við
að fækka banaslysum. „En segja
má að áherslan hafi mikið til verið

Margir samverkandi þættir hafa
orðið til þess að stórlega hefur
dregið úr slysum á sjómönnum síðustu ár og áratugi að sögn Gunnars
Tómassonar, framkvæmdastjóra
Þorbjarnar hf. í Grindavík.
(Mynd/Hreinn Magnússon)

á að bregðast við neyðartilfellum og
bregðast við til að koma í veg fyrir
örkuml og banaslys.“ Á móti komi
svo að hægari þróun hafi verið í að
bregðast við smærri eða minniháttar slysum.
Þá skipti líka máli þegar horft sé
á tölurnar að með upptöku fiskveiðistjórnunarkerfisins 1984 hafi úthald
skipa líka breyst og bæði skipum
og sjómönnum fækkað. „Það þarf
aðeins að gera sér grein fyrir þróuninni á hverju sviði fyrir sig þegar
tölurnar eru skoðaðar.“
Núna segir Gunnar meiri áherslu
lagða á að hugað sé daglega að öryggismálum og þá jafnt í smáu sem
stóru. „Og að koma á skipulegu öryggiseftirliti bæði um borð í skipunum og í allri vinnu í kringum skipin,
þar með talið í höfnum landsins.“
Gunnar segir slys sem verði séu
af ýmsum toga. „Menn eru mikið að
renna til og svo skera sig og klemmast.“ Þannig hafi honum sýnst alltíð
slys í lestum skipanna, þar sem
hlutir geti verið að færast eða slást
til. Hans tilfinning sé hins vegar að
meiri hætta sé á alvarlegum slysum
um borð í stærri skipum en minni,
þar sem oft sé unnið með þunga
hluti og mikla krafta.
Öryggisbúnaður hefur batnað og
er frekar notaður og á réttari hátt.
„Nú er miklu algengara að menn séu
með hjálma við vinnu og jafnvel í
vinnuflotgöllum og í öryggislínu og
sýni þannig meiri ábyrgð við þau
verk sem við er að fást.“ Þá hafa víða
verið tekin í notkun fjarskiptakerfi
þannig að leiðbeiningar og skipanir
berast mönnum með öruggari hætti
en þegar kallað er ofan úr brú niður á dekk, í alls konar veðri. Þessi

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Fanney Davíðsdóttir er skynsöm og spilar í Happdrætti DAS

Þetta er Fanney. Hún trúir á
staðreyndir. Fanney tekur aldrei
ákvörðun fyrr en hún hefur fast
land undir fótum, hún anar ekki
að neinu. Hún kannar allar
breytur áður en hún birtir
niðurstöður sínar.

Vikulegir útdrættir

Mestu vinningslíkurnar
- skynsamlegasti kosturinn
Nýtt happdrættisár hefst í maí
Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Miðaverð 1.500 kr. á mánuði fyrir
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða
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þróun segir Gunnar að hafi verið
viðvarandi síðustu 10 til 15 ár.
Breytingar á vinnuaðstæðum
sjómanna síðustu ár segir Gunnar
hins vegar mismunandi eftir skipum. Á vinnsluskipum hafi dregið
mjög úr því að menn séu að burðast með pönnur og kassa því nú
séu færibönd, stigabönd og annað
sem færi fiskinn upp í hendurnar á mönnum. „Menn þurfa því
lítið að vera að teygja sig og færa
sig eftir fiski.“ Þá séu komin betri
kerfi varðandi hífingar. „Áður
voru menn bara með bómuna, en
núna eru betri græjur við að hífa
og slaka. Og svo eru náttúrulega
komnar vélar eins og til dæmis beitningavélar sem vinna um
leið og línan er lögð. Þannig að
það er alls konar ný tækni komin
í vinnuna um borð sem líka hefur dregið úr slysahættu. Það eru
margir hlutir, smáir og stórir sem
gert hafa hlutina betri.“
Það sem helst teljist til nýbreytni
núna segir Gunnar að útgerðarfyrirtækin hafi verið að ráða til sín öryggisstjóra. „Þeir eru með fókusinn
á öryggismál dags daglega og að

júní 2017

hjálpa sjómönnum að halda vöku
sinni þegar kemur að þessum málum, að daglegu eftirliti sé sinnt og
að menn haldi öryggisreglur sem
þeir hafa sett sér. Og þetta er partur
af öryggisstjórnunarkerfi um borð
í hverju skipi. Oft er sagt að skipstjórinn sé sá sem beri ábyrgðina,
en öryggisstjórnunarkerfi hjálpar
til við að dreifa ábyrgðinni á alla
um borð. Enginn er undanskilinn
og enginn getur vísað á annan
þegar kemur að öryggismálum.“
Engu að síður eru áhöld um
hvernig til hefur tekist við að
fækka slysum að mati Gunnars.
„Þarna tekst á betri skráning og
svo hins vegar að menn sýna meiri
árvekni og skrá kannski atvik sem
ekki voru skráð áður. Það er ekki
víst að það hafi alltaf farið á skýrslu þótt einhver hafi klemmt sig
eða skorið á fingri, en ég held að
í dag fari það á skýrslu. Svo hefur
þetta náttúrlega líka með samningamál sjómanna að gera, en þeir
hafa mjög ríkan bótarétt og þar af
leiðandi er mjög mikilvægt að allir
sinni skráningu mjög vel.“
Gunnar segir klárt mál að núna
séu sjómenn sinnugri þegar kemur
að öryggismálum og passi betur
hver upp á annan en raunin kunni
að hafa verið áður. „Ef einhver
ætlar sér að ganga of langt þá er
einhver annar sem stoppar hann.
Menn taka þannig ábyrgð hver á
öðrum. Og mér finnst fræðslan og
skólastarfið svolítið hafa opnað

Slys tilkynnt hjá
almannatryggingum

„Áður voru menn bara með bómuna,
en núna eru betri græjur við að hífa
og slaka.“

augu manna fyrir þessu. Hérna
áður fyrr var það þannig að menn
voru ekkert mikið að skipta sér
hver af öðrum. En menn eru mikið
opnari með þetta í dag.“
Þessir hlutir gangi líka svolítið í
bylgjum því þegar mikill uppgangur var í fiskveiðum og sjósókn þá
hafi líka verið mikil endurnýjun
og oft mikið af nýliðum um borð.
„Með kvótakerfinu og fækkun skipa
þá minnkar þessi endurnýjun og
meira um að vanir sjómenn séu
um borð. En sá tími er að einhverju
leyti liðinn, en í staðinn erum við
með miklu betra fræðslukerfi fyrir
nýliða og öll skip með kerfi um
hvernig taka skuli á móti nýliðum.“
Þá sé heldur ekki litið svo á að þeir

Ár
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Slys alls
1.795
1.904
2.177
2.366
2.670
2.874
3.194
3.074
3.303
2.893
2.749
3.010
3.044
3.031
2.991
3.005
3.108
2.401
2.037
1.799
1.782
1.583
1.772
2.160
1.980
1.842
1.934
2.004
2.015
2.157
2.128

Slys á sjómönnum
459
503
592
619
631
614
522
511
523
486
459
434
460
378
381
361
344
413
382
309
366
268
425
291
239
279
252
249
230
210
220

Hlutfall
25,6%
26,4%
27,2%
26,2%
23,6%
21,4%
16,3%
16,6%
15,8%
16,8%
16,7%
14,4%
15,1%
12,5%
12,7%
12,0%
11,1%
17,2%
18,8%
17,2%
20,5%
16,9%
24,0%
13,5%
12,1%
15,1%
13,0%
12,4%
11,4%
9,7%
10,3%

Heimild: Hagstofa Íslands

séu einir nýliðar sem séu að fara
í fyrsta skipti á sjó, heldur sé litið
svo á að maður sé nýliði ef hann er
nýr um borð í viðkomandi skipi.
Dæmi um áhrif nýliðunar á
slys segir Gunnar hægt að lesa
úr tilkynningum um slys á uppgangstímanum rétt fyrir hrun, en
þá hafi gengið erfiðlega að manna
skip. Þannig megi sjá slysatíðni
taka stökk árið 2007. „En eftir 2008
eru bara orðnir vanir menn á sjó.
Svo er annað í þessu að smábátaútgerð jókst eftir að kvótakerfið var
sett á.“
Þegar horft er á tölurnar núna
allra síðustu ár og um leið með í
huga að slysaskráning sé betri þá
segist Gunnar fullyrða að hlutirnir
færist til betri vegar. „En betur má
ef duga skal og það hlýtur að vera
markmið okkar að fækka þessu
verulega. Við sjáum hver árangurinn varð við að fækka banaslysum
og alvarlegum slysum og þá á alveg að vera hægt að fækka hinum
slysunum verulega. Þar þarf bara
að koma að þessari nýju hugsun
að allt skipti máli, smátt og stórt.
Undanfarin ár hefur líka verið
vakning í því að skrá það sem kallað hefur verið „næstum því slys“,
því þar sem verður næstum því slys
getur orðið alvöru slys síðar. Menn
eru að reyna að fyrirbyggja slysin.
Og þegar fleiri fyrirtæki eru búin að
ráða sér öryggisstjóra þá held ég að
öryggismenningin færist á nýtt og
betra stig.“ -óká

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn
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Ár breytinga og
aukinna umsvifa

Jón B. Guðnason, framkvæmdastjóri Landhelgisgæslu Íslands á Keflavíkurflugvelli, fer fyrir
lofthelgis- og öryggismálasviði
Landhelgisgæslunnar.
(Mynd/Hreinn Ma nússon)

Á Keflavíkurflugvelli og raunar víðar um land er Landhelgisgæsla Íslands með umfangsmikla starfsemi þar
sem sumir hlutir fara ekki hátt. Jón B. Guðnason, framkvæmdastjóri Landhelgisgæslunnar á Keflavíkurflugvelli,
fer yfir starfsemina og endurskipulagningu hennar síðustu misseri með umtalsverðum umbótum á húsakosti og
tækjabúnaði.

L

andhelgisgæsla Íslands
(LHG) hefur frá ársbyrjun
2011 verið með á höndum
viðamikil verkefni tengd öryggis- og varnarmálum lands og
þjóðar. Verkefni þessi eru unnin
samkvæmt sérsamningi milli
utanríkisráðherra og innanríkisráðherra um að Ríkislögreglustjórinn og Landhelgisgæslan
annist tiltekin verkefni samkvæmt varnarmálalögum (nr.
34/2008). Verkefnin eru aðskilin öðrum verkefnum LHG sem
snúa að eftirliti, leit og björgun.
Um leið eru þau síður sýnileg en
önnur.
„Jú, þetta eru nokkuð umfangsmikil verkefni og oft á tíðum
er mikið um að vera hjá okkur,“
segir Jón B. Guðnason, framkvæmdastjóri lofthelgis- og öryggismálasviðs Landhelgisgæslunnar. „Meðal verkefna okkar er
dagleg framkvæmd varnarsamstarfs Íslands innan Atlantshafsbandalagsins, framkvæmd
varnarsamningsins við Bandaríkin og svo rekstur öryggissvæðisins hér á Keflavíkurflugvelli,
auk ratsjár- og fjarskiptastöðvanna fjögurra, hér á Miðnesheiði,
Gunnólfsvíkurfjalli, Langanesi,
á Stokksnesi við Hornafjörð og
á Bolafjalli við Ísafjarðardjúp,“
segir hann, en íslenska loftvarnakerfið er hluti af samþættu
loftvarnakerfi Atlantshafsbanda-

lagsins (NATO). Að sögn Jóns eru
starfsmenn sviðsins á bilinu 40
til 45. „Þar af eru sex starfsmenn
á ratsjár- og fjarskiptastöðvum
úti á landi.“ Til viðbótar séu
allmargir verktakar. „Verktakar
sem sjá um mötuneytið, öryggisgæslu, ræstingar og koma að
viðhaldi og mörgu fleiru.“
„Við varnartengdu verkefnin
vinnum við samkvæmt varnarmálalögum, sem eru önnur lög
en LHG vinnur almennt eftir. Í
varnarmálalögum ber utanríkisráðherra ábyrgð á öllum verkefnum og framkvæmd laganna,
en í þeim er svo aftur heimild
til að fela öðrum stofnunum ríkisins verkefni.“ Með samningi
sem gerður var sumarið 2014
var þessum verkefnunum skipt
á milli Ríkislögreglustjóra og
Landhelgisgæslunnar. Landhelgisgæslan er rekstraraðilinn
og utanríkisráðuneytið er svo
ábyrgt fyrir stefnumörkun og fyrir því að tryggja okkur fjármagn.“
Fáir þekkja betur til starfseminnar á Keflavíkurflugvelli en Jón,
sem verið hefur viðloðandi hana
í um þrjátíu ár. „Ég kem eins og
margir aðrir frá Ratsjárstofnun
upphaflega. Þaðan fórum við til
Varnarmálastofnunar 2008 og
svo þegar hún var lögð niður í
árslok 2010 þá færðumst við bara
eins og einn pakki undir Landhelgisgæsluna með öllu okkar

Hér er fylgst með umferð á íslenska eftirlitssvæðinu, hvort heldur sem um er að ræða flugvélar, skip eða kafbáta
(Mynd/Hreinn Ma nússon)

fólki og rekstri,“ segir hann.
Verkefni LHG snúa í meginatriðum að rekstri þess búnaðar og kerfa sem er hér á landi
og er hluti af varnarsamstarfi
íslenska ríkisins, bæði loftrýmiseftirlitið og eftirlit með því
sem er í sjónum og neðansjávar,
en það eftirlit fer fram í stjórnstöð Atlantshafsbandalagsins
á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. „Undir eru öll tæki,
ratsjár- og fjarskiptastöðvar,
stjórnstöðin hér á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli, allur
búnaður og mannvirki. Við erum
með í rekstri gríðarlega mikið
af mannvirkjum, eða um 140
talsins.“ Þá heldur LHG utan um
svokallaðan gistiríkjastuðning
og tekur á móti öllum erlendum liðsafla sem hingað til lands
kemur. „Hvort sem það er bara
ein flugvél sem er hér yfir nótt,
eða 600 manns í einhverjar vikur,
til dæmis í tengslum við æfingar.
Þetta getur verið allt þar á milli,“
segir Jón, en að auki er LHG
ábyrg fyrir rekstri olíubirgðastöðvar NATO í Helguvík sem
núna er leigð til Olíudreifingar

Stjórnstöð NATO tekin í gegn
n Þegar Sjómannadagsblaðið leit við á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli var handagangur í öskjunni við að gera upp stjórnstöð Atlantshafsbandalagsins með nýjum innréttingum og uppfærslu á raflögnum
sem áður voru með bandarísku sniði, tölvum og hugbúnaði. „Þetta eru
miklar framkvæmdir og innviðir byggingarinnar að hluta til endurnýjaðir,
en framkvæmdir eru að mestu kostaðar af Mannvirkjasjóði Atlantshafsbandalagsins og hluti af endurnýjun bandalagsins sem nú stendur yfir í
flestum aðilar ríkjunum,“ segir Jón B. Guðnason, framkvæmdastjóri LHG á
Keflavíkurflugvelli. Jón segir að byggingin sé „öruggasta bygging landsins“
og hefur nokkuð til síns máls. Innandyra er tilfinningin svolítið eins og að
vera í risastórum kafbáti. Öryggis- og byggingarstaðlar taka mið af því að
um er að ræða stjórnstöð Atlantshafsbandalagsins á Íslandi. Byggingin
hefur því sitt eigið loft- og kælikerfi og þar er hægt að hafast við þótt fyrir
utan gangi mikið á. Aðalstjórnstöðin er gluggalaust rými þar sem tugir
geta starfað í einu, en sýndargluggar í formi skjáa sýna það sem fyrir utan
er. Í stjórnstöðinni er svo vakt allan sólarhringinn alla daga ársins. Samskonar stjórnstöðvar er að finna í öllum aðildarríkjum NATO. „Fylgst er með
allri flugumferð yfir Norður-Atlantshafi og í okkar tilviki að þar séu á ferð
vélar sem eiga erindi, séu með heimildir og að vitað sé hverjar þær eru. Ef
ekki þá bregst Atlantshafsbandalagið við með einum eða öðrum hætti.
Við erum líka hér í stjórnstöðinni með aðgang að öllum herskipum sem
vitað er um á svæðinu auk þess að hafa eftirlit með því sem er neðansjávar, en það er öllu erfiðara að tala um það og minni upplýsingar gefnar á því
sviði.“ Þá eru öll samskipti dulkóðuð inn og út úr byggingunni í samræmi
við öryggisstaðla Atlantshafsbandalagsins og jafnvel á milli kerfa, en sum
þeirra eru alveg lokuð, líka milli landa og ekki tengd internetinu. „Í tengslum við þessa endurnýjun á húsnæðinu og kerfum eru settir um það bil
hundrað kílómetrar af nýjum köplum í húsið og út er mokað fleiri tonnum
af tækjabúnaði sem settur var upp á tímabilinu 1993 til 1995 og ný tæki
tekin inn í staðinn.“

MEÐ GRÆNA
SAMVISKU?
Ferskar sjávarafurðir í umhverfisvænni umbúðum
Íslenskur sjávarútvegur er í fararbroddi í

sjávarafurðir séu umhverfisvænni en hjá

heiminum. Hvort sem litið er til ferskleika

samkeppnisaðilum og að fádæma lágt

afurðanna, hreinleika framleiðslunnar eða

kolefnisspor* þeirra veiti íslenskum

nýsköpunar í greininni er um allan heim horft til

fyrirtækjum forskot á erlendum markaði.

íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja sem leiðandi
aðila. Kaupendur og neytendur sjávarafurða á

Umbúðir frá Odda skila vörunum ferskum

heimsvísu eru kröfuharðir viðskiptavinir sem

á áfangastað og tryggja að kaupendur og

ætlast til þess að gæði, ferskleiki og

neytendur geti notið bestu sjávarafurða

umhverfisvitund haldist í hendur. Hjá Odda

á markaðnum með grænni samvisku.

leggjum við okkar af mörkum með því að tryggja
Veldu minna kolefnisspor – fyrir okkur öll.

að umbúðir frá okkur utan um íslenskar

Mismunur á milli Odda og annarra
framleiðslulanda Kg CO2 ígildi

Pappakassar
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Oddi Svíþjóð ** Danmörk Litháen Þýskaland Holland Pólland
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Mismunur á milli Odda og annarra
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og annar meðal annars öllu flugi
á Keflavíkurflugvelli. „Við rekum líka ljósleiðarakerfi Atlantshafsbandalagsins sem liggur
hringinn í kringum landið og er
að hluta leigt út til Vodafone til
að örva samkeppni á fjarskiptamarkaði. Þannig að við komum nú ansi víða við,“ segir Jón
sposkur.
Starfsemin er rekin með framlögum úr ríkissjóði og svo framlögum frá Atlantshafsbandalaginu í afmörkuð verkefni. „Og
svo eru Bandaríkjamenn með
áætlanir um að styðja hér fjárhagslega við reksturinn á næstu
árum,“ bætir Jón við.
Verkefni sem Bandaríkjamenn koma að og hefur verið
fjallað nokkuð um tengjast allmiklum breytingum á flugskýli
sem Landhelgisgæslan rekur
á Keflavíkurflugvelli fyrir um
tvo milljarða króna. „Verið er
að búa til aðstöðu fyrir nýju
kafbátaleitarvélarnar sem hófu
aftur að koma hingað sumarið
2014 og hafa verið hér reglulega
síðan,“ segir Jón, en hurðin á
flugskýlinu er ekki nógu há fyrir nýju vélarnar. „Hækka þarf
hurðar og svo verður líka sett
upp þvottastöð fyrir þessar nýju
vélar.“ Um er að ræða þotur af
gerðinni Boeing P-8 Poseidon
sem er breytt útgáfa af Boeing
737-800 og er sérstaklega búin
til eftirlits og kafbátaleitar með
nýjustu tækni.
Jón segir hins vegar ekki
hafa verið rætt um að vélarnar
verði staðsettar hér til langframa, aðeins tímabundna viðveru. „Það er náttúrlega ekki
mikið til af þessum vélum og
þær færast til eftir því hvað er
að gerast í heimsmálunum. Þær
eru ýmist í Bandaríkjunum, á
Spáni, í Skotlandi, Noregi, eða

Jón B. Guðnason segir að hjá LHG á Keflavíkurflugvelli starfi fólk með margvíslegan bakgrunn. Um sé að ræða sérhæfð störf og kjarni starfsmanna sé
með nokkuð langan starfsaldur, allt upp í þrjátíu ár.
(Mynd/Hreinn Ma nússon)

hér.“ Þessar vélar leysa af hólmi
gömlu P-3 Orion vélarnar sem
hér hafa verið en síðasta P-3 vélin yfirgaf landið í ágúst í fyrra.
Mest eru umsvifin hins vegar
á Keflavíkurflugvelli þegar þar
eru flugsveitir í loftrýmisgæslu
NATO. Frá miðjum maí og fram
í miðjan júní er hér flugsveit
frá Kanada, en þar á undan var
ítalski flugherinn með viðveru í
mars og apríl. Í september kemur svo bandaríski flugherinn í
loftrýmisgæslu. „Eins verður

	
  

Ratsjárstöðin Stokksnesi.

Ker Umbúðamiðlunar eru
eingöngu ætluð til leigu
undir matvæli.

(Mynd/Landhelgisgæslan)

æfing hérna suður af Íslandi í
lok júní eða byrjun júlí á vegum
Atlantshafsbandalagsins,“ segir
Jón og bætir við að eins haldi
LHG árvissa sprengjuleitaræfingu sína í lok september en
æfingin er styrkt af Atlantshafsbandalaginu. „Svo detta hér inn
kafbátaleitarvélar með stuttum
fyrirvara og mislanga viðveru.“
Staðsetninguna á Keflavíkurflugvelli segir Jón aukinheldur
kalla á mikið samstarf við Isavia
og það hafi gengið mjög vel.
„Notkun á loftrými hér fyrir herflugvélar er samkvæmt samningi
milli Landhelgisgæslunnar, Isavia
og Samgöngustofu, en aukin umferð um Keflavíkurflugvöll hefur
töluverð áhrif á okkar rekstur.“
Ekki geti allir verið á flugbrautinni
í einu. „Þetta er dálítið púsl, en
það gengur með góðu samstarfi
og samvinnu við Isavia.“ Þannig
sé reynt að stilla æfingar herflugvéla þannig að þær fari fram utan
háannatíma á flugvellinum þegar
borgaralegt flug er með „forgang“.
En eru fyrirséð enn aukin umsvif á Keflavíkurflugvelli? „Við
höfum fundið fyrir því eins og
allir aðrir að það er engin þíða í
heimsmálunum. Ef eitthvað er
þá er aukning í starfseminni hjá
okkur og hluti af því er kannski
þessi aukna viðvera kafbátaleitarvélanna þótt loftrýmisgæslan
hafi ekki aukist,“ segir Jón.-óká

HÁGÆÐA

HRÁEFNI
ÞARFNAST HÁGÆÐA VINNSLU

Til hamingju með
sjómannadaginn!
Við þökkum samstarf liðinna ára og sendum
landsmönnum öllum heillaóskir í tilefni dagsins.
marel.is

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

16



sjómannadagsbl aðið

júní 2017

Ný veiðarfæri voru
lykillinn að úthafsveiðunum
Guðmundur Jónsson skipstjóri er einn af frumkvöðlum úthafsveiða frá Íslandi.
Veiðar á úthafskarfa voru
brokkgengar í byrjun
en gengu svo vel í framhaldinu. Skipt hafi höfuðmáli að útgerðin veitti svigrúm til þróunar veiðarfæra,
en trollin sem notuð voru
margfölduðust að stærð.
Öflugri veiðarfæri og
reynsla héðan varð svo til
þess að aðrir náðu fótfestu
á enn fjarlægari miðum.

veiðarnar borguðu sig. „Þannig
að það þurfti að fara að huga að
stærri trollum.“ Í því voru menn
dálítið einir á báti því lítið samband náðist við Rússana þarna
úti og erfitt að tala við þá. „Rússar höfðu stundað veiðar þarna í
Irmingersjónum sem kallaður er
og Færeyingarnir voru líka búnir
að fara þarna eitthvað áður, en árangurinn var ekki mikill hjá okkur
í þessi veiðarfæri sem við höfðum.“

V

ið eltum Rússana,“ segir
Guðmundur Jónsson skipstjóri um hvað kom til að
Íslendingar leituðu á ný mið með
úthafsveiðum sínum undir lok
níunda áratugar síðustu aldar.
Guðmundur sem var skipstjóri á
Venusi HF er einn frumkvöðla í
úthafsveiðunum og lék lykilhlutverk við veiðarfæraþróunina sem
gerði þær mögulegar. Kom þar að
gagni menntun hans og reynsla
við netagerð.
„En ég er náttúrlega ekki fyrsti
maðurinn sem fer í þetta,“ áréttar Guðmundur þegar hann er
spurður af því hvenær og af
hverju Íslendingar hafi byrjað
úthafsveiðar sínar. Breytingarnar
hafi hins vegar orðið um það leiti
sem kvótakerfið var tekið upp, en
þá hafi verið um að ræða tvö kerfi,
annars vegar sóknarmarks- og
hins vegar aflamarkskerfi. „Og
skipin sem voru á sóknarmarki
þurftu yfir tímabilið að skila
visst mörgum dögum frá veiðum
innan landhelginnar.“ Horft var
til úthafsveiðanna til að lengja
úthaldið og fækka dögum þar sem
skip voru bundin við bryggju. „Og
þegar farið var að huga að þessu
þá voru það skip Sjólastöðvarinnar í Hafnarfirði, Haraldur Kristjánsson og Sjóli, sem fara fyrst út
1989. Þá var sett upp í tilraunaskyni fyrsta 1.152 metra trollið,
sem var dálítið stærra heldur en
önnur flottroll sem höfðu verið
sett upp.“

Guðmundur Jónsson lék lykilhlutverk í því að hér voru hönnuð stærri troll sem nýst gátu við veiðar á úthafskarfa
þegar Íslendingar tóku sín fyrstu skref á þeim miðum undir lok níunda áratugarins.

Fyrstu tilraunir skiluðu litlu
Guðmundur segir hafa gengið á
ýmsu við þessar fyrstu tilraunir, svo sem vegna veiðarfæranna.
„En þetta sýndi samt, með áframhaldandi tilraunum, að þetta
lagaðist þegar leið á sumarið og
það kom smáafli í þetta, þangað

Fór ungur á sjóinn
n Guðmundur Jónsson man tímana tvenna í íslenskum sjávarútvegi, en
hann tók sín fyrstu skref í sjómennsku sumarið 1959 á togara frá Hafnarfirði
sem hét Ágúst. Þá var hann 14 ára gamall. Um haustið hóf hann nám í Iðnskólanum. „Og maður fór á vertíð 1960. Svo fór ég í land og lærði netagerð
og svo aftur út á sjó þegar það er búið. Þar var ég svo þangað til 2013 að ég
hætti,“ segir hann. Þá var Guðmundur skipstjóri á Venusi HF 519, togara HB
Granda, sem lagt var sama ár eftir 40 ára úthald frá Íslandi. Skipið var eitt
Spánartogaranna svonefndu og hét þá Júni GK kom til heimahafnar á Íslandi,
hjá Bæjarútgerð Hafnarfjarðar, 3. júni 1973. Þá var Guðmundur fyrsti stýrimaður á togaranum þar til í ágúst sama ár að hann tók við sem skipstjóri.

Hér skoða skipverjar á Venusi flækjurnar sem upp komu eftir að nýju og
Mynd/Guðmundur Jónsson
stærra trolli var kastað í fyrsta sinn. 

til menn gátu ekki sett meiri tíma
í þetta það sumarið. En svo keyptum við svona troll fyrir Venus
haustmánuðum og vorum að nota
Skerjadýpið og það gekk mjög vel
hérna fyrir innan landhelgina.“
Árið 1990 fór Venus svo út með

þetta troll, en þá voru, að sögn
Guðmundar, úthafsveiðar stundaðar á svæðinu rétt fyrir utan
landhelgislínuna og alveg upp í
350 mílur suðvestur af Reykjanesi.
Þá kom í ljós að aflinn sem trollið gaf var ekki nægur til þess að

Trollin verða til
Haustið 1990 segist Guðmundur
hafa rætt við Guðmund Gunnarsson í Hampiðjunni um að fá stærra
veiðarfæri. „Og þá er hugað að því
að framleiða þetta troll sem kallað
er 2048,“ segir hann, en nafngiftin
vísar til ummálsins á opi trollsins
í metrum talið. Það átti að koma
í stað 1152-trollsins. Hjá Hampiðjunni voru þessi troll nefnd Gloríutroll og hafa haldið því nafni síðan.
Úr varð að við á Venusi fengum
stærra troll. „Og þetta var náttúrlega allt nýtt, bæði framleiðslan
á þessu og annað. Eins með efnið
í þessu, það kemur margt til
greina þegar verið er að framleiða
svona veiðarfæri.“ Þegar trollinu
var fyrst kastað segir Guðmundur að í því hafi verið ágætis afli.
„En það kom svo flækt og snúið
inn að við gátum ekki kastað því
aftur. Það þurfti að fara í land og
greiða það og svo þurfti að breyta
sniðinu á því og hugsa öðruvísi
upp á að þetta kæmi ekki aftur
fyrir.“ Við hafi tekið hægfara
þróun þar sem sagan hafi endurtekið sig, en breytingarnar engu
að síður verið í rétta átt. „Þetta
endurtók sig. Í trollinu var góður
afli, en ekki hægt að kasta því
aftur. Þegar við fórum út í þriðja
skiptið lagaðist það aðeins, en
ekki nóg til þess að við gætum
kastað því aftur.“
Veiðiopið varð margfalt stærra
Þarna var búinn að fara mikill
tími í þróunina, en góður afli gaf
að sögn Guðmundar fyrirheit um
að þetta gæti á endanum gengið upp. Ekki kom hins vegar til
greina að gefast upp og miklu réði
að Kristján Loftsson útgerðarmaður skipsins veitti svigrúm
til tilraunanna. „Það fór rúmur
mánuður í þetta, en þetta hafðist
af því að mannskapurinn tók þátt
í þessu líka.“ Eftir þessar þrjár
ferðir fóru hlutirnir að ganga upp
og þegar var farið að huga að
því haustið 1991 að fá annað og
stærra troll.
Að mörgu er hins vegar að
hyggja við hönnun nýrra trolla.
Bæði þarf að vera auðvelt að
afgreiða það á dekkinu auk
þess sem trollið þarf að vera létt.
„Skipið sem ég var á, Venus, hafði
ekki nema 30 tonna togkraft. Og
þegar verið er að stækka trollið

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
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Horft til hafs
n Gefin var út afsteypa af styttunni „Horft til hafs“ eftir Inga Þ.
Gíslason fyrir fimm árum síðan í tilefni 75 ára afmælis Sjómannadagsráðs. Styttuna má berja augum í fullri stærð á Miðbakka
Reykjavíkurhafnar, en hún var afhjúpuð á sjómannadaginn 1.
júní 1997.
Afsteypan er bronslituð og hægt er að kaupa á skrifstofu Sjómannadagsráðs (sími 585-9300 / jona@sjomannadagsrad.is), en
hún kostar 9.900 krónur.
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.“

þá verður að passa að efnið í trollið verði ekki það mikið að Venus
komist ekki áfram með það.
Svo það var farið í að stækka
möskvana meira. Á 2048-trollinu voru stærstu möskvarnir
64 metrar. Svo förum við næst í
það að fá ummálið upp í 2.560
metra og stækkum þá stærstu
möskvana í 120 metra, til að
minnka viðnámið í sjónum og
efnið í trollinu. Við gátum ekki
dregið þyngra troll.“
Þetta var gert og skilaði nýja
trollið alveg ótrúlegum afla árin
1992 til 1994 að sögn Guðmundar.
„En þarna var búið að fara í gegnum fjölmarga þætti, bæði hvaða
efni ætti að nota í trollið og
hvernig ætti að vinna efnið.“ Á
sama tíma hafi komið til sögunnar ný efni við veiðarfæragerðina,
stundum kölluð ofurefni, bæði
sterkari og léttari, sem einnig
hafi hjálpað til. „En það má segja
að á þessum tíma, svona til þess
að gera einhverja grein fyrir
því hvernig veiðiopið á trollinu
stækkaði, hafi trollin, eins og
þau sem við vorum að nota í byrjun, farið úr því að vera með opnun á stærð við vítateiginn á fótboltavelli upp í það að vera eins
og þrír og hálfur fótboltavöllur
hlið við hlið. Þannig þróuðust
þessi veiðarfæri á þessum tíma,
frá svona 1989 til 1992.“

Hér má sjá hvernig ummál veiðiopsins stækkaði þegar Gloríu-trollin urðu til.
Myndin er úr glærukynningu Guðmundar Jónssonar á Sjávarútvegsráðstefnunni 2015 í nóvemberlok það ár.

Dreifður afli á nýjum miðum
Veiðarnar segir Guðmundur hafa
gengið vel þar til úr þeim fór að
draga aftur um og upp úr 2007. „Það
dró bara úr aflanum,“ segir hann.
Síðast hafi Alþjóðahafrannsóknaráðið lagt til að ekkert yrði veitt úr
úthafskarfastofninum. „Og Rússarnir
hafa ekki viljað viðurkenna það hvort
þeir fara eitthvað þarna út eða ekki.
En það var voða lítil veiði þarna í
fyrra.“ Veiðarfærin segir Guðmundur hins vegar hafa þróast áfram og
en grunninn sé verið að nota áfram,
sama veiðarfærið í ólíkum stærðum, bæði í síld, kolmunna og makríl.

„Þróunin byrjaði þarna á þessum
árum og búið er að sníða þetta
fyrir hinar og þessar fisktegundir.“
Reynsluna af veiðarfærunum og af
veiðunum hér heima hafi þeir svo
haft í farteskinu sem hófu veiðar
á allt öðrum miðum, svo sem við
strendur Vestur-Afríku, en þar hafa
Íslendingar haslað sér völl í veiðum
þar sem uppistaðan í aflanum er
makríll. „Veiðarfærið sem gaf þeim
séns á að komast í dreifðan afla varð
til hér. Menn fara þarna suðureftir og
svo náttúrlega þróa þeir veiðarfærin að þeim afla sem þar er að finna,“
segir Guðmundur. -óká

Í grænum sjó …

… siglið áfram
Lyfja sendir sjómönnum og
fjölskyldum þeirra hátíðarkveðjur
á sjómannadaginn.
Opið til miðnættis í Lyfju
Lágmúla og Smáratorgi.

Netverslun – lyfja.is

fastus.is

VÖNDUÐ ELDHÚSTÆKI
SEM HENTA VEL UM BORÐ Í SKIP
Fastus býður upp á heildarlausnir fyrir atvinnueldhús á sjó. Fagþekking og reynsla eru lykilatriði í starfsemi Fastus, en þar
starfa reyndir ráðgjafar á sölusviði sem tryggja réttar lausnir fyrir þínar þarfir.
Hafðu samband og fáðu upplýsingar um útbúnað sem hentar þinni starfsemi.

ELDAVÉLAR

OFNAR

ÖRBYLGJUOFNAR

KAFFIVÉLAR

GIRO PÖNNUR

UPPÞVOTTAVÉLAR

Verið velkomin í verslun okkar
Opið virka daga kl. 8:30–17:00
Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

Veit á vandaða lausn
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Hafísþekjan er í sögulegu lágmarki
Fátítt er síðustu ár að hafís
sé til vandræða nærri eða
upp við land, en ef horft er
nokkra áratugi og þaðan
af lengra aftur í tímann, þá
var þekkt að firðir tepptust
og sjóleiðir lokuðust vikum
og mánuðum saman. Ingibjörg Jónsdóttir dósent við
HÍ og sérfræðingur um hafís svarar spurningum um
þróunina.

Í

sunnudagsblaði Tímans vorið
1965 skrifar Hrólfur Kristbjörnsson greinina „Hafísár og
harðindi í mínu minni“ og hefur
þar meðal annars eftir gamlan
málshátt: „Sjaldan er mein að
miðsvetrarís né gagn að góuís, en
oft kemur veiði með vorís.“ Greinin
var skrifuð í tilefni af því að hafíss
hafði orðið vart norður af landinu
og hafði þá ekki sést lengi í slíku
magni. Rifjuð eru upp mikil hafísár
og endað á frostavetrinum mikla
1918.
Hafi hafís verið hér svo algengur
við land að rataði í málshætti má
spyrja hvort áratugafrí frá hafís við
land, þótt sjófarendur norður og
norðvestur af landinu þurfi stundum að hafa gát á, heyri sögunni til.
Ingibjörg Jónsdóttir, dósent í landfræði við Háskóla Íslands, hefur
sérhæft sig í rannsóknum á hafís
og liggur beinast við að spyrja hana
hvaða ís þetta sé sem hér þurfi að
varast, hvar hann sé að finna og
hvaðan hann komi?
„Hafísinn sem berst inn á íslensk
hafsvæði kemur með AusturGrænlandsstraumnum norðan úr
Grænlandshafi og Norður-Íshafinu. Í samfloti með hafísnum eru
borgarísjakar sem brotnað hafa
úr skriðjöklum Grænlands og
Svalbarða sem ganga í sjó fram,“
segir hún og bætir við að talsverð
nýmyndun hafíss geti átt sér stað
þegar skilyrði séu rétt, „þegar
saman fara skörp lagskipting sjávar og kaldur en seltulítill sjór helst
í yfirborði og mikil yfirborðskæling
á sér stað vegna kulda í lofti. Við

Á næsta ári verða komnir þrír
áratugir síðan áhugi Ingibjargar
Jónsdóttur á hafís vaknaði, en
þá var hún í hlutastarfi á hafísdeild Veðurstofunnar.
(Mynd/Hreinn Magnússon)

Eftirlit úr háloftum
n Rúm hálf öld er síðan gervitunglamyndir fóru að nýtast við eftirlit með
hafís, en slíkar myndir segir Ingibjörg Jónsdóttir, dósent við HÍ, hafa þróast mikið á undanförnum áratugum. „Fyrstu myndirnar á sjöunda áratugnum voru svarthvítar og hver myndeining gaf vísbendingu um reit sem var
um fjórir sinnum fjórir kílómetrar á stærð, og erfitt var að greina ís frá skýjum. Þær nýttust auk þess lítt til eftirlits þar sem það tók langan tíma að fá
þær.“ Þróunin hafi samt haldið áfram og smátt og mátt hafi greinihæfnin
batnað. Á tíunda áratugnum hafi svo orðið bylting í nýtingu ratsjármynda,
en með þeim megi greina hafís og borgarísjaka óháð skýjahulu eða birtuskilyrðum. „Þetta eru mikilvæg atriði á norðlægum slóðum. Fyrstu árin
voru myndirnar hins vegar alldýrar og spönnuðu aðeins hluta af svæðinu
sem áhugavert hefði verið að fylgjast með. Þessi ár voru þó góð til að
þróa nýtingu og túlkun myndanna. Nú fást þessar myndir nánast daglega
af öllum íslenskum hafsvæðum, án endurgjalds og það breytir afar miklu
varðandi hafíseftirlit og rannsóknir,“ segir hún. Allan tímann hafi Landhelgisgæslan líka gegnt lykilhlutverki í þróun mála, með reglubundnu
ískönnunarflugi og mótun aðferða við hafíseftirlit.

slíkar aðstæður frýs sjórinn í yfirborði hratt“.
Hafísþekjan hefur þynnst
Áður fyrr segir Ingibjörg menn helst
hafa óttast hafþök af ís – þegar
hann aftraði siglingum og veiðum
og varð þess valdandi að vorin og
sumrin urðu hörð og höfðu slæm
áhrif á búskap. „Nú er það helst ís

sem fólk býst ekki við sem veldur
mestu hættunni, það er ef borgarbrot eða jakar sem sjást illa í ratsjá
geta valdið skaða á skipum eða
veiðarfærum.“
En er hafís rénun eða eru
tímabundnar sveiflur í magni?
„Söguleg gögn og vísbendingar
um hafís úr setkjörnum sýna að
það hafa verið miklar sveiflur í

útbreiðslu hafíss á mismunandi
tímum jarðsögunnar. Rýrnun íssins
síðustu árin hefur hins vegar mikla
sérstöðu. Hafísþekjan á norðurslóðum er í sögulegu lágmarki og þessar
breytingar hafa átt sér stað mun
hraðar en búist var við.“
Síðustu ár segir Ingibjörg hlutfall
fjölærs hafíss hafa minnkað mjög
mikið á Norðurhveli. „Það er margra
ára gamall ís, sem almennt er
þykkari og harðari en nýmyndaður
hafís. Hafísþekjan hefur því þynnst
umtalsvert, og útbreiðsla íssins
hefur einnig minnkað. Þetta veldur
ákveðnum vítahring í haf- og veðurkerfum, þar sem auður og dökkur
sjór dregur í sig mun meiri geislun
en hvítur ís. Þar með veldur minni
ísþekja frekari hlýnun. Þynnri hafís
verður einnig fyrir meiri áhrifum af
vindi og öldum; brotnar frekar upp
og er því fljótari að bráðna.“
Hafþök eru ólíklegri en áður
Ingibjörg segir skip á veiðum á
Grænlandssundi enn verða vör við
ís og þurfa að hafa varann á, en
það gerist mun sjaldnar að ísinn
komi upp að landinu. Nú sé það
helst að spangir komi nálægt landi

eftir langvarandi suðvestanátt.
„Borgarísjakar munu áfram valda
hættu en rek þeirra er mun erfiðara
að reikna út þar sem þeir eru svo
óreglulegir að lögun og verða fyrir
áhrifum vinda og strauma.“
Varðandi það hvort liðin tíð sé að
hér fyllist firðir af ís og lokist jafnvel
vikum saman segir Ingibjörg ekki
hægt að útiloka að hafís valdi truflunum í framtíðinni. „En það er mun
ólíklegra að hafþök komi upp að
Norður- og Austurlandi og ílengist
þar vikum saman eins og gerðist á
hafísárunum og oft á fyrri öldum.
Magn hafíss á þessum slóðum hefur
minnkað svo mikið á undanförnum
árum. Hafís mun áfram myndast
í Norður-Íshafi, Grænlandshafi og
Grænlandssundi, en minni hluti
hans þolir sumarbráðnunina, að
minnsta kosti við þessar aðstæður.“
Ingibjörg rifjar upp að í byrjun árs
2007 hafi hafís komið inn á Dýrafjörð og fleiri firði á Vestfjörðum, en
það hafi í raun verið ein stór hafísspöng frekar en meginís. „Slíkir
atburðir eru ekki ólíklegir í nánustu
framtíð, en þeir hafa áhrif í örfáa
daga frekar en í vikum talið. Á allra
síðustu árum hefur hafísinn verið
sjaldséðari gestur. Hann kemur
sjaldnar yfir miðlínuna á milli Íslands og Grænlands.“
Áhuginn vaknaði í grunnnámi
Áhugi Ingibjargar á hafís segir hún
að hafi vaknað 1988 þegar hún var
enn í grunnnámi og fékk hlutastarf við hafísdeild Veðurstofunnar.
„Síðar átti ég eftir að sérhæfa mig
í hafísfræðum og vinna að þeim í
ýmsum löndum. Mér hefur alltaf
fundist heillandi hve hafísrannsóknir eru fjölbreyttar. Þær snúast
meðal annars um langtímaveðurfarsbreytingar, áhrif á samfélagið
fyrr og nú, og um hvernig nýta megi
nýjustu tækni til að bæta öryggi
sjófarenda og fá gleggri sýn á ísinn
sjálfan, hvernig hann myndast, rekur og bráðnar.“ Hún sé því jöfnum
höndum að vinna með dagbækur
bænda frá fyrri öldum og að prófa
nýjar gerðir gervitunglamynda og
koma þeim til sjófarenda eins fljótt
og auðið er. Hún grufli á skjalasöfnum hér og þar, en komist einnig

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

TIL HAMINGJU SJÓMENN!

FISK Á
GRILLIÐ!

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land
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á sjóinn og skoði ísinn frá fyrstu
hendi.
Samstarf við aðrar þjóðir hafi
líka alltaf verið sterkur þáttur í hafísrannsóknum. „Fyrirmynd mín í
þeim efnum er Þór Játvarður Jakobsson. Hann var deildarstjóri haf-

júní 2017

ísdeildarinnar, og við höldum enn
hópinn „ísfólkið“ af Veðurstofunni,
Eiríkur Sigurðsson, Sigþrúður Ármannsdóttir, Björn Erlingsson, Jón
Elvar Wallevik og Hjalti Sigurjónsson.“ Ingibjörg hefur starfað við Háskóla Íslands frá 1999 við kennslu

Orð sem
höfð eru um hafís

Slönguhjól og kefli
Fjaður inndraganleg - plast, stál eða ryðfrí umgjörð
Ýmsar slönguútfærslur fyrir vatn, loft og olíur
Hér má sjá svonefnda fjölrófsmynd úr gervitungli þar sem greina má skýjahulu frá ís. Verði vart við ís sér Landhelgisgæslan um að kanna nánari legu
(Mynd/Ingibjörg Jónsdóttir)
hans og vara sjófarendur við hættunni. 

og rannsóknir. „Og það hafa
einnig verið ákveðin forréttindi að
geta mótað rannsóknir sínar þar.

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

Sigldi yfir Norður-Íshafið
Ingibjörg er í hópi fárra sem siglt
hafa norðurleiðina til Kína og segir
stórkostlegt að hafa fengið tækifæri til að sigla yfir Norður-Íshafið. „Það er gott að vera á sjó. Þetta
var haustið 2012 þegar ísinn náði
sögulegu lágmarki í útbreiðslu og
magni. Fyrirvarinn var nokkuð
skammur en þetta tókst vel þó að
ástand ísbreiðunnar vekti vissulega áhyggjur allra skipverja.“
Meðal annars hafi verið skoðað
hvaða áhrif sót og mengun hefði
á bráðnun hafíss, en um borð hafi

einnig verið aðrir vísindamenn að
rannsaka lífríki, hafið og lofthjúpinn. Því hefur verið haldið á lofti að
bráðnun íss á norðurslóðum feli í
sér tækifæri, en Ingibjörg segir að
hraðar umhverfisbreytingar séu
varasamar því þær gefi minna svigrúm til aðlögunar. „Það virðist vera
að koma í ljós að hlýnun norðurslóða sé jafnvel enn hraðari en við
var búist. Hafísinn er dæmigerður
hvað þetta varðar. Það er ólíklegt
að við séum búin að átta okkur á
öllum afleiðingum þessa.“ Hún segir brýnt að reyna að sjá tækifærin
þar sem þau gefist, en leggja okkur
um leið fram um að gera okkar
til að snúa þróuninni við og hafa
áhrif á það sem við getum breytt í

sumarið saman

...með kryddblöndunum frá K jarnafæði

K jarnafæði · Sími 460 7400 · www.kjarnafaedi.is

n Hafís er samheiti yfir ís sem
flýtur á hafinu en af honum
eru til allnokkrar tegundir, líkt
og talið er upp á Wikipedia:
Blindjaki er ísjaki sem marar í
kafi; borðís er ísjaki sem brotnar af íshellu og er jafnan flatur
að ofan; borgarís er þykkur
rekís (rís oft hátt úr sjó), brot af
skriðjökli; fjalljaki er borgarís;
hafgirðingar eru ófæra á hafi,
einkum ísalög; hafþök eru víðáttumiklar hafísbreiður; ísjaki
er ísstykki á sjó eða vötnum,
mismunandi að stærð og lögun;
íslumma lítill, stakur ísjaki með
uppbrettar brúnir sökum núnings
við aðra jaka; lagís er lagnaðarís; lagnaðarís er ís á vatni eða
sjó; landsins forni fjandi eru orð
höfð um hafís, en hafísinn er svo
nefndur eftir upphafi á kvæði eftir Matthías Jochumsson; sá græni
er hafís; sullgarður eru íshrannir
sem verða eftir í landi þegar hafís hopar og sæfreri er hafís.

þessum efnum. „Það er óneitanlega
kaldhæðnislegt ef rýrnun hafísbreiðunnar á norðurslóðum, sem
er til komin vegna bruna jarðefnaeldsneytis, veldur því að farið verði
út í frekari olíuvinnslu á fyrrum
hafíssvæðum.“ -óká

ÁHYGGJULAUS

– með augun á rekstrinum
Hafðu samband og fáðu ráðgjöf sérfræðinga.
Við gerum öryggisúttekt á staðnum án
endurgjalds og án skuldbindingar.

SKYNJARAR

VERÐDÆMI:

Hægt er að tengja eftirfarandi búnað við
öryggiskerfið:
Hreyfiskynjara, hurðarofa, reykskynjara,
vatnsnema, gasnema og árásarhnappa.

7.990 kr.

Einnig bjóðum við fjölbreytt úrval myndavélakerfa
sem henta öllum aðstæðum.

á mánuði.

Þráðlaust öryggiskerfi með þremur
skynjurum m.v. 36 mánaða samning.
Enginn uppsetningar- eða stofnkostnaður.

TENGING VIÐ STJÓRNSTÖÐ

PIPAR \ TBWA • SÍA • 172023
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FYRIRTÆKJAÖRYGGI

Boð frá kerfi tryggir viðbrögð án tafar
ef eitthvað kemur upp á.

ÚTKALLSÞJÓNUSTA

Þegar viðvörun berst til stjórnstöðvar er
öryggisvörður samstundis sendur á vettvang
til að kanna ástand og gera viðeigandi ráðstafanir.

Öryggismiðstöðin | Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400
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Sjómennskan
átti ekki við mig
Arngrímur Jóhannsson,
einn þekktasti flugmaður
og flugstjóri landsins, hóf
feril sinn sem sjómaður á
Akureyrartogurunum. Þar
var hann loftskeytamaður,
en í stuttan tíma þó. Hann
segir að sjómennskan hafi
ekki átt við sig.

É

g fékk mikinn áhuga á
fjarskiptum eftir að ég setti
saman mitt fyrsta útvarpstæki 10 ára gamall og mig dreymdi
um að geta lært eitthvað um fjarskipti. Snemma sá ég að það fyrsta
sem ég gæti lært í þeim fræðum
væri að hefja nám í Loftskeytaskólanum og ég sótti um skólavist 16
ára gamall. Reynar var ég of ungur
fyrir skólann en einhverra hluta
vegna fékk ég að gangast undir
inntökupróf og mér til undrunar
var mér veitt innganga og þar með
hóf ég nám í loftskeytafræðum,“
segir Arngrímur.
Það er sitthvað
sjóveiki og flugveiki
Það var erfitt fyrir 16 ára strák að
flytja frá Akureyri til Reykjavíkur
til að sækja skóla. „Loftskeytaskólinn var einkaskóli þannig að
ég þurfti að greiða skólagjöld og til
þess að geta staðið undir náminu
þurfti ég að vinna og það gerði
ég hjá Sameinuðum verktöum á
Heiðarfjalli á Langanesi. Ég reyndi
einnig fyrir mér í fiskvinnslu. Ég

leyfði mér ekkert og þurfti að lifa
miklu meinlætalífi til að hafa þetta
af. Hver einasta króna fór í skólagjöld, húsaleigu og mat. Ef ég þurfti
að reka einhver erindi, þá gerði ég
það gangandi. Árin tvö sem ég var í
skólanum bjó ég í kjallaraherbergi
í Stórholti 32, hjá Sigurjóni úrsmið,
konu hans, Guðrúnu og syni Jóni
R., sem var mér ótæmandi viskubrunnur. Þetta var mikið sómafólk
sem gekk mér í foreldrastað, en í þá
daga var Sigurjón með úrsmíðaverkstæði á Skólavörðustígnum.“
Þegar Arngrímur var búinn með
skólann fór hann á togara og var
þar loftskeytamaður 1958 og 1959
„en ég komst mjög fljótt að því að ég
átti ekki heima á sjónum. Reyndar
ætlaði ég aldrei að gerast sjómaður enda ældi ég eins og múkki
allan tímann.“ Arngrímur segir að
mikill munur sé á sjóveiki og flugveiki. „Það er í raun og veru tvennt
ólíkt þótt sama orðið sé notað um
hvort tveggja á ensku, „movement
sickness“. En það er mikill munur
á hreyfingum skipa og flugvéla.
Hreyfingar skipanna eru hægar og
langar öfugt við flugvélarnar sem
ég þoli vel. Ég hef aldrei orðið flugveikur nema ef einhver er veikur
nálægt mér,“ segir Arngrímur og
hlær.
Á togurunum hafi hann hins
vegar fengið mikið og gott uppeldi
og kynnst ljúfum og góðum mönnum. „Sumir þeirra voru kannski
brokkgengir í landi en um borð
voru þeir mestu gæðablóð, hörkuduglegir og kölluðu ekki allt ömmu
sína. Einhverju sinni fékk Gísli
bátsmaður í sig karfabein og kom
til mín því ég hafði sjúkrakassann í mínum fórum. Gísli var mjög
sterkur og hafði einhverjar stærstu
krumlur sem ég hef séð og ég
gleymi því ekki þegar ég þurfti að
skera í burtu þykkt sigg til þess að
geta fjarlægt beinið. Þetta voru heljarmenni upp til hópa. Ég var eina

píslin um borð og það var ekkert
gagn af mér við annað en að sjá um
loftskeytatækin. Það kom tvisvar
sinnum fyrir að ég reyndi að vera í
aðgerð, en það var ekki gæfulegt.“

Arngrímur Jóhannsson flugstjóri er landsþekktur fyrir afrek sín og athafnir á flugsviðinu, en það vita ekki allir að hann reyndi
sig við sjómennsku sem ungur maður.
(Mynd/Hreinn Magnússon)

Fyrst í stað var Arngrímur í
sambandi við önnur skip en eftir
að ísingin fór að safnast á skipið
slitnuðu loftnetin. „Áki hafði sýnt
ákveðna framsýni og menn voru
með akkeriskeðju við frammastrið
sem þeir drógu upp mastrið til þess
að brjóta ísinn og að aftan voru
menn með slöngu með heitum sjó
sem þeir dældu út yfir klakann.“
Talið var að miklu hafi skipt að
Harðbakur var ekki kominn með
meiri karfa í lestina en þessi 120
tonn sem verið hafi góð balllest fyrir togarann.
„Strákarnir voru allir miklir jaxlar sem stóðu úti í ofsanum við að
brjóta ís en píslin ég fór ekki út til
að athuga með loftnetin fyrr en þeir
voru búnir að hreinsa það mesta.
Kristján Valdimarsson sem, ef ég
man rétt, var annar stýrimaður og
Gísli bátsmaður, sem var mikið
heljarmenni, fóru út. Síðar fór ég
út með Gísla og hann hafði á orði
að nú kæmi það sér vel að ég væri
ekki nema 64 kíló. Hann snaraði
mér upp að radargrindverkinu og
hélt mér eins og kettlingi meðan
ég kom vír frá grindinni yfir í rekkverkið til þess að búa til loftnet. Það
gekk og við náðum loftskeytasambandi eftir að hafa verið í þessum
erfiðleikum í þrjá sólarhringa.“

Á Harðbaki í
Nýfundnalandsveðrinu
Þá segist Arngrímur hafa verið
þeirra lukku aðnjótandi að vera
með fyrirtaksmönnum til sjós, því
nýskriðnir úr skóla kunni menn
alla jafna lítt til verka. „Aðferðin
við að senda mors er mjög persónubundin og þar er hver maður með
sín séreinkenni, sína eigin rithönd.
Morsið er það persónulegt að eftir
nokkurn tíma þekkir maður hver
er með lykilinn þótt hann hafi
ekki sent kallmerki. Ég fékk mikla
og góða aðstoð hinna loftskeytamannanna meðan ég var að setja
mig inn í þennan heim og fyrir það
er ég þakklátur.“
Fyrsti túrinn segir Arngrímur að
hafi verið á Kaldbaki með Jónasi
heitnum Þorsteinssyni. Síðan hafi
leiðin legið yfir á Harðbak til Vilhelms Þorsteinssonar. „Sem reyndar var ekki með skipið þegar við
lentum í Nýfundnalandsveðrinu,
hann lá þá veikur heima. Áki Stefánsson, þá aðeins 28 ára gamall,
var skipstjóri í þeirri ferð, en þetta
var hans fyrsti túr sem skipstjóri.“
Mikið hefur verið ritað um ofsaLangaði í annað nám
Á þessum tíma segir Arngrímur
veðrið við Nýfundnaland og afleiðingar þess. Harðbakur var kom- að sig hafi mest langað til að fara
inn með um 120 tonn í lestina þegar í rafmagnsverkfræði en komið
hafi honum í koll að hafa hætt og
Arngrímur heyrir aðvörun frá Bell
Island þess efnis að djúp lægð nálg- farið í Loftskeytaskólann án þess
að klára stúdentspróf. Hann hafi
aðist miðin óðfluga „og það fylgdu
hins vegar fengið vinnu hjá Flugmeð upplýsingar um loftþrýsting
á ákveðnum stöðum þannig að ég
málastjórn og þótt það spennandi.
gat teiknað upp veðurkort og sýnt
„Þess vegna ákvað ég sleppa
Áka sem síðar sagði að þetta hefði
menntaskólanáminu.“
verið fyrsta veðurkortið sem hann
Hjá Flugmálastjórn hafði Arnsá. Ég heyrði í Queen Mary sem var
grímur umsjón með radíóvitunsuðvestan við okkur og þeir sögðu
um og ratsjám stofnunarinnar
að veðrið væri orðið kolvitlaust og
á Norðurlandi og fannst starfið
við 300 mílur frá landi.“
skemmtilegt en fann fljótlega að

hann þyrfti að bæta við sig námi
umfram þau námskeið sem hann
sótti vinnunnar vegna. Hann sótti
um nám í tæknifræði í Osló en
lauk því ekki.
„Þegar ég kom aftur heim þá sá
ég að Flugfélagið var að auglýsa
eftir flugmönnum. Ég ákvað að
taka inntökupróf þótt ég væri
eingöngu með einkaflugmannsréttindi. Inntökuprófið gekk vel,
það byggði á stærðfræði, eðlisfræði,
ensku og einu norðurlandamáli og
því stóð ég vel að vígi, náði prófinu og var ráðinn til Flugfélagsins. Hindrunin var hins vegar sú
að ég var ekki atvinnuflugmaður
en mér var gefinn einn mánuður
til þess að fara í bóklegt nám hjá
Helga Jónssyni auk þess sem ég fór
á blindflugsnámskeið, tók bóklegt
nám til að geta flogið DC 3 vélunum.
Ég hafði tvo úrvalskennara, Ómar
Tómasson og Einar Sigurðsson.“
Arngrímur var um leið í verklegu flugnámi á morgnana og
verklegu blindflugsnámi síðdegis. „Þetta var erfiður mánuður, ég
byrjaði klukkan sjö á morgnana
og kom yfirleitt ekki heim fyrr en
undir klukkan ellefu á kvöldin og
þá algerlega útkeyrður. Sjaldnast gat ég farið beint að sofa, því
yfirleitt átti ég þá eftir að undirbúa
mig fyrir bóklega námið daginn
eftir. En mér tókst að ljúka öllu
þessu námi og standast prófin á
þessum eina mánuði.“ Með því
voru fengin réttindin til atvinnuflugs og átti hann að fljúga sitt
fyrsta áætlunarflug strax daginn
eftir. „En því náði ég ekki, maginn
gaf sig og það þurfti að kalla til
lækni sem gaf mér sprautu. Sem
betur fer var þetta ekki alvarlegt,
þetta var spennufall eftir þetta
mikla stress og ég fljótur að ná mér
og fara að fljúga,“ segir Arngrímur
Jóhannsson sem komst snemma
að því að hann ætti frekar heima í
háloftunum en á sjónum. -þgg

www.ekran.is

ERT ÞÚ AÐ
VELJA RÉTTA
KOSTINN?
Við aðstoðum útgerðina þína við að finna
hagkvæmustu leiðina í kostkaupum
Góð þjónusta og samkeppnishæf verð!
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Harmleikur upp í harða landi
Neyðaróp bárust í land
þegar skipverjarnir á
Hafrúnu NK börðust
fyrir lífi sínu.

N

eyðaróp, sem barst utan
úr sortanum síðdegis
miðvikudaginn 5. desember 1973, bjargaði lífi Halldórs
Þorsteinssonar. Hafrún NK-46, tíu
tonna eikarbátur sem hann var
á við annan mann fórst í foráttuveðri nánast upp í landsteinunum
á Norðfirði. Unglingspiltur sem
fyrir hreina tilviljun var utandyra í
óveðrinu í Neskaupstað heyrði ópin
og leit hófst.
Hafrún hafði verið á skaki um
sumarið. Þá höfðu þeir bræður Halldór og Ásmundur Þorsteinssynir
verið um borð en þegar haustaði var
ákveðið að fara á línuveiðar. Karl
Guðmundsson kom um borð í stað
Ásmundar sem fór í land þar sem
hann sá um beitingu og annað sem
til útgerðarinnar heyrði.
Það var ágætis sjóveður daginn
örlagaríka, mun betra en daginn
áður þegar bátar höfðu legið við
bryggju sökum brælu. Það var
austan kaldi og hiti yfir frostmarki
og þegar bátarnir létu úr höfn. Tveir
menn voru um borð á Hafrúnu, Karl
Guðmundsson 26 ára og Halldór
Þorsteinsson 33 ára. Karl átti ekki
afturkvæmt úr þessari örlagaríku
sjóferð.
Ekkert benti til annars en að
ágætis sjóveður yrði þennan dag
enda réru flestir smærri bátar frá
Norðfirði og nágrannafjörðunum.
Ekki var að heyra á veðurspám að
mannskaðastormur myndi skella á
þegar líða tæki á daginn.
Snögg veðrabrigði
Um borð í Hafrúnu voru 14 bjóð
og þeir félagar lögðu línurnar suðaustur úr Norðfjarðarhorni. Síðasti
krókurinn var kominn í sjóinn
um klukkan hálf tíu um morguninn. Í veðurspánni sem útvarpað
var skömmu síðar var sagt að gera
mætti ráð fyrir hvassri NA átt og
snjókomu á miðunum. Það varð
til þess að Halldór og Karl ákváðu
að draga línurnar enda sáu þeir
þykka og ógnvekjandi óveðurbakka
nálgast úr norðaustri. „Við héldum
ró okkar, enda ekkert sem benti til
þess að þetta yrði sá hvellur sem
raunin var,“ segir Halldór.
Veðrið versnaði hins vegar mjög
hratt. Upp úr hádegi var kominn
stormur og hver hríðarbylurinn eftir
annan gekk yfir. Halldór segist þá
hafa ákveðið þá að hætta drætti
eftir að hafa náð átta línum um
borð. Þeir félagarnir settu stefnuna
á Norðfjarðarhorn en þangað voru
rúmar fimm sjómílur. „Okkur bar
hægt áfram en örugglega,“ segir
Halldór og bætir við að þeir hafi farið að öllu með gát. „Við fylgdumst
vel við veðrabrigðum og hlustuðum
á útvarpið sem var hesti upplýsingagjafi sjómanna á þessum tíma.“ Og
klukkan tvö heyrðu þeir í útvarpinu
að Hafrún og aðrir bátar á svæðinu
væru beðnir að hafa samband við
Nesradíó. Tilkynningarskyldan stóð
að baki orðsendingarinnar. Búið var

Hafrún NK nærri stærri bát á sléttum sjó. Báturinn gekk undir nokkrum nöfnum fyrir eigendaskiptin 1971.

Gleraugu Halldórs

Bræðurnir Lindberg og Halldór Þorsteinssynir. Lindberg fann gleraugu Halldórs þegar bátnum var lyft af hafsbotni rúmum hálfum mánuði eftir slysið.

að hafa samband við stærri báta og
togara á svæðinu og þeir beðnir að
fylgjast með og aðstoða smábátana
á innstíminu.
Þegar Hafrún nálgaðist Norðfjarðarhorn var veðurofsinn slíkur
að „við einbeittum okkur að því
að halda sjó og biðum eftir því að
fá aðstoð. Röðin kom að okkur um
klukkan þrjú þegar skuttogarinn
Barðinn kallaði okkur upp. Skyggnið var það slæmt að við urðum að
kveikja ljós til að þeir kæmu auga
á okkur,“ segir Halldór. „Eftir það
gekk siglingin vel inn til Norðfjarðar. Barðinn hélt sig vindmegin við
okkur, í 50 til 100 metra fjarlægð, og
veitti okkur skjól gegn veðrinu.“
Lagðist á hliðina
Bátarnir voru í samfloti inn Norðfjarðarflóann. Við Eyrina, austarlega í kaupstaðnum, ákvað Halldór
að fara grunnt með landinu en
Barðinn hélt sínu striki á hefðbundinni siglingaleið til hafnar. „Það
hentaði okkur ágætlega að fara
þessa leið í ljósi þess að við ætluðum að koma við á Sæsilfursbryggjunni og koma línunum í land áður
en við héldum að smábátabryggjunni í fjarðarbotninum.“
Til móts við Bæjarbryggjuna
segir Halldór að talið hafi verið víst
að þeir ættu hættulausa siglingu
fyrir höndum að smábátahöfninni
og Barðinn hafi því verið kvaddur. „Ég hafði samband við Nesradíó
og tilkynnti þeim það og staðsetningu okkar. Að því loknu skall mikil
vindhviða aftanvert á stjórnborðshliðina og hún var það öflug að
Hafrún lagðist á bakborðshliðina í
einu vetfangi,“ segir Halldór. Karl

stóð við stýrið þegar þetta gerðist.
Halldór kallaði til hans að stýra
hart í bak og setja á fulla inngjöf en
á augabragði hvolfi bátnum. Skipverjarnir voru báðir í stýrishúsinu
sem fylltist af grængolandi sjónum
og eina hugsun þeirra beggja var
að komast út. Halldóri tókst að
komast út um dyr aftan til á stýrishúsinu og þar sem honum skaut
upp var vélin enn í gangi þannig að
hann þurfti að forða sér meðfram
skipskrokknum til að lenda ekki í
skrúfunni. Karli skaut upp við hlið
Halldórs þar sem hann fetaði sig
meðfram bátnum en hann komst út
um glugga stýrishússins, að sögn
Halldórs.
Enginn varð óhappsins var, þótt
báturinn hafi ekki verið nema
rúma 200 metra frá landi þegar
honum hvolfdi. Bæði var farið að
dimma, klukkan orðin fimm og
hríðin þétt. Þeir félagarnir gátu
staðið á rekkverkinu og náðu að
halda sér í byrðinginn en sjórinn
náði þeim í axlir. „Við gátum ekki
verið lengi við þessar aðstæður.
Okkar von fólst í því að koma okkur
á kjöl bátsins. Það tókst Karli eftir
að hann hafi fært sig aftur með
skrokknum og þaðan upp á kjölinn.
Karl náði að skríða fram kjölinn og
hjálpa mér upp. Það var fyrst eftir
að við komumst upp úr sjónum
að við fundum fyrir kulda,“ segir
Halldór.
Náðu ekki til björgunarbátsins
Björgunarbáturinn var bakborðsmegin framan til á Hafrúnu
og Halldór segir að enginn
möguleiki hafi verið að reyna að ná
til hans. „Línan var í sjónum undir

n Halldór Þorsteinsson notaði
gleraugu á þessum tíma líkt
og hann gerir enn í dag. Þegar
bátnum hvolfdi þá missti Halldór
gleraugun af sér. Á þeim tímapunkti var það ekki hans stærsta
vandamál enda um lífið sjálft að
tefla. Það var ekki fyrr en eftir að
hann náði landi, kominn í hús
og farinn að jafna sig að nokkru
leyti að hann áttaði sig á gleraugnamissinum. Þegar Hafrún
náðist upp af hafsbotni, sextán
dögum eftir slysið, fékk hann
gleraugun óbrotin og heil. Bróðir
hans, Lindberg kafari, færði honum þau en hversu ótrúlega sem
það hljómar þá lágu gleraugun
á dekki Hafrúnar þegar báturinn
var hífður upp af hafsbotni.

bátnum og þar voru hárbeittir önglar í þúsunda tali. Helsta von okkar
var sú að báturinn mundi síga að
aftan þannig að stefnið mundi rísa
og björgunarbáturinn koma í ljós.“
Þeir gátu því lítið annað gert en
hanga á kilinum og láta vita af sér
með því að hrópa á hjálp.
Hrópin bárust til lands. Unglingsstrákur, Sævar Sigurbergsson,
heyrði hjálparköllin þar sem hann
var staddur á Hafnarbraut, neðstu
götu Neskaupstaðar. Skyggni var
nánast ekkert, það var myrkur og
blindhríð en hann var viss um
hrópin kæmu utan frá sjó. Skömmu
síðar bar að vörubifreið sem Sævar
stöðvaði og bílstjórinn, Guðmundur
Sveinsson, sneri bílnum og reyndi
að lýsa í gegnum sortann út á sjó en
hríðin byrgði alla sýn. Sævar hljóp
eftir hjálp lögreglu meðan Guðmundur færði bílinn nær sjávarmálinu og hélt áfram að reyna að lýsa
gegnum ofankomuna og sjórokið.
Fréttin um neyðarópin barst
hratt um bæinn. Fjölda bíla bar að
og allir reyndu þeir árangurslaust
að nota ljósin til þess að finna hvar
og hvers kyns neyðin væri. En þótt
ekkert sæist úr landi sáu þeir Halldór og Karl bílljósin í landi og það
gaf þeim von.
Vistin á kili Hafrúnar var ömurleg. Bátinn rak inn fjörðinn og
Halldór hugsaði með sér að freista
þess að synda í land, enda afburða
sundmaður. Hann segir að þeirri
hugmynd hafi hann ýtt frá sér „því
Karl var ekki jafn vel syntur og ég.

Mér fannst ekki koma til greina að
skilja hann eftir einan á kilinum,“
segir hann.
Ekkert bólaði á björgunarbátnum
sem enn var í kafi undir bátnum.
Halldór segir þá félagana hafa rætt
sín á milli að þeir gætu hugsanlega náð taki á baujum sem flutu í
grennd við bátinn og látið þær bera
sig í land, „því það var einfaldlega
ekki í stöðunni að drepast þarna,
nánast í fjöruborðinu.”
Festist í línunni
Við aðstæður eins og þessar skiptir
miklu máli að taka réttar ákvarðanir á réttum tíma. Það gerði Halldór
þegar hann sá skyndilega tvær
baujur og tók stökkið. Hann náði
þeim báðum og kom annarri til
Karls sem gerði örvæntingafulla en
árangurslausa tilraun til að komast
með hjálp baujunnar af kili Hafrúnar. Þegar vindkviða bar Halldór frá
Hafrúnu heyrði hann Karl hrópa
að hann hafi fest sig í einni línunni
sem flaut við bátinn. Það var það
síðasta sem heyrðist frá Karli.
Skipuleg leit hófst um leið og lögreglan heyrði af neyðarópunum sem
bárust utan úr firðinum. Bátar voru
beðnir að sigla út og leita svæðið
sem þeir töldu að hrópin kæmu frá
og skömmu síðar sá togarinn Barði
stefnið á Hafrúnu sem maraði í kafi
en þeir sáu hvorki Halldór né Karl.
Fréttirnar af sokkna bátnum
bárust til leitarmanna í landi sem
bæði gengu fjörur og leituðu undir
bryggjum og öðrum stöðum sem
skipbrotsmenn gátu hugsanlega
legið, lífs eða liðnir. Meðan á því
stóð rak Halldór með baujunni inn
fjörðinn, undan veðri og vindum.
Einni og hálfri klukkustund eftir
að Hafrúnu hvolfdi heyrðu leitarmenn innarlega í firðinum hróp og
skömmu síðar komu þeir auga á
baujuna og manninn 15 til 20 metra
frá landi. Tveir þeirra, Þorsteinn
Guðjónsson, þá 18 ára og Hólmgeir
Þór Jóhannsson, 16 ára, óðu út og
syntu síðustu metrana eftir Halldóri
sem hélt sannkölluðu dauðahaldi í
baujuna og sleppti henni ekki fyrr
hann hafði fast land undir fótum.
Frá því Hafrún sökk og þar til
Halldór fannst hafði hann rekið,
stutt frá landi, meðfram kaupstaðnum og inn fjörðinn í kulda og
vonsku veðri. Með ólíkindum þykir
að hann hafi lifað þessa þrekraun.
Karl Guðmundsson hvílir í votri gröf
en lík hans fannst aldrei. 
-þgg
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Sjómannadagsráð í 80 ár:

Saga Sjómannadagsráðs frá stofnun 1937
1937
n 6. júní fara fram fyrstu hátíðarhöld sjómannadagsins,
viðburður sem hefur verið árviss síðan. Sama dag kemur
út fyrsta tölublað Sjómannadagsblaðsins. Ríkisútvarpið sendi beint frá sjómannahófi sem haldið var á Hótel
Borg og hefur ávallt síðan, nú í 80 ár viðhaft beinar útsendingar frá hátíðarhöldum sjómannadagsins.

Kappróðrarbátar
Sjómannadagsráðs
smíðaðir og notaðir
við keppni á sjómannadaginn.

n Stofnfundur Sjómannadagsráðs Reykjavíkur og Hafnarfjarðar haldinn 25.
nóvember. Fulltrúar tíu sjómannafélaga koma saman og samþykkja að stofna
með sér samtök um sjómannadag. Þremur dögum síðar er samþykkt reglugerð
fyrir sjómannadag sem haldinn skuli einu sinni á ári. Fyrsti formaður samtakanna er Henry A. Hálfdansson, sem gegndi starfinu til 1961.

1938
1939

n

n Nefndarálitið frá því í mars 1939 formlega samþykkt 2. mars og ákveðið að öllum tekjum af hátíðarhöldum sjómannadagsins, auk fjársöfnununar, yrði varið til
byggingar dvalar- og elliheimilis. Gjafir taka strax að berast.

1941
1942

n Samþykkt tillaga 30. maí um
að efna til verðlaunasamkeppni
um útlit dvalar- og elliheimilisins á Laugarnesinu.

n Hugmyndateikningar arkitekta af
dvalarheimilinu birtar í Sjómannadagsblaðinu á sjómannadaginn 6. júní. Fyrstu
verðlaun fær Ágúst Steingrímsson. Gísli
Halldórsson hlýtur önnur verðlaun og
Gunnlaugur Pálsson þriðju. Miðað er við
að heimilið risi á Laugarnesi, en svara
beðið um úthlutun lóðar.

n Samþykkt á fundi 25. mars að dvalar- og elliheimili sjómanna skyldi rísa í
Laugarásnum í Reykjavík. Leitað til Ágústs Steingrímssonar um að mæla upp
lóðina og hefjast handa við að teikna heimilið. Fjárhagsráð veitir loks Sjómannadagsráði leyfi til byggingarframkvæmda, en með takmarkaðri fjárhæð
þó til framkvæmdanna.

Fyrsta happdrættisár DAS. Fulltrúaráð sjómannadagsins ákveður í aprílbyrjun að stofna til flokkahappdrættis. Stjórnvöld taka málinu vel og 24.
apríl verða lög um happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (DAS) að
veruleika. Miðasala hefst á sjómannadaginn 13. júní.
n

1944
1945

n Samþykkt 1. október að byggja báta- og birgðaskýli í Örfirisey í
félagi við Slysavarnafélagið og að stefna að byggingu dvalar- og
elliheimilis í Laugarnesi ef lóðin fengist.

1947

n Fulltrúaráð sjómannadagsins efna til dýrasýningar í
Örfirisey til fjáröflunar og stendur hún frá júní og fram
í ágúst. Aðgangseyrir er 10 krónur. Meðal dýra sem
fengin voru að láni úr dýragörðum eru 10 apakettir.

1949

n Bæjarstjórn Hafnarfjarðar býður Sjómannadagsráði lóð
undir elliheimili á Hörðuvöllum. Sjómannadagsráð lánar Bæjarstjórn Hafnarfjarðar kr.490.000 til að ljúka byggingu Sólvangs,
dvalarheimilis fyrir aldraða Hafnfirðinga.

1950

n Sjómannadagsráði hafði í byrjun árs borist bréf frá borgarráði Reykjavíkur þar sem boðin var lóð undir dvalarheimili
í Laugarásnum, austan Sundlaugavegar í stað byggingarlóðar í Laugarnesi.

1952

n Björn Ólafs, formaður byggingarnefndar, tekur fyrstu
skóflustunguna
að dvalarheimili sjómanna þann
1. nóvember. Ávörp
fluttu Ólafur Thors
siglingamálaráðherra
og Gunnar Thoroddsen borgarstjóri. Að
því loknu vígði lóðina
Sigurgeir Sigurðsson,
biskup Íslands.

1946
1948

1951
1954

n Bæjarráð veitir jafnframt leyfi til reksturs kvikmyndahúss. Fulltrúaráðið
hafði áður samþykkt að koma upp kvikmyndasal til að styðja við bygginguna.
n Reisugilli á sjómannadaginn 13. júní. Ásgeir Ásgeirsson, forseti Íslands,
leggur hornstein að Dvalarheimili aldraðra sjómanna.
n Fyrsti útdráttur hjá DAS er 3. júlí. Í aðalvinning er ný fólksbifreið, Chevrolet Bel Air. Happdrætti DAS reynist mikilvægt uppbyggingu dvalarheimilisins,
en hagnaður af því stóð að mestu undir framkvæmdum. Tíu útdrættir eru á
árinu og meðal vinninga bifreiðar, traktorar og trillur.

n Þrem vikum eftir kjör stefnuskrárnefndar 5.
mars, kynnir Sigurjón Á. Ólafsson alþingismaður,
formaður Sjómannafélags Reykjavíkur og formaður nefndarinnar, tillögu um að stéttarfélög
sjómanna vinni að byggingu elli- og hvíldarheimilis fyrir aldraða sjómenn. Nefndin líti enda svo á
að „langt muni í land til þess að ríki og sveitarfélög“ standi að slíku menningar- og mannúðarmáli.
n Fyrir Sjómannadaginn 4. júní stendur Sjómannadagsráð að ljóðasamkeppni um
sjómannaljóð fyrir ókomna sjómannadaga. Ljóðskáldið Örn Arnarson (Magnús
Stefánsson) hlýtur fyrstu verðlaun fyrir ljóð sitt „Hrafnistumenn“. Við ræðuhöld á
sjómannadaginn við styttu Leifs Eiríkssonar á Skólavörðuholti er Sjómannadagsráði afhent gjöf frá aðila sem ekki vill láta nafns síns getið, innbundin minningabók sem í hafði verið fært nafn 31 sjómanns sem farist hafði við störf sín á milli
sjómannadaga 1938 og 1939. Einnig silkifáni, feldurinn hvítur með bláum boga að
ofan en þar var letrað: „Friður sé með yður“. Efst á fánastönginni er Kristsmynd
með útbreiddan faðminn. Fest hafði verið á feld fánans 31 gyllt stjarna sem myndaði kross. Þá er á sjómannadaginn formlega opnuð „Sjóminja- og sjóvinnusýning“
Sjómannadagsráðs. Hún vakti mikla athygli og hana sóttu 10 þúsund manns þá tvo
mánuði sem hún stóð. Við lok sýningar voru munir færðir Þjóðminjasafninu með
ósk um að þeim yrði komið fyrir á sjóminjasafni í Reykjavík ef til þess yrði stofnað.

n Á fundi nefndar um byggingu dvalarheimilis sjómanna 11. nóvember er ákveðið
að finna því byggingarlóð og leggja drög að því hvernig heimili skyldi byggja. Ári
síðar er ákveðið að kaupa lóð undir heimilið á Laugarnesinu. Hugmyndin var að
byggja dvalarheimili með bátabryggju í flæðarmálinu, þaðan sem hressir heimilismenn gætu róið á bátkænum og aðrir notið nálægðar við hafið.

n Hornsteinn Sjómannaskólans
lagður á sjómannadaginn 4. júní.
Byggingin hafði verið mikið áhugamál
fulltrúa í Sjómannadagsráðinu og
um málið ritaðar greinar í Sjómannadagsblaðið.

n Fyrsti fulltrúafundur sjómannafélaga í Reykjavík og Hafnarfirði haldinn 8.
mars. Uppkast gert að reglugerð um samstarf félaganna og hugmynd að sjómannaheimili fyrst orðuð.

1956

n Kvikmyndasýningar hefjast
í borðsal dvalarheimilisins í
Reykjavík 11. mars og bíóið
nefnt Laugarásbíó.

Sjómannadagurinn fæðist
n Brot úr ræðu Henrys A. Hálfdanssonar, loftskeytamanns á togaranum Hafsteini, þar sem
hann lýsti hugmyndum sem hjá honum kviknuðu
árið 1930: „Á fögrum vormorgni eins og þessum
að lokinni vertíð, þegar flotinn er í höfn til
viðgerðar og þrifa, munu sjómenn helga sér einn
dag á vori hverju og nefna hann sjómannadag og
þeir munu halda daginn hátíðlegan með skrúðgöngu, íþróttum, ræðuhöldum, dansi og drykkju
að kvöldi í vistlegum húsakynnum höfuðstaðarins. Daginn eftir munu þeir byrja með kappróðri
milli skipshafna. Þátttakan mun verða mikil,
hver fleyta, sem þá verður í höfn, mun eiga sína
bátshöfn í róðrarkeppninni. Þá verður keppt
í sundi, stakkasundi og björgunarsundi. Sú
keppni verður uppáhaldskeppni sjómanna og
þátttakan mikil ...“
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Síðla árs 1937 var Sjómannadagsráð stofnað og sjómannadagurinn í kjölfarið haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn með miklum hátíðarhöldum
í Reykjavík. Allt átti þetta sér nokkurn aðdraganda, en árið 1930 lýsti ungur loftskeytamaður á togaranum Hafsteini, Henry A. Hálfdansson, hugmyndum sínum um sérstakan hátíðisdag sjómanna að vori, að lokinni vertíð þegar flotinn væri í höfn til viðgerða og þrifa. Hér
fara á eftir helstu áfangar í 80 ára sögu Sjómannadagsráðs. Frá stofnun þess hefur mikið vatn runnið til sjávar og málum nú svo háttað að
fimmta hvert hjúkrunarrými á landinu er rekið af samtökunum. Framtakið er sprottið af vilja sjómannasamtakanna til að létta á stjórnvöldum með því að veita öldruðum sjómönnum þjónustu, en byggðu dvalarheimilið af stórhug og deildu með öðrum landsmönnum. Frá
stofnun Sjómannadagsráðs hefur ekkert velferðarmál sjómanna verið því óviðkomandi.

1957
n Laugarásbíó vígt 17. maí eftir að hafa verið 3 ár í byggingu.
Bíóið var 6 þúsund rúmmetrar og rúmaði 430 manns í sæti.

n Á 25 ára afmæli sjómannadagsins 3. júní er ný vistmannaálma sem rúmar
66 manns tekin í notkun og undirbúningur hafinn að byggingu nýrrar álmu
fyrir 68 íbúa. Á árinu er líka lögum um Happdrætti DAS breytt, því 10 ára
starfsleyfi þess var að renna út og því gert að greiða 40% af hagnaðinum
í Byggingarsjóð aldraðra. Stóð þetta í 25 ár og greiddi Happdrætti DAS yfir
800 milljónir að núvirði í sjóðinn sem notaður var til bygginga dvalarheimilia um land allt.

n Í tilefni 30. sjómannadagsins stendur Sjómannadagsráð fyrir sýningunni
„Íslendingar og hafið“. Formleg opnun í
Laugardalshöll var 25. maí. 47 þúsund
manns sóttu sýninguna sem stóð til
11. júní.

1960

n Sjómannadaginn 6. júní er dvalarheimilið opnað með viðhöfn og nefnt
Hrafnista. Forstjóri er ráðinn Sigurjón Einarsson fyrrum skipstjóri á togaranum Garðari frá Hafnarfirði. Forgangsrétt að heimilinu hafa aldraðir sjómenn,
kvæntir eða ókvæntir, enn fremur sjómannsekkjur, eftir húsrými og öðrum
aðstæðum. Daggjöld ákveðin 55 krónur á mann í hjónaherbergi, 75 krónur fyrir einstaklingsherbergi og 50 krónur á mann í ,,fleirbýli“ á þakhæð C-álmunnar.
Í daggjöldunum er innifalið fæði, rafmagn, hiti, þjónusta og almenn hjúkrun.
Meðal fyrirmenna sem fluttu ávörp á vígsluhátíðinni eru Ásgeir Ásgeirsson,
forseti Íslands, Gunnar Thoroddsen borgarstjóri og Ólafur Thors, fulltrúi útgerðarmanna. Um kvöldið er stiginn dans á palli við Hrafnistu. 15. júní hefst
rekstur Hrafnistu með 15 heimilismönnum.

1963

1968

n Keyptir íbúðaskálar með öllu
tilheyrandi sem sænskir verktakar
bjuggu í við gerð Sundahafnar og
fluttir austur að Hraunkoti.

1964

n Sjómannadagsráð kaupir jörðina Hraunkot í Grímsnes- og Grafningshreppi, tæplega 700 hektara lands. Nú er þar sumarhúsaparadísin Hraunkot með um 250 sumarhúsum, flestum í eigu einkaaðila og
félagasamtaka sem leigja lóðirnar af Sjómannadagsráði.

1969

n Rekstur barnaheimilis að Hraunkoti hefst og dvelja þar um 50 börn.
Rekstur barnaheimilisins stóð í 11 ár. Borað eftir köldu vatni.

1972

n Sjómannadagsráð sækir um lóð hjá Hafnarfjarðarbæ. Bærinn
úthlutar 2,6 hekturum við lóðamörk Garðabæjar sem bauð þegar í
stað 4 til 6 hektara í viðbót á aðliggjandi lóð.

n Síðla árs eru hafnar viðræður
við bæjarstjórn Hafnarfjarðar um
byggingu Hrafnistu í Hafnarfirði.
n Fyrsta skóflustungan tekin að byggingu A-álmu Hrafnistu í Hafnarfirði á sjómannadaginn 9. júní. Skóflustunguna tekur Gísli Sigurbjörnsson, forstjóri Grundar og Áss. Fyrstu orlofshús sjómannafélaganna tekin í notkun í Hraunborgum
(Hraunkoti).

n Tilboða leitað í smíði þjónustumiðstöðvar í
Hraunborgum (Hraunkoti). Styttan af Þorfinni
karlsefni flutt á lóð Hrafnistu í Reykjavík.

n Á árinu er lokið við byggingu 18 hjónaíbúða við Jökulgrunn á lóð
Hrafnistu í Reykjavík.

1974
n 10. nóvember leggur Matthías Bjarnason sjávarútvegsráðherra hornstein
að Dvalarheimili aldraðra sjómanna í Hafnarfirði. Á heimilinu er rými fyrir 141
heimilismann, allt einbýli og hjónaíbúðir. Heimilið sjálft og fyrirkomulag innanhúss þykir í senn glæsilegt og framúrstefnulegt og tvímælalaust best búna
dvalarheimili landsins.

1982

n Ný hjúkrunarálma fyrir 85 manns byggð við Hrafnistu í Hafnarfirði og
um svipað leyti hafist handa við byggingu 56 raðhúsa skammt frá aðalbyggingunni við Boðahlein og Naustahlein í landi Garðabæjar. Í dag er
Hrafnista í Hafnarfirði fjölmennasta öldrunarheimili landsins.

1979

n Sjómannadagsráð kaupir 47% hlut í fasteigninni að Tjarnargötu 10,
fyrir starfsemi Happdrættis DAS.

1985

n Aðalskrifstofa Happdrættis Das flytur úr „Moggahöllinni“ í Aðalstræti að
Tjarnargötu 10. DAS er fyrst happdrætta á Íslandi til að taka við greiðslukortum við sölu miða.

1986

n 26. mars eru í fyrsta sinn sett lög um sjómannadaginn. Í fyrstu grein segir:
„Fyrsti sunnudagur í júnímánuði ár hvert skal vera almennur frídagur sjómanna með
þeim undantekningum sem um getur í lögum þessum. Beri hvítasunnudag upp á
fyrsta sunnudag í júní skal sjómannadagur haldinn næsta sunnudag á eftir. Sjómannadagurinn skal vera almennur fánadagur.“

1977

n Þjónustumiðstöð með sundlaug tekin
í notkun í landi Sjómannadagsráðs að
Hraunborgum (Hraunkoti) í Grímsnesi.

1987

1988

n Á 50 ára afmæli Sjómannadagsins
gefur Sjómannadagsráð út bókina
Siglingasögu Sjómannadagsráðs sem
Ásgeir Jakobsson skrásetti. Gefinn var
út hljómdiskurinn „Á frívaktinni“ með
gömlum sjómannalögum sem tónlistarmaðurinn Gunnar Þórðarson útsetti.

30



sjómannadagsbl aðið

j ú ní 2 0 1 7

1997
n Hátíðarsamkoma í tilefni af 60 ára afmælis sjómannadagsins haldin í Laugarásbíói 5. júní. Sýning
opnuð í hátíðarsal Sjómannaskólans á líkönum nær
100 báta og skipa „frá fyrri tíð til vorra daga“.

n Sjómannadagsráð reisir minnisvarðann „Horft
til hafs“, eftir Inga Þ. Gíslason, á Miðbakka Reykjavíkurhafnar, hinum fornu fjörusteinum Reykjavíkur,
í tilefni 80 ára afmælis Reykjavíkurhafnar og 60.
Sjómannadagsins.

1998
1999

n Laugardaginn 9. júní er opnuð minningarsýningin „Við minnumst þeirra“ í Listasafni
Reykjavíkur til minningar um 1.297 íslenska
sjómenn. Nöfn þeirra eru skráð í Minningarbók sjómannadagsins frá því hann var fyrst
haldinn 1938 til sama dags árið 2000. Að
sýningunni stendur Sjómannadagsráð í
samstarfi við öll samtök sjómannafélaganna.

n Sjómannadagsráð stofnar dótturfélagið Naustavör ehf., sem byggir og leigir
út sérhannaðar þjónustu- og öryggisíbúðir á frjálsum markaði til þeirra sem
eru 60 ára eða eldri. Íbúðirnar eru allar í næsta nágrenni við Hrafnistuheimilin,
þangað sem íbúar geta sótt alla daglega þjónustu. Naustavör hefur byggt 201
íbúð við Hrafnistu í Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði.

n Sjómannadagurinn í Reykjavík og
Hafnarfirði gefur út
á sjómannadaginn
hljómdiskinn „Við
eigum samleið“ með
lögum eftir Sigfús Halldórsson.

2002

n Samningur undirritaður um að Hrafnista taki við rekstri hjúkrunarheimila ríkisins í Víðinesi og á Vífilsstöðum ári síðar. Annaðist Hrafnista
reksturinn til ársins 2010 þegar starfsemi heimilanna var flutt annað.

2004

n Naustavör lýkur við byggingu 24 leiguíbúða fyrir 60+ við Brúnaveg á lóð
Hrafnistu Reykjavík.

n Tímamótasamningur við ríkið um að Hrafnista í Reykjavík starfræki 30 dagdvalarrými með endurhæfingu og 20 endurhæfingarrými með sólarhringsþjónustu.
Dagdvalarrýmin eru enn starfrækt, hinum var breytt í hefðbundin hjúkrunarrými 2014.
n Nýtt hjúkrunarheimili Hrafnistu
vígt við Boðaþing í Kópavogi þann
19. mars. Þá voru rúm átta ár síðan
nýtt og sérhannað hjúkrunarheimili
hafði tekið til starfa á höfuðborgarsvæðinu.

2006
2007

2010

n Sumarið 2005 lætur stjórn Fulltrúaráðs sjómannadagsins
reisa minnisvarðann „Minningaröldur Sjómannadagsins“, við
hlið minnisvarðans um óþekkta sjómanninn í Fossvogskirkjugarði. Þar eru skráð nöfn allra drukknaðra, týndra sjómanna
og annarra sæfarenda að ósk ættingja eða útgerða.

2008

n Hafist handa við gagngerar breytingar á Hrafnistu í Reykjavík, meðal annars
með það að markmiði að breyta öllum tveggja manna herbergjum í stór og
rúmgóð eins manns herbergi. Nú dvelja um 215 manns á dvalarheimilinu og á
hjúkrunardeildum. Á lóð heimilisins eru 39 íbúðir í fjölbýlishúsi við Kleppsveg og
26 raðhús við Jökulgrunn.

2012

n Sjómannadagsráð stendur fyrir ráðstefnunni „Til móts við framtíðina“ í tilefni
af 75 ára afmæli ráðsins. Hrafnista í Reykjavík opnar nýtt kaffihús með vínveitingaleyfi fyrir heimilismenn og gesti þeirra.
n Á hlaupársdag hóf Hrafnista starfsemi 30 rýma dagdvalar í Boðanum við
Hrafnistu í Kópavogi.

2013

2014

n Sýningin „Svifið seglum þöndum, 75 ára
sigling Sjómannadagsráðs 1937-2012“ er
opnuð í Víkinni - sjóminjasafninu í Reykjavík á laugardegi fyrir
sjómannadaginn 2013. Sýningin
stendur í heilt ár. Daginn eftir, 1.
júní, flytja kunnustu listamenn
þjóðarinnar, í samstarfi við
Sjómannadagsráð og Faxaflóahafnir, Óskalög sjómanna í Hörpu.
Sjómannadagsráð stendur að gerð kvikmyndarinnar „Kvikur sjór“.

Með fjölmennari vinnustöðum

n Naustavör lýkur endurbyggingu á 18 leiguíbúðum fyrir 60+ við Jökulgrunn, á
lóð Hrafnistu í Reykjavík.
n Í ársbyrjun er samið um skönnun á öllu ljósmyndasafni Sjómannadagsráðs frá árinu 1938 til þessa dags. Safnið telur á annan tug þúsunda
ljósmynda sem gerðar verða aðgengilegar á netinu.

Happdrætti DAS er 50 ára.

n Eftir 10 ára baráttu veita yfirvöld Happdrætti DAS loks
heimild til að greiða vinninga út í peningum og var Happdrætti DAS því ekki lengur vöruhappdrætti.

2009

n Naustavör lýkur smíði 95 leiguíbúða fyrir 60+ við Boðaþing 22 og
24 í Kópavogi. Húsið var byggt upp í
einum áfanga, en íbúðir innréttaðar
á árunum 2010 til 2012.

n Hrafnista tekur 14. mars við rekstri á nýju hjúkrunarheimili fyrir sextíu íbúa
sem Reykjanesbær byggði á Nesvöllum. Heimilið er rekið samkvæmt sömu hugmyndarfræði og fylgt er á Hrafnistu í Kópavogi. Auk Nesvalla annast Hrafnista
rekstur hjúkrunarheimilisins Hlévangs í Reykjanesbæ, eldra hjúkrunarheimilis
fyrir þrjátíu íbúa.

n Hrafnista í Reykjavík tekur í notkun nýja 60 rýma hjúkrunarálmu. Boðið er til
vígslu álmunnar 3. júní. Naustavör (Sjómannadagsráð) lýkur við smíði 64 leiguíbúða fyrir fólk yfir sextugu við Hraunvang, á lóð Hrafnistu í Hafnarfirði.
n

2005
n Stjórn Sjómannadagsráðs hefur frumkvæði að „Björgum Óðni“, stofnun
Hollvinasamtaka varðskipsins Óðins.

n Í fyrsta sinn er sameiginleg helgarhátíð, Hafnardagurinn og sjómannadagurinn haldinn 4. til 6. júní.

2000
2001

n Á sjómannadaginn 10. júní flytja eingöngu konur ávörp í fyrsta sinn við hátíðarhöld dagsins.

n Á Hrafnistu í Reykjavík er þann 5. maí tekin í
notkun nýbygging með sundlaug og endurhæfingu.

2016

Úr stofnskrá Sjómannadagsráðs 1937
»» Takmark sjómannadagsins sé:
»» Að efla samhug meðal sjómanna og hinna ýmsu starfsgreina sjómannastéttarinnar,
»» að heiðra minningu látinna sjómanna og þá sérstaklega þeirra er í sjó drukkna,
»» að kynna þjóðinni lífsbaráttu sjómannsins við störf sín á sjónum,
»» að kynna þjóðinni hve þýðingarmikil störf stéttin vinnur í þágu þjóðfélagsins,
»» að beita sér fyrir menningarmálum varðandi sjómannastéttina og vinna að velferðarmálum hennar.

n Hrafnistuheimilin eru ein stærsta öldrunareining landsins, samfélag þar sem um
2.000 einstaklingar búa, starfa eða sækja daglega þjónustu. Tæplega 800 manns starfa
á Hrafnistu sem skipar starfseminni á bekk með fjölmennari vinnustöðum landsins.

2017

n Samið í ársbyrjun um að Hrafnista taki 1. febrúar við rekstri hjúkrunarheimilisins Ísafoldar í Garðabæ þar sem um 60 einstaklingar búa. Samninginn undirrita
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri Garðabæjar og Guðmundur Hallvarðsson, stjórnarformaður Sjómannadagsráðs.
n Hafist handa um byggingu 100 rýma hjúkrunarheimilis við Sléttuveg í Reykjavík í samstarfi við borgaryfirvöld. Á vegum Sjómannadagsráðs verður byggð
þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara og rúmlega hundrað leiguíbúðir. Þetta er
gert á grunni samkomulags milli Sjómannadagsráðs og Reykjavíkurborgar frá
árinu 2007.
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Sjómannadagurinn í Hafnarfirði
A

ð venju er blásið til tveggja daga
hátíðarhalda við Flensborgarhöfn
í Hafnarfirði um sjómannadagshelgina. Hátíðarsvæðið opnar kl. 13 báða
dagana og er opið til kl. 17. Á sunnudag,

sjálfan sjómannadaginn, hefst dagskrá
klukkan átta árdegis með því að fánar
dregnir að húni á hátíðarsvæðinn við höfnina. Klukkan tíu leikur Lúðrasveit Hafnarfjarðar við Hrafnistu og klukkan hálfellefu

verður lagður blómsveigur að minnisvarða
um horfna sjómenn við Víðistaðakirkju.
Hefðbundinn kappróður, einn hápunkta
hátíðarhaldanna, fer fram milli klukkan
13 og 14 á sjómannadaginn, en alla dag-

skrá hátíðarhaldanna er að finna á www.
hafnarfjordur.is.
Hér að neðan getur á að líta myndir sem
Halldór Árni Sveinsson tók á sjómannadaginnn í fyrra:

Speedglas rafsuðuhjálmar
Fremstir meðal jafningja

F.v. Lúðvík Geirsson hafnarstjóri og Karel Karelsson heiðra Þóru Vigdísi
Guðmundsdóttur, Pál Hannesson, Absalon Olsen, Ingibjörgu Olsen, Bergþór
Ingibergsson og Sirivan Khongjanroen.

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

Kappróðurinn er hefð sem hefur
haldið sér í Hafnarfirði.

Þyrla Landhelgisgæslunnar, TFGNÁ, kom við og tók þátt í björgunarsýningu.

Fjöldi gesta naut skemmtiatriða við höfnina.

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

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

YKKUR ER BOÐIÐ Á
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ HB GRANDA
Á SJÓMANNADAGINN 11. JÚNÍ

Til að fagna Sjómanna
deginum bjóðum við til
fjölskylduskemmtunar hjá
HB Granda við Norðurgarð.
Hátíðarsvæðið opnar kl. 13:00
á sunnudag og boðið verður upp
á fiskisúpu, pylsur, kökur, kleinuhringi
og fleira góðgæti. Andlitsmálun og blöðrur
verða á svæðinu. Frábærir skemmtikraftar
sjá um fjöruga dagskrá fyrir alla fjölskylduna.

SKEMMTIDAGSKRÁ
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

Sýning á heimildarmynd um ísfisktogarann
Ásbjörn verður í Hörpu bæði laugardag og
sunnudag. Sjá nánar á hbgrandi.is/asbjorn

Hátíðarsvæði
HB Granda

Svæðið opnar
Skoppa og Skrítla
Sprengju-Kata
Emmsjé Gauti
Sirkus Íslands
Dagskrá lýkur

TVEGGJA DAGA FJÖR Á SJÓ OG LANDI
Faxaﬂóahafnir og Sjómannadagsráð bjóða alla ölskylduna velkomna á Hátíð hafsins
í Reykjavík um helgina. Hátíðin samanstendur af Hafnardeginum og Sjómannadeginum
og er haldin í þeim tilgangi að gefa ölskyldufólki tilefni til að heimsækja
hafnarsvæðið í Reykjavík og kynnast störfum sjómanna.

BÁTASTRÆTÓ
Sunnudagur

BRYGGJUSPRELL
Laug. / Sun.

SÆBJ

RGIN

Laug. / Sun.

Báturinn Sailor frá Reykjavík

Bryggusprellið er ævintýralegt

Á laugardag verður sjóræninna

Sailors ferjar hátíðargesti

sjávartívóli með allskonar þrautum,

þema um borð í skipinu og

ókeypis til og frá Hörpu að

smiðjum, keppnum og leikjum fyrir

á sunnudag mun Sæbjörgin fagna

Víkinni á hállíma fresti frá

börn á öllum aldri og verður nú

Sjómannadeginum með ljúfum

staðsett á Bótabryggu við hlið

harmonikkutónum. Ratleikir, sprell

Sæbjargarinnar.

og listasmiðjur á bát og bryggu.

kl. 13.00 – 17.00, á sunnudag.
Frítt fyrir alla.

Vertu Memmm!

ALLS KONAR SPRIKLANDI UPPÁKOMUR FYRIR UNGA SEM ALDNA

Skoðaðu dagskránna í heild sinni á www.hatidhafsins.is

RISA AFMÆLISKAKA OG BLÖÐRUR HIP HIP HÚRRA!!
Í ár verða 100 ár liðin frá því að fyrsta áfanga hafnargerðar í Gömlu höfninni
í Reykjavík lauk og 80 ár liðin frá því að Sjómannadagsráð var stofnað.
Því sláum við upp afmæliveislu og bjóðum alla velkomna í dýrindis
RISA afmælisköku og allir krakkar frá blöðrur.

Laugardag kl. 15.00 – 16.00 á Grandagarði

Tónlist
Sjóræninna- og furðuﬁskaföndur
Kraaakeppni
Furðuﬁskar
Listasmiðjur fyrir börnin
Frítt inn á Sjóminjasafnið

Lostæti úr haﬁnu
Koddaslagur
Bryggusprell!
Dorgveiðikeppni
Björgun úr haﬁ
Fiskisúpa

til hamingju með
daginn sjómenn!

Í gegnum árin hafa aðstæður til sjós breyst mikið og tækniframfarir orðið í öryggismálum sjómanna. Á meðfylgjandi mynd eru sjómenn Eimskipafélagsins,
en myndin var tekin á fyrri hluta síðustu aldar. Í dag eru skip félagsins búin nýjustu tækni og öryggisbúnaði og skiptir þar aðbúnaður og öryggi sjómanna
miklu máli. Sjómenn Eimskips hafa verið mikilvægur hlekkur í flutningum félagsins í rúmlega öld og siglt við erfiðar aðstæður yfir Norður-Atlantshafið.
Eimskipafélag Íslands óskar sjómönnum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn og
þakkar fyrir framlag þeirra í gegnum árin.

Holl, ristuð hafragrjón
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Viðbúnaður sem
sannað hefur gildi sitt
Slysavarnafélagið Landsbjörg leikur lykilhlutverk
þegar kemur að því að
tryggja öryggi sjófarenda
við Íslandsstrendur. Landsbjörg rekur, í samvinnu við
björgunarbátasjóði félagsins, stór björgunarskip á 13
stöðum hringinn í kringum
landið. Auk þess reka björgunarsveitir 35 hraðskreiða
björgunarbáta á bilinu 6
til 11 metra langa og um 70
slöngubáta. Sjálfboðaliðar
manna áhafnir allra skipa
og báta. Þeir eru til taks
allan sólarhringinn, allt
árið um kring.

Bátarnir skiptast
í þrjá flokka
n Á vef Slysavarnafélagsins
Landsbjargar kemur fram að
meirihluti björgunarsveitanna
sinni sjóbjörgun með einum eða
öðrum hætti, þó sumar þeirra
sérhæfi sig eingöngu í björgunarstörfum sem tengjast sjó
eða vötnum. „Um það bil 2.200
manns hefur verið bjargað úr
strönduðum skipum hér við
land með svokölluðum fluglínutækjum. Langflestar sveitir við
ströndina hafa slíkan búnað og
æfa reglulega meðferð hans,“
segir þar. Björgunarbátar sveitanna er sagðir skiptast í þrjá
meginflokka.
• Slöngubátar (95 talsins):
Uppblásnir bátar, flestir
tæplega 5 metra langir með
30-40 hestafla utanborðsvélum. Ganghraði er um 2030 sjómílur á klukkustund. Í
áhöfn eru 2-3 menn.

S

igurður R. Viðarsson, sem
er yfir sjóbjörgunarmálum hjá Slysavarnarfélaginu Landsbjörg, segir flest
stóru björgunarskipin um og
yfir 30 ára gömul. „Þessi skip
eru dýr í smíðum og engin hefð
hefur verið fyrir því að fara út í
nýsmíði hérlendis,“ segir hann.
Landsbjörg njóti þess hins vegar
að vera aðili að alþjóðlegum
samtökum sjóbjörgunarfélaga. „Í
gegnum þau hefur félagið keypt
notuð björgunarskip frá systursamtökum í Evrópu, aðallega frá
Konunglega breska sjóbjörgunarfélaginu RNLI en einnig hafa
verið keypt skip frá hollensku og
þýsku sjóbjörgunarsamtökunum.“ Endurnýjun á skipakostinum eigi sér oftast frekar stuttan
aðdraganda og snúist frekar um
að hrökkva eða stökkva þegar
systursamtökin bjóði sín notuðu
skip til sölu.
Sigurður segir stóru björgunarskipunum hafa verið valinn staður þar sem skipa- og bátaumferð
sé hvað mest. Þau séu í Reykjavík
og þaðan talið réttsælis á Rifi,
Patreksfirði, Ísafirði, Skagaströnd, Siglufirði, Raufarhöfn,
Vopnafirði, Norðfirði, Höfn,
Vestmannaeyjum, Grindavík og
Sandgerði. „Þá eru hraðskreiðir björgunarbátar víðsvegar

• Harðbotna slöngubátar
(25 talsins): Lengd frá 5,5
og upp í 9 metra, ýmist með
utanborðsvélum eða föstum dísilvélum. Nokkrir með
litlu stýrishúsi en flestir alveg opnir en með stjórnpúlti
og hnakk fyrir áhöfnina, 3-4
menn. Ganghraði er nálægt
30 sjómílum.

Sigurður R. Viðarsson er yfir sjóbjörgunarmálum hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. 

þar á milli og varla til sú höfn á
landinu þar sem hvorki er björgunarskip eða -bátur,“ segir hann.
Verkefnin mörg krefjandi
Útgerð björgunarskipanna fylgi
hins vegar umtalsverður kostnaður, en rekstrar- og viðhaldskostnaður stóru skipanna segir
Sigurður vera um 100 milljónir
króna á ári. „Stór hluti þessa
kostnaðar er greiddur af ríkinu
en samningur við Innanríkisráðuneytið um aukið fjármagn

til viðhalds og endurbóta á björgunarskipunum skiptir þar miklu
máli og gerir félaginu kleift að
sinna fyrirbyggjandi viðhaldi og
takast á við stórar kostnaðarsamar viðgerðir. Samningurinn sem
gerður var árið 2013 gildir í átta
ár, eða til ársins 2021.“
Þá beri björgunarsveitirnar
líka verulegan kostnað af rekstri
harðbotna- og slöngubáta sem sé
fjármagnaður með hefðbundnum fjáröflunarleiðum björgunarsveita, svo sem flugeldasölu og

• Björgunarskip (14 talsins):
Bátarnir eru frá 15 og upp í
25 metra langir og allt að 85
tonnum. Ganghraði er frá 12
og upp í 30 sjómílur. Í áhöfn
eru frá 4 og upp í 8 menn.

(Mynd/Hreinn Magnússon)

sölu Neyðarkalls. Oft hefur reynt
á sjóbjörgunarbúnaðinn, en
Sigurður segir skipin ráða við
mjög erfið og krefjandi verkefni.
„Eitt af erfiðustu verkefnum sem
björgunarskip félagsins hefur
tekið þátt í var til dæmis björgunin á flutningaskipinu Trinket sem
missti stýrið í innsiglingunni til
Grindavíkur og litlu munaði að
hefði strandað með sex manna
áhöfn og um 1.400 tonn af loðnumjöli.“ Skipið tók niðri í slæmu
veðri í febrúar 2003 og var óttast

að illa færi. „En það tókst að
koma taug á milli skipa og Trinket til hafnar í Grindavík.“
Sömuleiðis segir Sigurður
harðbotnabáta björgunarsveita
hafa komið að mörgum fræknum
björgunum. „Þar má til dæmis nefna þegar tólf manns, þar
af átta börnum, var bjargað af
sökkvandi skútu vestur af Garðskaga í ágúst 2013.“

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Hlið dagsins ER
SUÐSUÐVESTAN 30 M Á SEK.

facebook.com/Homeblest
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Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Björgunarsveitirnar eiga og reka 14 björgunarskip, 25 stóra björgunarbáta
(Mynd/Landsbjörg)
og nærri hundrað slöngubáta.

„Björgunarsveitir sem hafa keypt
Gott samstarf við LHG
notaða harðbotnabáta frá RNLI
Skipin eru búin öllum helsta
hafa lagt um átta milljónir króna í
björgunarbúnaði en nokkur eru
kaup og standsetningu þeirra.“
afar vel búin tækjum og búnSigurður segir mjög gott samaði, meðal annars hitamyndavélum, öflugum ljóskösturum og
starf vera á milli Slysavarnaféfullkomnum sjúkrabúnaði. „Sem
lagsins Landsbjargar og Landdæmi þá er björgunarbáturinn Þór
helgisgæslunnar sem fer með
í Vestmannaeyjum útbúinn eins
forræði leitar- og björgunar á
og sjúkrabíll.“
sjó og ber ábyrgð á þeim málMörg björgunarskipanna voru
um. „Aftur á móti fer félagið með
á Írlandi og Skotlandi áður en þau
tæknilega stjórnun eigin liðsafla
voru seld til Íslands og þjónuðu
við aðgerðir eins og lög kveða á
erfiðu hafsvæði líkt og við hér við
um, sem þýðir að félagið stýrir
Íslandsstrendur. Því segir Sigurðþví hvaða björgunarskip og -bátur ekki hafa þurft að búa þau sérar eru kallaðir út til aðgerða og
hvernig leysa skuli verkefnin.“ Þá
staklega fyrir íslenskar aðstæður
hafi félagið og Landhelgisgæslan
á annan hátt en þann að uppfylla
kröfur Samgöngustofu um haffæri, átt mjög gott samstarf um æflíkt og önnur íslensk skip og bátar.
ingar. „Björgunarskipin og þyrlur
Hann segir RNLI hafa selt björgLandhelgisgæslunnar æfa regluunarskip til systursamtaka sinna
lega ásamt því taka saman þátt í
á afar góðum kjörum. Stofnkostnstærri æfingum sem haldnar eru
og skipulagðar af hvorum aðila
aður björgunarskipanna hafi árið
fyrir sig.“ -óká
2005 verið um 15 til 20 milljónir.

OFHLEÐSLA
BÁTA
Skipstjórnarmenn eiga að vita hve mikinn farm
bátur þeirra getur borið en samt gerist það að
bátar sökkva vegna ofhleðslu.
Ef vel fiskast þarf að gæta þess að ofhlaða ekki bátinn
svo tryggt sé að fólk og fley komist heilt til hafnar.
Láttu ekki aflann verða þér að fjörtjóni.

ÁRNASYNIR

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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Menn voru
ófeimnir við að
prófa nýja hluti



Halldór Guðmundsson arkitekt hefur varið stórum hluta
af starfsferli sínum við viðbætur, nýbyggingar og varðveislu arkitektúrs á Hrafnistuheimilunum. Raunar er varla
til það byggingarverkefni sem ráðist hefur verið í af hálfu
Sjómannadagsráðs sem Halldór hefur ekki komið nálægt.

Þ

etta er búið að vera ansi stór
þáttur af lífi mínu og ávallt
mjög gaman þótt ég hafi
eðlilega sinnt mörgum öðrum verkefnum samtímis,“ segir Halldór
um störf sín fyrir Sjómannadagsráð og Hrafnistuheimilin.
„Ég er eiginlega fæddur inn í
þetta,“ bætir hann við, en Halldór er sonur hjónanna Laufeyjar
Halldórsdóttur og Guðmundar
Helga Oddssonar sem var einn af
frumkvöðlum Sjómannadagsráðs
og gegndi stöðu gjaldkera ráðsins
um árabil. „Foreldrar mínir voru
viðloðandi Sjómannadagsráð í
áratugi og mætti sjálfsagt segja að
þarna sé um að ræða áhuga sem
spretti af aðkomu foreldranna.“
Í námi var Halldór þegar farinn
að huga að öldrunarmálum því
lokaverkefni hans í arkitektúr var
að hanna íbúðir fyrir aldraða í
Næstved á Sjálandi í Danmörku.
En hann kom líka að byggingu
Hrafnistu áður en að arkitekta-

námi kom. „Ég var að læra smíðar
1969 og vann þá við byggingu á
G-álmunnar á Hrafnistu.“ Fyrstu
skrefin varðandi hönnun og uppbyggingu tók hann hins vegar
1974 undir lok arkitektanámsins.
„Sjómannadagsráð hafði beðið
byggingarfræðing sem vann sem
verkefnastjóri við íbúðabyggingu
samtakanna við Jökulgrunn um
að koma með tillögur að hjúkrunar- og vistheimili fyrir aldraða
í Hafnarfirði.“ Úr varð tillaga að
turnbyggingu með spítalasniði
á stærð við íbúðablokk. „Ég var í
Kaupmannahöfn á þessum tíma
og pabbi sendi mér, metnaðarfullum ungum arkitektanemanum,
teikningarnar til umsagnar. Við
söfnuðumst því saman nokkrir
kollegarnir og fórum yfir þetta og
fundum þessu náttúrlega allt til
foráttu,“ segir hann og hlær við af
minningunni.
Fyrst var stækkun í Hafnarfirði
Halldór sendi tillögurnar til baka
með umsögn um að verið væri að
byggja allt of hátt sem ekki væri í
samræmi við ríkjandi viðhorf og
staðsetningu. „Ég benti honum á
að nær væri að tala við Gísla Halldórsson arkitekt, frænda minn, en
hjá honum hafði ég verið að vinna
á sumrin. Það varð úr og eftir það

komst á samstarf milli Gísla og
Sjómannadagsráðs.“
Þeir sem stóðu að undirbúningi Hrafnistu í Hafnarfirði segir
Halldór að hafi meðal annars
farið til Noregs til að kynnast
hjúkrunarheimilum þar. „Úr varð
hús þar sem byrjað var að byggja
fyrsta áfanga af þremur árið 1975
og byggingin var svo vígð 1977.“
Þarna hafi hans fyrsta aðkoma
verið með athugasemdum við
fyrstu teikningar þótt hann hafi
síðan ekkert komið nálægt fyrstu
tillögugerð eftir það.
Við komuna heim úr námi 1976
hóf Halldór störf á arkitektastofu
Gísla Halldórssonar. Þá hafi strax
byrjað hugmyndavinna og vangaveltur um uppbyggingu Hrafnistu, en fyrstu teikningarnar sem
Halldór vann í kjölfarið fyrir Sjómannadagsráð snéru að breytingum á elstu álmu Hrafnistu í
Reykjavík. „Síðan þróast þetta og
fram koma hugmyndir um stækkun Hrafnistu í Hafnarfirði.“
Pétur Sigurðsson formaður var
mjög virkur við stjórn ráðsins og
segir Halldór að mikill kraftur hafi
verið í starfi stjórnar með þá Guðmund Oddsson og Pétur í fararbroddi. Búið var að byggja fyrsta
áfanga af þremur í Hafnarfirði.
Vistheimili var risið en hjúkrunarálma eftir og vildi formaðurinn
láta hanna hana upp á nýtt. Halldór gerði tillögu að breytingu og
segir nýtt hús hafa verið hannað
út frá fyrri hugmyndum. „Þetta
vinn ég og hanna í nánu samstarfi
við Pétur og stjórnina auk þess að
vera líka verkefnastjóri og verk-

stjóri framkvæmda í samstarfi við
VSÓ, en Bjarni Frímannsson var
einnig mjög virkur ráðgjafi samtakanna á þessum tíma.“
Uppbyggingu í Hafnarfirði
lauk 1981 þegar starfsemi hófst
í byggingunni allri. „En á sama
tíma var mikil gerjun í tengslum við öldrunarmál og við Pétur
fórum aftur til Danmerkur til að
kynna okkur þróun þar og heimsækja sýningar.“ Þar hafi þeir oft
séð minni umhverfi fyrir aldraða
þar sem fólk bjó í eigin húsum en
sótti þjónustu í grennd. „Þessi
raðhús sem þá nefndust verndaðar
íbúðir voru yfirleitt byggð í tengslum við vistheimili. Þannig gat fólk
búið lengur á eigin heimili sem
þótti og þykir vera mikil lífsgæði
fyrir flesta. Hugmyndin að raðhúsunum við Boðahlein kom í kjölfar
þessara ferða okkar Hrafnistumanna í útlöndum, en verkefninu
lauk 1985 eftir miklar vangaveltur
um hvernig best væri að standa
að því.“
Náið og gott samstarf
Halldór segir að kafað hafi verið
mjög djúpt í það hvernig best

Halldór Guðmundsson
arkitekt hefur leikið
lykilhlutverk í að koma í
framkvæmd og aðstoða
við mótun stefnu í tengslum við uppbyggingu Sjómannadagsráðs á þjónustu við aldraða og er sú
uppbygging stór hluti af
ævistarfi hans.
(Mynd/Hreinn Magnússon)

væri að standa að þjónustu fyrir
aldraða. „Strax þarna í kringum
1980 er hugmyndin komin fram og
farin að gerjast, að búa til miðstöð
fyrir aldraða, hjúkrunarheimili og
vistheimili og smáíbúðabyggð í
nágrenni þannig að fólk gæti búið
sem lengst heima en notið um leið
þjónustu frá Hrafnistu.“
Gallann segir Halldór hins
vegar hafa verið þann að hugmyndin þótti ekki nógu góð markaðsvara. „Fólki fannst þetta dýrt
þó að um væri að ræða kostnaðarverð án álagningar og það var
erfitt að selja húsin.“ Síðar var
því fallið frá þeirri stefnu að selja
íbúðirnar og leggja fremur áherslu
á leiguíbúðir. Grunnhugmyndin
hafi hins vegar alltaf verið að búa
til aðstöðu fyrir aldraða þar sem
þeir fengju notið þjónustu án þess
að kostnaður þeirra yrði of mikill.
Við tók allmikil uppbygging næstu
árin þar sem byggt var á þeirri
hugmyndafræði. „Að þessu vinn
ég með stjórn og Pétri Sigurðssyni
í byrjun og alveg til loka starfstíðar hans. Við tók Guðmundur
Hallvarðsson sem formaður sem
þá hafði verið í stjórn samtak-

Lærði í Kaupmannahöfn
n Halldór Guðmundsson er fæddur í Reykjavík árið 1948. Hann starfaði
um tíma sem smiður hjá byggingaverktakanum Sveinbirni Sigurðssyni, en
það var einmitt fyrirtæki Sveinbjörns sem byggði Hrafnistu við Laugarás í
Reykjavík. Halldór fór svo til Danmerkur 1969 og lagði stund á byggingarfræði. Þar jókst áhuginn á fræðunum og á endanum innritaðist Halldór
í nám í arkitektúr við Kunstakademiets Arkitektskole í Kaupmannahöfn
1971. Þaðan útskrifaðist hann árið 1976.

Við veitum
þjónustu
Frá upphafi hefur Skeljungur haft það að markmiði að sinna
orkuþörf fyrirtækja hratt og örugglega í sátt við umhverfið.
Við leggjum ríka áherslu á fyrirtaks þjónustu við íslenskt
atvinnulíf, hvort sem er í sjávarútvegi, flugrekstri, verktaka– eða flutningastarfsemi, landbúnaði eða iðnaði.

Brandenburg | sía

Skeljungur — Njóttu ferðarinnar

Skeljungur hf. | Borgartún 26 | 105 Reykjavík | 444 3000 | skeljungur@skeljungur.is | skeljungur.is

Finndu okkur á Facebook
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anna og viðloðandi starfsemina
lengi. Hann hefur ásamt stjórn
og starfsmönnum lyft grettistaki
í uppbyggingu samtakanna og er
búinn að vera gríðarlega öflugur
og gott að vinna með honum.“
Halldór segir marga samspilandi
þætti hafa stuðlað að þeirri miklu
uppbyggingu sem Sjómannadagsráð hefur staðið fyrir, bæði framtíðarsýn þeirra sem þar hafa haldið
um stjórnartaumana og aðgengi
að sérfræði- og verkkunnáttu hjá
honum sjálfum. „Menn hafa alltaf
getað komið saman og rætt málin
og alltaf haft óendanlegan áhuga
á framtíðarsýninni og hugmyndafræðinni að baki samtakanna.“ Á
árunum 1990 til 2000 hafi líka verið unnin mikil hugmyndavinna og
menn verið ófeimnir við að prófa
nýja hluti sem Halldór segir eina
af forsendum þess þess að eitthvað
gerist.
Nú er hins vegar margt breytt að
mati Halldórs þegar komi að viðteknum viðhorfum til framkvæmda.
Fremur sé litið hornauga að menn
vinni lengi saman en slíkt leiði hins
vegar af sér góða hluti. „Núna á að
bjóða í öll verk þannig að menn
hafa enga reynslu af hönnun eða
framkvæmd þeirra verka sem að

júní 2017

Við viðhald og endurnýjun á Hrafnistu hefur verið lögð áhersla á að uppruna(Mynd/Hreinn Magnússon)
leg sérkenni haldi sér í byggingunni. 

þeir eru svo ráðnir til og því stöðugt
verið að finna upp hjólið,“ segir
Halldór og bætir við að hann vinni
á gagnkvæmu trausti og hafi alltaf
gert. „En þetta er að breytast og mér
finnst það ekki til bóta. Menn tala
um að fá hlutina ódýrari en það er
óvíst að sá sparnaður skili sér þegar
WHY upp er staðið.“

CHOOSE?

Auk þess að starfa við endurnýjun og uppbyggingu dvalar- og
hjúkrunarheimila auk annars
húsnæðis sem ætlað er öldruðum
hefur Halldór líka komið að fjölda
annarra verka fyrir Sjómannadagsráð. Þar á meðal má nefna
uppbygginu þjónustumiðstöðvar
og þjónustu á útivistarsvæðinu

Papernet uses
BATP technology,
ABSOLUTELY EXCLUSIVE
IN EUROPE
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407567 Superior Maxi Jumbo Toilet Paper

White

2
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9,5

27

7,6

407573 Superior Maxi Jumbo Toilet Paper

White

n°
2

Micro 247,1 810 30,5 9,5

27
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cm

407568 Superior Mini Jumbo Toilet Paper

White

2

Micro

150

405 37

9,5

19,5

7,6

407574 Superior Mini Jumbo Toilet Paper

White

2

Micro

140

459 30,5 9,5

19,5
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No mechanical operation.
Makes routine cleaning easier.
Toilets are more hygienic.

n° cm cm

cm

cm

407569 Superior Toilet Paper Single Wrap

White

10

4,5

PURGING OPERATIONS

407570 Superior Toilet Paper Roll

White

407575 Superior Toilet Paper Roll

White

407576 Superior Toilet Paper Roll

White

- fyrir þig og umhverfið
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Án þess að
nota BIOTECH

ELIMINATES
UNPLEASANT ODOURS

Eftir 10 daga
með BIOTECH

Eftir 30 daga
með BIOTECH

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

n°

AVOIDS
BLOCKAGES

m

n°
2

n° cm cm
811 37

m

2

n° cm cm

Micro 18,15 165 11

n°

n°

m

9,5

n° cm cm

Micro

27,5 250 11

Micro

19,8 180 11

9,5

cm

cm

12,4

4,5

n°/cm

material

6x1 24x2/258 Virgin pulp

6x1

48/243

Virgin pulp

n°

n°/cm

material

12x1 24x2/258 Virgin pulp
12x1

48/243

Virgin pulp

n°

n°/cm

material

12x8 12x2/258 Virgin pulp

n°

n°/cm

material

8x6 14x2/258 Virgin pulp

Keeps pipes and septic tanks clean.
Savings on maintenance costs.
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SAFEGUARDS
Engar
THE ENVIRONMENT
stíflurCleaner
í waste water.
Completely biodegradable.
klósetti

5

m
300

Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Engin
ólyktELIMINATES

3

RANGE
Roll

Vistvænar rekstrarvörur
1

í Hraunborgum í Grímsnesi sem
á salnum í því skyni að gera hann
Halldór kom að upp úr 1980. Sú
og kaffihúsið þannig úr garði að
aðstaða var vígð og sundlaug opnþað væri huggulegt og að bæði
væri hægt að nýta hann sem stóruð árið 1988. Þá hannaði Halldór
einnig nokkur nýstárleg parhús
an samkomusal og sem huggulegt
í Hafnarfirði sem dregin voru út
kaffihús.“
sem vinningar hjá Happdrætti
Um leið segir Halldór mikla
DAS. Eins hannaði hann ásamt
áherslu hafa verið lagða á að
samstarfsmönnum sínum minnbyggingarnar fengju að halda
upprunalegum sérkennum.
isvarðann um óþekkta sjómanninn og Minningaröldur sjómanna- „Þegar þú kemur inn í húsið þá
sést að terrassóið er það sama
dagsins um sjómenn sem farist
og upprunalegt að hluta,“ segir
hafa í hafi. Þessi minnismerki
hann. Þá hafi holinu þar sem
standa við Fossvogskapellu. Svo
komið er inn verið „haldið alveg
eru sum verkefni sem ekki urðu
hreinu,“ eins og hann orðar það.
á endanum að veruleika, líkt og
„Ég hef verið mjög íhaldssamur
þegar árið 2003 var skoðaður sá
möguleiki að breyta Hótel Loftleið- þegar kemur að breytingum, svo
sem á þökum eða svölum sem eru
um í hjúkrunarheimili.
mjög einkennandi fyrir Hrafnistu í Reykjavík.“ Þetta hafi menn
Upprunaleg sérkenni halda sér
virt þó að stundum hafi verið
Í þeirri þróun sem verið hefur
skiptar skoðanir. „Það er alveg
við Hrafnistu í Reykjavík segir
sama hvar við höfum komið að í
Halldór að oft hafi falist áskorþessu húsi, menn hafa alltaf verið
un í breytingum, svo sem vegna
tilbúnir að gera við og vinna að
aldurs heimilisins og þess að í
úrbótum enda er það ein ástæða
byggingunni eru gangar langir og
þess hversu vinsælt heimilið er í
sums staðar þrengsli. Hann segir
dag, bæði vegna þess hversu vel
aðstandendur heimilisins hins
hefur verið staðið að endurbótvegar hafa verið alveg ótregir við
að betrumbæta og vilji sífellt gera
um og vegna þess metnaðar sem
æ betur. „Það hefur nú til dæmis
einkennir starfsemina. Auðvitað
endað með þessu fræga kaffihafa komið upp ágreiningsmál
eins og í öllum hjónaböndum en
húsi og bar sem þar var opnaðaldrei alvarleg.“ Halldór áréttar að
ur og vakti nokkra umræðu. En
hann hafi notið þess að vinna með
segja má að kaffihúsið sé rósin í
úrvalsfólki í Sjómannadagsráði
hnappagat þessa heimilis þar sem
og á Hrafnistuheimilunum allan
bæði heimilisfólk og aðstandendþennan tíma. „Og ekki má gleyma
ur geta komið saman, fengið sér
þeim samstarfsmönnum mínum á
kaffi eða mat og annað eftir atteiknistofunni sem hafa aðstoðað
vikum. Það var ekkert til sparað í
THE
PRODUCT
mig á þessum árum.“
þeim
breytingum
sem gerðar voru
- óká
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8x8
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Recycled
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DERMATOLOGICALLY
TESTED

Does not irritate the skin.
Safe to use on intimate
and mucous parts of the body.
Absolutely safe.
• DERMA
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material

24x4 12x2/258 Virgin pulp
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stíflur í
frárennslislögnum
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407571 Superior Interfold Toilet Paper

White

n°
2

407572 Superior Handtowel V Folded Flushy

White

2

Wave

n°
224

cm
11

cm
21

n°

cm

cm

Wave

210

22

21
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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

n°
n°/cm
224x40 20x2/260

n°

n°/cm

210x15 20x2/260

material
Virgin pulp

material
Virgin pulp
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Tíu ný skip bætast í flotann
Gamli tíminn og nýi, gamli Kaldbakur
og sá nýi á siglingu á Eyjafirði.
(Mynd/Þorgeir Baldursson)

Fiskiskipafloti Íslands
gengur í gegnum stórfellda endurnýjun á þessu
ári þegar við hann bætast
að minnsta kosti tíu nýir
togarar. Heildarfjárfesting
útgerðanna vegna þessa er
á þriðja tug milljarða króna.

F

yrstu skip ársins bárust útgerðarfélaganna Granda HB
og Samherja þegar Engey
RE-91 og Kaldbakur EA-1 komu í
heimahöfn. Alls fá Samherji og
Útgerðarfélag Akureyrar þrjú skip
afhent á árinu. HB Grandi fær líka
þrjú skip, Fisk Seafood á Sauðarkróki eitt, Hraðfrystihúsið-Gunnvör á Hnífsdal eitt, Vinnslustöðin
í Vestmannaeyjum eitt og
Rammi í Fjallabyggð eitt.
Kristján
Vilhelmsson,
útgerðarstjóri
Samherja, segir
tíma hafa verið
Kristján
kominn á endurVilhelmsson.
nýjun enda flotinn orðinn mjög gamall. Sautján
ár eru síðan Samherji fékk síðast
afhent nýsmíðað skip. „Við erum
með skip sem eru yfir 40 ára gömul, 45 ára og eitt sem er að nálgast fimmtugt. Það er nú kannski
aðalástæðan, flotinn er orðinn
gamall,“ segir hann. Síðan verði
að koma í ljós hvað verði um elstu
skipin, það hafi ekki verið ákveðið.
„Eitthvað fer nú bara í brotajárn en
kannski er hægt að selja eitthvað
af þessu. Það hefur bara ekkert
reynt á það og við ekkert farin að
skoða það. Væntingarnar eru ekki
miklar.“
Nýju skipin eru stærri
Merkilegt má teljast hversu mikil
endurnýjun er á flotanum á þessu
ári því ferlið allt er langt og fjárfestingin mikil. Kristján segir að
skjóta megi á að liðið geti þrjú og
hálft ár frá því að ákvörðun sé
tekin um smíði nýs skips og þar
til það fari á á veiðar. Þar af megi

Engey RE 91, skip HB Granda í heimahöfn í Reykjavík.

(Mynd/Skaginn 3X)

gera ráð fyrir allt að 24 mánuðum í
staði. Þá spilar fleira inn í sem geri
smíði skipsins.
vinnuumhverfið betra, svo sem
Fjárfestingin er líka allnokkur
betri hljóð- og hitaeinangrun.“
þegar kemur að endurnýjun sem
[Mfs.] Perustefni vekja athygli
þessari. Kristján segir að þar á bæ
Kristján segir að verið sé að
ætli menn að kosti 2,5 til 2,6 milljprófa nokkrar nýjungar í hönnun
og búnaði nýju skipanna, meðal
arða króna að koma hverju nýju
annars nýjan lyftarabúnað í lest.
skipi á veiðar, að öllum kostnaði
„Við ætlum að setja fiskinn í körin
meðtöldum, frá hönnun til smíða
uppi á vinnsludekkinu og færa
og uppsetningu á tækjabúnaði.
körin svo full niður í lestina og
Kostnaðurinn er hins vegar misá hlaupakött með lyftara á sem
munandi milli útgerða. Þannig
færir þau til og staflar þeim upp
er nýr frystitogari Ramma trúí lestinni.“ Þetta auðveldi mjög
lega nokkuð dýrari enda töluvert
vinnu áhafnar í lestinni og dragi
stærra og flóknara skip en systurskipin fjögur sem fara til Samherja, auk þess verulega úr slysahættu.
„Og svo erum við með nýjan búnað
ÚA og Fisk Seafood.
fyrir aðgerð og kælingu á aflanum
Til nokkurs er hins vegar að
þannig að við ætlum að koma með
vinna með endurnýjuninni því ný
betra hráefni að landi. Allt snýst
skip hafa í för með sér margvíslegt
hagræði, hvort heldur sem horft sé þetta um að auka geymsluþolið og
koma fiskinum sem ferskustum til
til vinnuaðstöðu, afkastagetu eða
neytenda.“
orkunýtingar. „Nýtt er nýtt og það
Perulagið á stefni nýju skiperu alltaf einhver ný efni að koma
sem notuð eru í innréttingar og
anna hefur hjá sumum vakið
slíkt. Svo spilar viðhaldsþátturinn
furðu og menn að óreyndu jafnvel
inn í þetta líka. 40 til 50 ára gömul
talið að þetta smíðalag hljóti að
skip eru orðin slitin og þurfa mikið þýða að skipið taki á sig meiri
viðhald, þannig að við ættum að
sjó og mótstaða verði því meiri á
sjá minna viðhald á næstu árum
siglingunni. Þetta er fjarri sanni
á nýjum skipum. Svo er hægt að
að sögn Kristjáns. Reyndin sé
fara inn með hagkvæmari búnað
þveröfug. „Gamla lagið, hið hefðsem notar eitthvað minni orku, en
bundna lag á skipi, er þannig að
stærsti þátturinn í því er kannski
það leitast við að velta öldunni frá
skrokklagið og skrúfubúnaðursér. Og í það fer mikil orka.“ Þetta
sjáist til að mynda á myndum af
inn.“ Þá segir Kristján líka skipta
skipum í vondum veðrum þar sem
máli að skipin séu stærri en eldri
hvítfryssandi aldan gjósi í kring
skipin. „Þau eru breiðari sem gerir
um þau um leið og þau velti frá sér
þau betri á sjónum og betri vinnu-

Kaldbakur EA 1 er smíðaður í Tyrklandi. Hann er fyrsta skipið af fjórum
systurskipum sem koma hingað til lands á árinu. Þrjú fara til Samherja/ÚA og
(Mynd/Þorgeir Baldursson)
eitt til Fisk Seafood. 

Nýr frystitogari Ramma, Sólberg ÓF 1, sést hér við Tyrklandsstrendur á leið
(Mynd/Rammi hf.)
til Íslands. 

öldunni til að fá hana ekki upp á
skipið. „En þetta gera skip með
nýja laginu ekki. Það fer aðeins
dýpra niður í ölduna en brýtur
hana ekki neitt og kemur svo bara
upp aftur. Það er ekki að brjóta
ölduna og við það er léttara að
keyra á móti.“
Margt sparar orku
Þegar kemur að orkusparnaði
segir Kristján líka skipta máli að
í nýju skipunum sé afgasið, eða
púst skipanna, notað til þess að
hita neysluvatn og til kyndingar í
skipinu. „Við nýtum þar orku sem
annars slyppi út og spörum um
leið orku sem annars færi sérstaklega til þessara hluta.“
Kristján segist hins vegar
hafa verið tregur til að gefa upp
einhverja tölu um hversu mikils

orkusparnaðar sé að vænta af nýju
skipunum, bæði viti menn það
ekki og svo spili líka margir þættir
inn í. „Ef við náum 10 prósenta
sparnaði, sem ég á kannski von á,
þá er ég bara ánægður með það.“
Staðreyndin sé að það sem mestu
máli skipti varðandi olíunotkun
skipa séu veiðarfærin. Á þeim
vettvangi hafi átt sér stað mikil
þróun síðustu ár sem hafi skilað
sér í minni olíunotkun. „Togarinn
dregur veiðarfærin á eftir sér o g í
þeim er ákveðið viðnám sem hefur
minnkað samfara breytingum á
veiðarfærunum. Svo má líka koma
fram það sem að mínu mati hefur
mest áhrif á olíunotkunina. Það er
að veiðistofninn sé nægilega sterkur til að tiltölulega auðvelt sé að
ná í fiskinn. Það er að mínu mati
stærsti þátturinn í þessu.“
- óká

facebook.com/enneinn
ENNEMM / SÍA / NM75654

www.n1.is

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

Alltaf til staðar
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Alvöru sparnaður á alla kanta
Íslaus kæling, mannlausar lestar og aukin sjálfvirkni sem eykur gæði er
meðal þess sem ný tækni
Skagans 3X hefur í för með
sér um borð í fiskiskipum.
Ingólfur Árnason, framkvæmdastjóri og einn
eigenda fyrirtækisins, er
tekinn tali um tækninýjungarnar sem hann segir
hafa í för með sér einhverja
mestu byltingu sem orðið
hafi til sjós síðustu ár. Í
apríl síðastliðnum hlaut
Skaginn 3X Útflutningsverðlaun forseta Íslands
fyrir árangur á sviði þróunar og framleiðslu tækjabúnaðar í matvælaiðnaði, sér í
lagi fiskvinnslu.

„Ef ísinn er tekinn út úr dæminu og
flutningseiningin létt um þessi 15
prósent þá er að sama skapi verið
að minnka kolefnisfótsporið um
það sama. Með því einu að losna
við ísinn eru íslenskar útgerðir
búnar að gera sitt hvað varðar það
að uppfylla ákvæði sem stjórnvöld
hafa lofað, svo sem í tengslum við
Parísarsamkomulagið,“ segir Ingólfur. Forréttindi séu að fá að vinna að
þróun sem allir hafi hag af, sjómenn
og útgerð, fyrirtækið og samfélagið í heild sinni um leið og hægt
sé að segja með sanni að leiðin sé
umhverfisvæn. „Bara það að sleppa
við að dröslast með ís út og suður,
vera lengur á miðunum og koma
með stærri skammt í land sem líka
er með lengri líftíma. Það er bara
alvöru sparnaður og á alla kanta.“
Eftir að þróun íslausa kerfisins
hófst og það var sett upp í Málmey
hefur kerfið líka verið lagað að laxeldi þar sem sömu aðferð er beitt að
sögn Ingólfs. „Við settum fyrsta kerfIngólfur Árnason er framkvæmdastjóri og einn eiganda Skagans 3X. Þá er hann aðaldriffjöðurin á bak við byltingar á
ið upp hjá Arnarlaxi á Bíldudal fyrir
(Mynd/Hreinn Magnússon)
borð við flæðilínu og skurðarvélar fyrirtækisins.
um einu og hálfu ári síðan og nú er
rið hefur verið viðburðaríkt
Vonandi verður það bara algjör
fyrirtækið að setja sitt fyrsta kerfi
hjá matvælavinnsluvélafyrlúxus að vinna um borð í ísfiskí gang í laxeldi hjá Grieg Seafood í
irtækinu Skaganum 3X og
Noregi. Þannig að íslausa byltingin
nýjungar þess í sjávariðnaði síðustu
skipum útgerðarinnar.“ Búast má
er komin af stað og á fulla ferð.“
ár hafa vakið verðskuldaða athygli. Í
við að færri handtök með aukinni
Ingólfur segir ljóst að umtalsverð
byrjun árs var tilkynnt að rekstrsjálfvirkni leiði til þess að fleiri og
útrás sé fyrir dyrum með nýju kælihraðari hendur geti sinnt blæðingu
areiningarnar þrjár, Skaginn, 3X
og slægingu sem er lykilatriði í aukTechnology og Þorgeir & Ellert yrðu
tæknina þrátt fyrir að hún hafi þótt
sameinaðar undir vörumerkinu
óhemjuvitlaus þegar Skaginn 3X
inni verðmætasköpun.
Skaginn 3X. Fyrirtækið er með starffór fyrst af stað með hana. „En þeir
Skaginn 3X hefur einnig þróað
höfðu kjarkinn á Sauðárkróki til að
tækni til að kæla aflann án þess að
semi í Reykjavík, á Akranesi, Ísafirði
prófa þetta og settu skipið sitt undir.
nota ís, en sú þróun er boðberi einog á Akureyri. Velta þess á síðasta
ári nam um fimm milljörðum króna.
hverrar mestu byltingar seinni tíma í Og núna bætir HB Grandi um betur,
Fyrirtækið hefur hannað svonefnda
útgerð og fiskvinnslu að mati Ingólfs. smíðar glæný skip og tekur tæknina
alla leið með alveg sjálfvirkri lest.“
„SUB-CHILLING“ aðferð við kælingu
„Rótin að hugmyndinni um íslausa
Sjálfur vonast Ingólfur til þess
á fiski sem gerir ís óþarfan og samdi
tækni liggur í því sem við höfum
Tölvumynd af flæðilínu Skagans 3X á vinnsludekki.
(Mynd/Skaginn 3X)
í apríllok um að setja slíkan búnað í
verið að vinna með útgerðarfélögun- að sú þróun sem nú eigi sér stað
um borð í skipunum hvað varðar
nýtt skip Fisk Seafood, Drangey SK
um í uppsjávarvinnslunni,“ segir
afkastahraða, ísleysi, myndavéla2, en búnaðurinn var fyrst settur í
Ingólfur. Þar hafi fyrirtækin verið
Málmey SK 1.
að vinna með svokölluð RSV-kerfi,
flokkun og upphaf að rekjanleika
Þá var frá því greint undir lok
til dæmis til kælingar á makríl. „En
þar sem hver fiskur sé myndaður
aprílmánaðar að Skaginn 3X hefði
þó að það sé þekkt tækni þá hefur
áður en hann fari í flutningskarið og
einnig tekið að sér smíði á uppsjávekki verið hægt að nýta hana fyrir
þaðan ofan í sjálfvirka lest skipsins,
bolfiskinn. Við höfum hins vegar
verði upphafið að einhverju miklu
arverksmiðju um borð í verksmiðjuþróað aðferð til að ná að kæla þorsk
stærra. „Ég tel að þegar við verðum
skip í eigu hollenska útgerðarfyrirog ýsu niður og losa okkur þar með
búnir með þetta þá verði ný bylting
tækisins France Pelagique. Þar væri
við ísinn.“ Aðferðin gengur út á að
í vinnslu í landi þar sem við reynum
um að ræða frekari þróun á búnaði
nota vatnið sem er í fiskinum sjálfsíðan að halda utan um þennan
og tækni sem fyrirtækið hefði þróað
ávinning og skila honum alla leið
og selt til nokkurra staða í landum. „Fiskurinn er að eiginþyngd
í kassann sem er á leið í flug út í
85 prósent vatn og það nýtum við
vinnslu á undanförnum árum, síðUm borð í nýjum ísfisktogara HB Granda, Engey RE 91, þar sem lestun og röðheim.“
sem kælimiðil og út á það gengur
ast til Eskju á Eskifirði.
(Mynd/Skaginn 3X)
un kara í lest fer fram í sjálfvirku kerfi Skagans 3X.
Árangurinn segir Ingólfur að sé
þessi íslausa tækni.“ Ingólfur segir
afrakstur þróunarsamstarfs sem
bæði Akureyjar og Drangeyjar fyrir
að tekið hafi nokkuð langan tíma
nýtt. „Þar stefnum við á mannlausa
Léttari vinna og betri fiskur
Skaginn 3X hafi átt við útgerðarféFisk Seafood,“ segir Ingólfur.
að þróa aðferðafræðina. „En að
lest.“
Í maí, þegar Sjómannadagsblaðið
Hann segir að þróunin á þessu
fara með vatn fisksins sjálfs inn í
Með nýrri tækni segir Ingólfur
náði tali af Ingólfi Árnasyni, framlögin Fisk Seafood og HB Granda,
fasaskipti án þess að frysta fiskinn,
vonir standa til að auka bæði gæði
starfsmenn þeirra og sjómenn. „Það
kvæmdastjóra Skagans 3X, var verið nýja kerfi Skagans 3X hafi hafist fyrþað er leiðin. Þá er ísinn kominn út
fisksins og minnka um leið umtalser ekkert sjálfgefið að menn kaupi
að ljúka uppsetningu búnaðar í nýja
ir tæpum þremur árum með nýjum
úr myndinni og með þessari aðferð
eitthvað og borgi jafnvel hundruði
Engey RE 91, nýjan ísfisktogara HB
búnaði í borð í Málmey sem síðan
vert þá vinnu sem framkvæma þarf
léttum við flutningseininguna.“ Ísmilljóna króna fyrir eitthvað sem
Granda sem kom til heimahafnar
hafi verið haldið áfram að þróa og
um borð í skipunum. „Þannig eiga
ekki er orðið til.“ Stöðug leit að fullí aprílbyrjun. „Hitinn og þunginn
bæta um borð í Engey. Kerfið taki til
að nást aukin afköst og gæði um
inn sem nú hafi verið tekinn út úr
í starfseminni er skipatengdur í
bæði aðstöðu og aðgerðar, flokkunborð sem síðan leiða vonandi af sér
jöfnunni hafi oft verið um 15 prósent
komnun endurspegli kjarkinn og
augnablikinu hjá okkur. Við erum
bætta afkomu fyrir bæði sjómenn og af heildarflutningsþyngdinni. Nýja
þorið í iðnaðinum sjálfum. „Og svo
ar og rekjanleika fisksins, íslausrar
líka byrjaðir að undirbúa komu
aðferðin auki því í raun rými fyrir
hafa náttúrlega verið með okkur í
kælingar og lestarkerfis sem sé alveg útgerð.“ Draumastaðan er að þetta
hagnist öllum og skiptir þá líka máli
afla í lest skipsins um 15 prósent. „Í
þessari vegferð rannsóknarstofnhvernig dregið er úr líkamlegu erfiði
stað einhverra 300 kílóa af fiski og
anir á borð við Matís og Iceprotein
um borð,“ segir Ingólfur. Sú vinna
svo íss til viðbótar í hvert kar, eru nú
á Sauðárkróki, þar sem menn hafa
Fyrirtæki í fremstu röð
sem unnin er í lestum skipa er einí hverju kari 360 til 370 kíló af fiski.“
verið að mæla fiskinn og finna út
n Skaginn 3X hefur síðustu áratugi verið í fremstu röð fyrirtækja sem þróa
Með þessu aukist hagkvæmni veiðúr því hvernig best er að standa
hver sú erfiðasta um borð og þar er
tækninýjungar fyrir íslenskan sjávarútveg. Fyrirtækið er rekið í þremur
að þessu. Vegurinn að réttri lausn
slysahættan einnig mest. „Þetta er
anna og svo sé líka úr myndinni það
einingum, Skaganum hf., Þorgeiri og Ellerti hf. og 3X Technology á Ísafirði.
hefur verið langur.“ Þá segir
sú vinna sem slítur mest og skemmir álag sem fylgi ísnum þar sem fiskur
Starfsmenn eru um 180 talsins. Þegar fyrirtækið hlaut í apríl síðastliðnum ÚtIngólfur vissulega óhætt að tala
fólk. Markmið okkar er ekki bara
getur kramist á milli.
flutningsverðlaun forseta Íslands sagði Ingólfur Árnason, framkvæmdastjóri
um byltingu í vinnsluferlinu. „Í
að spara handtök heldur einnig að
Skagans 3X, að helsta markmið fyrirtækisins væri að auka verðmæti og
mínum huga er þetta stærsta
létta fólki vinnuna. VinnusparnaðNý bylting í vinnslu
skilvirkni í sjávarútvegi auk þess að stuðla að sjálfbærri þróun í fiskveiðum.
bylting sem orðið hefur í íslenskri
Ingólfur sér fyrir sér að íslaus tækni
urinn með nýrri tækni er mestur í
Sækja má fyrirtækið heim á netinu á vefslóðinni www.skaginn3x.com.
fiskvinnslu,“ segir Ingólfur. - óká
hljóti á endanum að fara í öll skip.
tengslum við þessa slítandi vinnu.
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Of mikið sumar ?

Flynise – 24 klukkustunda virkni við ofnæmi
Flynise inniheldur virka efnið deslóratadín 5 mg sem er andhistamín. Flynise er ofnæmislyf sem veldur ekki syfju. Það vinnur gegn ofnæmisviðbrögðunum og einkennum þeirra. Flynise dregur úr einkennum ofnæmisnefkvefs (bólga í nefgöngum vegna ofnæmis, t.d. frjónæmi eða
ofnæmi fyrir rykmaurum) hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri. Flynise er einnig notað gegn einkennum er tengjast ofsakláða
(ofnæmisviðbrögð í húð). Lyfið er til inntöku og á að gleypa töfluna heila. Ráðlagður skammtur er ein tafla á sólarhring með vatni, með eða
án fæðu. Gætið varúðar þegar Flynise er tekið með áfengi. Þú verður að hafa samband við lækni ef einkenni versna eða batna ekki á 7 dögum.
Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum
um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is
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Stefnan hefur verið
mótuð og leiðin ljós
Nærri hálf öld er síðan Guðmundur Hallvarðsson hóf
fyrst störf í þágu Sjómannadagsráðs. Hann lét af störfum sem stjórnarformaður
ráðsins í maí síðastliðnum
eftir 24 ára setu í þeim stól.

segir Guðmundur Sjómannadagsráð hafa tekið eftir því að heilbrigðisráðherra hafði tveimur árum áður
búið til reglugerð um daggjaldagreiðslur til sjúkrahótela sem innifól gistingu og fæði en hvorki lyf né
læknishjálp. „Og þar var daggjaldið
18 þúsund krónur á mann á sama
tíma og ríkið greiddi 9 þúsund krónur vegna heimilismanns hér á vistheimilinu þar sem allt var innifalið,
húsnæði, hiti, lyf, læknishjálp, þrif,
þvottur og allt saman. Þannig að
það hefur nú ekki alltaf verið gæfulega haldið á málunum af hálfu
ríkisvaldsins.“

Ó

hætt er að segja að Guðmundur muni tímana
tvenna í störfum sínum fyrir aðildarfélög sjómanna enda hefur
hann staðið í brúnni við stórfellda
uppbyggingu á þjónustu Hrafnistu
við aldraða síðustu áratugi. Eftirspurn eftir þeirri þjónustu fer síst
minnkandi, en Guðmundur segir
stefnuna hafa verið mótaða um
hvernig best sé að byggja hana upp.
Nú þurfi bara að halda áfram að láta
verkin tala.
Nafn Guðmundar Hallvarðssonar kemur fyrst fyrir í fundargerð
stjórnar Sjómannadagsráðs 30. apríl
árið 1970, fyrir rétt rúmum 47 árum
síðan. Þá var Guðmundur kosinn
í svonefnda Hraunkotsnefnd sem
fór með málefni landareignar Sjómannadagsráðs í Grímsnesi og sumardvöl barna sem þar var rekin. Á
þessum tíma var Guðmundur líka í
stjórn Stýrimannafélagsins. „Svo er
það árinu seinna að ég fór að vinna
fyrir Sjómannadagsráð í tengslum við Sjómannadaginn,“ segir
Guðmundur, en þá tók hann að sér
framkvæmdastjórn sjómannadagshátíðarhaldanna í Reykjavík. „Og
var þar í mörg ár.“
Á þessum árum var Guðmundur
líka kjörinn fulltrúi Stýrimannafélagsins í Sjómannadagsráði, en
hann hafði verið stýrimaður á vitaskipinu Árvakri þar til sú starfsemi
var færð undir Landhelgisgæsluna.
Þá hóf hann störf hjá Tollinum þar
sem hann var fram í ársbyrjun 1972
þegar hann var kosinn gjaldkeri
Sjómannafélags Reykjavíkur. „Þá

Guðmundur Hallvarðsson hefur verið 33 ár í stjórn Sjómannadagsráðs og verið formaður ráðsins síðustu 24 ár.
(Mynd/Hreinn Magnússon)


sagði ég mig eðlilega úr stjórn
Stýrimannafélagsins en var áfram
fulltrúi þeirra í Sjómannadagsráði
til 1974.“ Guðmundur hélt áfram
utanumhaldi um sjómannadagshátíðahöldin. Hann var svo aftur
kjörinn fulltrúi í ráðið árið 1980, þá
fyrir Sjómannafélag Reykjavíkur og
svo fyrst í stjórn Sjómannadagsráðs
árið 1985. Á þessum tíma gegndi
Guðmundur líka á tímabili, vegna
veikinda Péturs Sigurðssonar, starfi
forstjóra Hrafnistuheimilisins í
Hafnarfirði en lét af því starfi þegar
hann varð formaður Sjómannadagsráðs árið 1993, en þá hafði hann um
árabil verið varaformaður ráðsins.
Árin í stjórn eru því 33 í allt.

Viðarvörn

fyrir íslenskar
aðstæður
Stefnan hefur
haldist

Saga Sjómannadagsráðs er um
margt merkileg. Strax í upphafi, fyrir 80 árum var lagt upp með það að
ágóði af sjómannadeginum skyldi

Notaðu sumarið
til að verja viðinn!

til uppbyggingar Hrafnistu. Hér er
skráð í bækur að gefið hafi verið 161
herbergi, fyrir utan aðrar gjafir sem
nýttust til starfseminnar.“
Stefnan sem lagt var upp með,
að búa öldruðu fólki áhyggjulaust
ævikvöld, segir Guðmundur að hafi
haldið sér. Framan af hafi hlutum
verið þannig fyrir komið að Hrafnista ákvað gjaldtökuna og stýrði því
þannig að jafnvægi væri í rekstrinum, á milli kostnaðar og innkomu. „Síðan fór að halla heldur á
ógæfuhliðina þegar stjórnvöld fóru
að ákveða daggjöldin einhliða. Hér
á árum áður var til daggjaldanefnd
þar sem menn settust niður, fulltrúar ríkisins og heimilanna, svo sem
Grundar og Hrafnistu. Og þá fundu
menn einhvern flöt á gjaldskránni.
Sú nefnd var síðan lögð niður og
ríkisvaldið tók að ákveða þetta einhliða.“ Þróuðust mál þannig að allmikil skekkja myndaðist. Árið 2010

renna til uppbyggingar á elli- og
hvíldarheimili fyrir aldraða fiskimenn og farmenn. „Sjávarútvegssýningin 1939 kom þarna líka mjög
sterk inn og hafði Henry [Hálfdansson, upphafsmaður og fyrsti formaður ráðsins] orð á því nokkrum
árum seinna, að þessi atriði hafi eiginlega orðið til þess að sjómannadagurinn fékk þann verðuga sess
sem raunin varð í íslensku þjóðlífi,“
segir Guðmundur sem telur ljóst
að áherslur ráðsins fyrstu árin hafi
skipt miklu fyrir uppbyggingu á
þjónustu fyrir aldraða hér á landi.
„Menn hafa oft sagt að lítil svör
séu til við því hvað orðið hefði um
öldrunarþjónustu hér á höfuðborgarsvæðinu ef Hrafnistu hefði
ekki notið við,“ segir hann. „En
slík þjóðarstemning var með þessu
verki að hér söfnuðust upp miklir
fjármunir. Útgerðir skipa, áhafnir,
starfshópar og einstaklingar gáfu

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.

Ríkisvaldið tók við sér
Á síðasta ári segir Guðmundur svo loks hafa verið gengið frá
samkomulagi Samtaka fyrirtækja
í velferðarþjónustu og Sjúkratrygginga Íslands um eyrnamerktar greiðslur fyrir ákveðna þjónustu
sem fyrirtækin veita. „Áður vorum
við og nánast öll hjúkrunarheimili landsins í óvissu um þjónustustigið, hvort verið væri að veita
of mikla eða of litla þjónustu. Því
gat enginn svarað og það var mjög
slæmt. En þarna var komin meira
festa í málið.“
Annar vandi var þó enn óleystur
því í mörg ár hafði verið safnað upp
skuldbindingum vegna lífeyrissjóðs
opinberra starfsmanna vegna verðtryggingar lífeyrisréttinda. „Þetta
voru orðnar stórar upphæðir og okkur mjög til vansa vegna rekstrarafkomu hvers árs.“ Guðmundur segir
að leitað hafi verið til ríkisvaldsins
um lausn á málinu. „Og það var
dálítið sérstakt að fjármálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið
voru allt í einu farin að takast á
um málið og við orðnir áhorfendur.
Ráðuneytin tókust á um það hvort
lífeyrisskuldbindingar hefðu verið
inni í daggjöldunum eða ekki.“ Fjármálaráðuneytið hélt því fram að
gjaldið fæli í sér skuldbindingarn-

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

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

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður

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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ar á meðan heilbrigðisráðuneytið
var á öndverðum meiði. „En svo
má segja að Bjarni Benediktsson
fyrrverandi fjármálaráðherra hafi
höggvið á hnútinn. Hann gerði upp
þessar lífeyrisskuldbindingar, ekki
bara við Hrafnistu heldur öll hjúkrunarheimili landsins, önnur en þau
sem rekin eru af sveitarfélögum.“
Á löngum tíma hafa eðlilega
orðið breytingar á þeirri þjónustu sem veitt er á hjúkrunar- og
öldrunarheimilum, svo sem þegar
horfið var frá því að margir deildu
herbergi og eins á þeim kröfum
sem gerðar eru til aðbúnaðar og
persónulegs rýmis. Guðmundur
segir alla hafa verið sammála um
að ekki væri mönnum bjóðandi að
hafa marga saman á herbergi þegar
upp komu kröfur um þá breytingu
á sínum tíma. „En kröfum pólitískt
kjörinna fulltrúa um einbýli fylgdu
hins vegar engir peningar.“ Því hafi
reynt mikið á fjárhagslegt aðhald á
heimilunum til þess að fá hlutina til
að ganga upp. „Kom þá Happdrætti
DAS til góða, en lög um happdrætti
DAS kveða svo á um að allur ágóði
fari til nýbygginga eða endurbóta á
innviðum Hrafnistuheimilanna.“
Síðustu ár hafa átt sér stað miklar endurbætur og endurnýjun á
Hrafnistuheimilunum. Ólokið er
endurbótum á tveimur deildum í
Reykjavík, þeim síðustu á innviðum
Hrafnistu í Reykjavík að sinni. Þá
segir Guðmundur að við taki sambærileg endurnýjun á innviðum
Hrafnistu í Hafnarfirði sem tekin
var í notkun 1977. Hann segir allar
breytingar hafa gengið vel til þessa

júní 2017

Ljóst er að mati Guðmundar Hallvarðssonar að samfara hækkandi lífaldurs
muni ríkisvaldið eiga sífellt erfiðara með að standa undir nauðsynlegri upp(Mynd/Hreinn Magnússon)
byggingu fleiri hjúkrunarrýma. 

og sjái fyrir endann á þeim á allra
næstu árum.
Fjölbreytt þjónusta í byggðarkjarna
Með samningum við stjórnvöld og
lausn mála í tengslum við lífeyrisskuldbindingar segir Guðmundur
líka megi segja að úr myndinni sé
áveðin óvissa sem auðveldi frekari
uppbyggingu til framtíðar. Í þeim
efnum þurfi að bregðast við breyttu
umhverfi og kröfum, svo sem í
tengslum við bætta heilsu og auknar lífslíkur fólks. Þörf fólks fyrir
þjónustu sé líka misjöfn og það kalli
á fjölbreytta þjónustu og mismunandi þjónustustig sem henti hverj-

um og einum. „Þegar ríkisvaldið
tók ákvörðun um að greiða daggjöld
til vistheimila án samræmis við
þjónustuna sem veitt er var sjálfgert að ákveðnir þjónustuþættir
myndu leggjast af og að heimilin
yrðu í framhaldinu eingöngu hjúkrunarheimili. Við veltum mjög vöngum yfir því hvernig ætti að bregðast
við þeirri yfirvofandi þróun.“ Niðurstaðan varð sú að að byggja leiguíbúðir í næsta nágrenni við hjúkrunarheimilin þar sem fólk gæti
búið og sótt margvíslega þjónustu
til þjónustukjarnans við Hrafnistu,
bæði heilsufarslega og félagslega. Í
fyrstu segir Guðmundur suma hafa

verið vantrúaða á stefnuna en hún
hafi engu að síður sannað gildi sitt.
„Við höfðum byggt leiguíbúðir sem
fela í sér ákveðin lífsgæði. Þammig
er t.d. innangengt úr húsunum yfir
til þjónustukjarnans og Hrafnistu.
Þar er hægt að fá mat alla daga og
taka þátt í því daglega félagsstarfi
sem fram fer á heimilunum. Við höfum þarna mætt ákveðnum óskum
eldri borgara og teljum að við séum
á réttri leið.“
Guðmundur rifjar upp að fyrir
mörgum árum var mjög gangrýnt
að verið væri að safna saman gömlu
fólki í íbúðablokkir. „Þá vorum við
einmitt með í sölu raðhús við Jökulgrunn og íbúðir við Kleppsveg. Þá
sögðu margir sem ekki vildu flytja í
raðhúsin að þeir hafi verið búnir að
búa við einmanaleik í einbýlishúsum og vildu komast í íbúðablokk og
vera þar innan um annað fólk. Í því
er ákveðið öryggi. Einnig er mikilvægt fyrir íbúana að sú uppbygging
sem við höfum staðið fyrir, þar sem
íbúðir eru tengdar Hrafnistuheimilunum, gerir kleift að veita íbúunum
meiri og betri þjónustu, svo sem í
tengslum við sjúkraþjálfun og fleira.
Fólk býr í ákveðnum byggðakjarna
en ekki dreift út um allan bæ.“
Móta þarf stefnu til framtíðar
Guðmundur segir það þó umhugsunarefni þegar skoðuð sé aldurssamsetning íbúðarleigjendanna
annars vegar og þeirra sem búa á
Hrafnistuheimilunum hins vegar.
„Aldurssamsetningin er mjög áþekk.
Það segir okkur að með uppbyggingu leiguíbúðanna hafi við

létt verulega á kröfunni um miklu
örari uppbyggingu hjúkrunarheimila en þörf er fyrir. Það er líka mikið
umhugsunarefni þegar menn telja
að helmingur þeirra sem nú eru
undir fimmtugu komi til með að
ná hundrað ára aldri. Hvernig ætla
menn að mæta því? Heilsa fólks
er að vísu betri fram eftir aldri en
áður, en þar kemur margt til. Það
verður alltaf þörf fyrir hjúkrun og
umönnun aldraðra. Og um leið
er alveg ljóst og áhyggjuefni að
ríkisvaldið mun í nánustu framtíð
ekki geta byggt hjúkrunarheimili
með þeim hraða sem nauðsynlegur er vegna hækkandi lífaldurs
þjóðarinnar.“ Þar komi líka til sú
staðreynd að byggingarkostnaður
hjúkrunarheimilis sé ígildi rekstrarkostnaðar tveggja ára.
Guðmundur telur ljóst að hér
þurfi að færa umönnunarkerfi
hjúkrunar- og öldrunarheimila nær
því skiplagi sem þekkist á öðrum
Norðurlöndum þar sem fólk haldi
fjárforræði þótt það flytjist á hjúkrunarheimili, þar sem íbúar greiða
húsaleigu og annan kostnað. Um
leið aukist sjálfsforræði fólks um
það hversu oft það kýs að kaupa
mat í hverri viku, hversu oft það
óskar aðstoðar við þrif og þar fram
eftir götum. „Þetta er það sem við
verðum að taka upp. Það eru sjálfsögð og nauðsynleg réttindi að
íbúar heimilanna haldi fjárhagslegu forræði sínu og taki meiri þátt
í hinum daglega rekstrarkostnaði.“
Ríkisvaldið og samtök eldri borgara
þurfi að marka nýja stefnu og nýjar
leiðir í þessum málaflokki. -óká
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Nemendur í sjávarútvegsfræði við
Háskólann á Akureyri fá líka að kynnast
veiðum og vinnslu af eigin raun.
(Mynd/Hörður Sævaldsson)

Af sjónum
í sjávarútvegsfræðin
Sjávarútvegsfræði hefur verið kennd við Háskólann á Akureyri í tæp 30 ár. Á þessum tíma hefur bæði umfang og
aðsókn aukist. Námið er hluti auðlindadeildar skólans og
gangi áætlanir skólans eftir verður innan fárra missera
hægt að stunda sjávarútvegsfræði til doktorsnáms.

H

Flokkun náms / námsleiða; 1öldi styrkja
Öryggisnámskeið

luti nemendanna hefur
bakgrunn í sjómennsku.
Gögn Sjómenntar,
fræðslusjóðs um starfsmenntun
sjómanna, um styrkveitingar
sýna hins vegar að sjómenn fara
í alls konar nám.
Fjölbreyttur hópur stundar
nám í sjávarútvegsfræðum og
hefur hlutur
kvenna aukist
síðustu ár. „En
það hafa margir,
og þá kannski
sérstaklega
strákarnir, verið eitthvað til
sjós og alltaf
Hörður
ákveðið hlutfall
Sævaldsson.
nemenda sem
kemur úr fagskólum á borð við
Vélskólann og Stýrimannaskólann,“ segir Hörður Sævaldsson,
lektor og brautarstjóri sjávarútvegsfræða við auðlindadeild Háskólans á Akureyri.
„Ég gæti trúað að núna sé það
nálægt tíu prósentum sem hafa
þann bakgrunn að hafa verið
til sjós. En þetta var náttúrlega
mun algengara hér áður fyrr,“
segir Hörður, en fram undir 2000
þurftu umsækjendur að skila
yfirliti um störf í sjávarútvegi til

að komast í námið. Þær kröfur
hafi smám saman fjarað út enda
óhægara um vik fyrir ungt fólk
en áður að verða sér úti um slíka
reynslu. Verkleg kennsla er enda
hluti af náminu og nemendur fá
tækifæri til að sjá með eigin augum hvernig þau virka veiðarfærin sem þeir eru að fræðast um.
Eins hefur Hörður brugðist
við skorti á fræðsluefni með því
að vinna, í samstarfi við Hreiðar Þór Valtýsson lektor við HA,
kennsluefni um sjávarútveg sem
bæði nýtist þeim í kennslu og á
framhaldsskólastigi. Um er að
ræða kennslubækur, rafbækur
og fræðslumyndbönd sem unnin
hafa verið í samstarfi við sjónvarpsstöðina N4 auk þess sem
verkefnabók er teikniborðinu
sem miðuð verður við þarfir
grunnskóla.
Sjálfur er Hörður með bakgrunn í sjómennsku. Hann gekk
í Stýrimannaskólann og var á sjó
í rúman áratug áður en önnur
störf og fræðimennska tóku yfir
að mestu. „Ég fer þó alltaf á sjó á
sumrin. Fer svona hálfan mánuð
á ári, bæði til að halda réttindunum við og halda tengslum við
atvinnugreinina.“
Kristín Njálsdóttir, fram-

Almennt nám

2.2%
2.7%

Annað starfstengt nám

34.8%
7.6%

30 tonna réDndi
Vinnuvélanámskeið

2.2%

Aukin ökuréDndi
Tómstundarnám
Framhaldsfræðsla
Háskólanám

6.5%
3.3%
4.9%
6.0%
29.9%

Framhaldsnám

umsókna snúi að námi í framkvæmdastjóri Sjómenntar, segir
haldsskólunum eða hvers konar
styrkumsóknir hjá sjóðnum sýna
framhalds- og starfstengdu námi.
að sjómenn sæki í alls konar
„Oft eru þetta strákar sem
nám. „Hins vegar nefnist okkar
eru að koma sér aftur í nám og
stærsta verkefni síðustu tvö ár
vilja klára einhvern skóla, taka
Sjósókn sem hefur skilað sér í
lokapróf í einhverju ákveðnu,“
aukinni aðsókn í nám,“ segir
segir Kristín. Undir sé til dæmis
hún en verkefnið er ætlað sjóTækniskólinn þar sem bæði sé
mönnum sem ekki hafa lokið
framhaldsskóla. Meðal annars er að finna nám í vélstjórn, skipstjórn og iðnnám og Fisktækniboðið upp á raunfærimat í ýmsskóli Íslands í Grindavík sem
um greinum og nám eða námbýður nám sem tengist sjóskeið í framhaldinu sem leiði til
mennsku og fiskvinnslu beint.
frekara náms innan framhalds„Og svo eru þeir að læra ýmislegt
skóla. Kristín segir sjómenn
annað líka, það er verið að taka
duglega að nýta sér sjóðinn og
30 tonna réttindin, meiraprófið
komi ekki á óvart að stór hluti

eða bara almennt nám í framhaldsskóla,“ segir hún.
Í gögnum Sjómenntar kemur
fram að flestar umsóknir berast
frá sjómönnum frá tvítugu til
fimmtugs, en bara 2,7% umsókna koma frá 17 til 20 ára.
29,8% eru á aldrinum 21 til 30
ára, 39,9% frá 31 til 40 ára og
19,7% eru á aldrinum 41 til 50
ára. Umsóknir frá sjómönnum
milli fimmtugs og sextugs eru
6,9% og 1,1% umsækjenda er
á aldursbilinu frá 61 til 70 ára.
70% þeirra sem nýta sér fræðslustyrki Sjómenntar eru því frá 21
til 40 ára gamlir. --óká
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Þjónusta við fyrirtæki

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.

Ólafur Hrafn Ólafsson er viðskiptastjóri
í sjávarútvegsteymi Íslandsbanka
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Skráningar tóku stökk fyrir tveimur árum
— Útdráttur úr hópverkefni nemenda í Inngangi að fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri um sjávarútvegsfræðinámið við skólann.
n Frá árinu 1990 hefur Háskólinn
á Akureyri boðið upp á 180 eininga
nám í sjávarútvegsfræði. Um er að
ræða þriggja ára nám til BS-prófs
þar sem kennd eru undirstöðunámskeið raun- og viðskiptagreina. Háskólinn er eini á landinu sem býður
þetta nám. Það er fjölbreytt og
markmiðið er að nemendur öðlist
þverfaglega þekkingu sem geti nýst
þeim í stjórnunarstörfum í sjávarútvegi eða tengdum greinum
að loknu námi.
Skólinn hefur
mikla tengingu
við atvinnulífið
og í náminu er
lögð áhersla á
góða samvinnu
Rafn Erlingsson. við stofnanir og
fyrirtæki í greininni. Hörður Sævaldsson, lektor
og brautarstjóri, segir að sjávarútvegsfræðin þeki vítt svið og námið
skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta lagi séu
það raungreinar, sem séu kjarni
námsins, í öðru lagi viðskiptagreinar og svo tæknigreinar sjávarútvegs
sem snúi að veiðum og vinnslu.
Að sögn Harðar starfar um það
bil helmingur útskrifaðra nemenda í sjávarútvegsfyrirtækjunum.
Helmingur fer til annarra starfa,
t.d. í bönkum, tölvufyrirtækjum og

í rekstur almennt. Hann segir þó
að sumir haldi áfram í rannsóknum. „Það hefur verið fjárfest mikið
í innviðum íslensks sjávarútvegs
síðustu áratugi og margir erlendir
aðilar sem kaupa þekkinguna. Jafnt
og þétt hafa útskriftarnemendur
farið til annarra landa og það hefur
verið meira um það undanfarin ár.“ 

Framleiða stjórnendur

Nemendur eiga kost á því að fara
í framhaldsnám í fjölmörgum
greinum náttúruvísinda um allan
heim. „Útskrifuðum nemendum
hefur gengið mjög vel að fá vinnu.
Í sjávarútvegi var það þannig að
vinnan gekk út á að veiða fisk og
vinna fisk. Með aukinni tækni og
minni afla hefur störfum fækkað.
En það hafa önnur störf komið í
staðinn. Það þarf einhver að reikna
allt út og sjá um tölvukerfin til dæmis. Stóru sjávarútvegsfyrirtækin
hafa tekið markaðsstarfið heim.
Við erum ekki að framleiða fólk til
þess að veiða fisk eða vinna. Við
erum að framleiða stjórnendur fyrir
sjávarútveg; það getur verið allt frá
því að vera verkstjóri upp í framkvæmdastjóra.“
Hörður segir að Háskólinn á Akureyri sé afskaplega vel tengdur við
atvinnulífið. Aðstaðan til tilrauna í
skólanum er því miður mjög fátæk-

leg en skólinn á mjög gott samstarf
við sjávarútvegsfyrirtækin eins og
t.d. Samherja og fá nemendur að
skoða vinnsluna þar og gera rannsóknir. Þar fá nemendur einnig að
gera allar mælingar og kynna sér
reksturinn almennt. Skólinn hefur
aðgang með Hafrannsóknarstofnun að litlum báti sem notaður er til
prófana á minni veiðarfærum. Ef á
að fara að prófa á stærri skipum þá
kostar það nokkur þúsund milljónir.
Meðalútskriftarárgangur í sjávarútvegsfræði telur um ellefu manns.
Þetta hefur þó farið allt niður í þrjá
og alveg upp í 36. Nemendum tók
að fjölga fyrir um tveimur árum og
hefur aðsókn verið mjög góð síðan.
Kynjahlutfallið var framan af mjög
einsleitt en frá árinu 2004 hefur
áhugi kvenna aukist. Áður fyrr
voru að sögn Harðar örfáar konur
sem sóttu í námið. Í dag eru konur
tæplega helmingur nemenda. Hann
segir að líklegasta skýringin sé að
breyting hafi orðið í samfélaginu
og konur hvattar til þess að prófa
sem flest. Hann segist aldrei hafa
heyrt um einstakling sem hafi verið
á móti því að ráða konu sem nema
um borð í skip. Hann hafi starfað sem sjómaður í 15 ár og það sé
bara staðreynd að sumar konur séu
sterkari en karlar. „Við erum ekki
öll eins.“

Aðgangur góður að kennurum

Rafn Erlingsson fór norður og er nú
nemandi á öðru ári í sjávarútvegsfræði á Akureyri. „Pabbi benti mér
á námið. Hann er skipstjóri og ég
hef róið með honum frá því ég var
sextán ára. Ég hef nýtt öll sumarfrí
og jólafrí til þess að fara á sjó og
svo reri ég heilan vetur þegar ég var
22 ára.“ Rafn segir að tenging hans
við sjávarútveginn komi frá sjómennsku en námið snúist um allt
annað og meira. Honum hafi komið
á óvart hvað íslenskur sjávarútvegur sé gríðarlega umfangsmikill og
námið fjölbreytt. Áður prófaði hann
Háskóla Íslands en þar hafi allt
verið frekar ópersónulegt og hann
upplifað sig sem tölu á blaði.
„Það kom á óvart hvað maður
hefur mikinn aðgang að kennurunum hér í HA og þeir þekkja mann
meira að segja með nafni. Hér í HA
hafa kennarar stundum samband
að fyrra bragði bara til að spjalla.“
Rafn segir að kennararnir í HA hafi
oft hjálpað til við að útvega nemendum sumarvinnu. „Kennarar og
prófessorar sækja um styrki hjá fyrirtækjum og stofnunum til þess að
gera verkefni. Úr þessu verða sumarstörf fyrir nemendur sem geta
tekið 6 til 8 vikur.“ Sum verkefnin
séu í samvinnu við sjávarútvegsfyrirtækin, bæði útflutningsfyrirtæki,

fiskvinnslur og jafnvel söluskrifstofur. Þá séu verkefni stundum
unnin um borð í skipum.
Rafn hefur bæði prófað að vera í
staðarnámi og fjarnámi en að hans
sögn hentar staðarnámið honum
betur. „Ég er þannig gerður að ég
þarf að vera í hóp þar sem ég vinn
betur þannig. Ég bý fyrir sunnan
og er í fullri vinnu, það er því mikilvægt að skipuleggja tímann vel.“
Þegar Rafn er spurður að því hvert
hann stefni eftir útskrift segist
hann taka lífinu með opnum örmum
og vera til í að takast á við hvað
sem er hvort sem það tengist sjávarútvegi eða öðru.
Höfundar verkefnisins sem
skilað var 6. mars 2017 eru Reynir
Magnússon, Sigríður Ásdís
Jónsdóttir, Sigrún Sif Jónsdóttir, og
Svandís Sif Björnsdóttir, nemendur í
fjölmiðlafræði við
Háskólann á Akureyri.

Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju
með daginn

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
Wise er leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.
Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is
Bjóðum einnig

kr.

24.900

pr. mán.
án vsk.

í áskrift.

Wise lausnir ehf. » Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
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Úr sjúkrarúmi
í stúdíó-íbúð

Skráningu slysa ábótavant
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.

Sjómenn eru almennt vel
tryggðir en mikilvægt er
að slys og óhöpp séu skráð
í skipsdagbók, segir Jónas
Þór Jónasson lögmaður.
Vanræksla geti kostað sjómenn möguleika á réttarbótum síðar meir og það
sama gildi þegar menn ætli
að harka af sér, en ná ekki
bata.

R

og vilja ekki verða uppvísir að
einhverjum aumingjaskap svo það
sé sagt hreint út. Það að fara upp
í brú og kvarta undan einhverju
sem gæti litið út fyrir að vera
smámunir er meira en að segja
það fyrir marga. Það getur verið
túlkað sem væl eða aumingjaskapur sem það er þó ekki. Hvort
sem atvikið lítur út fyrir að vera
mikið eða lítið og jafnvel þó svo
að menn haldi að þeir jafni sig á
örfáum dögum, þá verða menn að
láta skrá þetta í skipsdagbók og
gæta þess að skráningin sé rétt.“
Jafni menn sig síðan þá sé það að
sjálfsögðu hið besta mál og þá
gerist ekkert meira. „En verði einhverjir eftirmálar er mikilvægt að
atburðurinn hafi verið rétt skráður
og í skipsdagbók. Það má taka
dæmi um mann sem meiðir sig í
mánaðartúr á frystitogara. Þessi
einstaklingur tilkynnir ekki um
slysið og heldur að hann jafni sig
í næsta frítúr. Síðan jafnar hann
sig ekki, fer í næsta túr þar á eftir
og er enn slæmur. Þarna geta liðið
2-3 mánuðir án þess að nokkuð
sé að gert og sönnunarstaðan er
orðin þröng – í raun vonlaus. Þetta
gerist of oft.“
Jónas Þór segir að ekki sé hægt
að brýna nógu oft þessi grundvallaratriði, bæði fyrir sjómönnum en eins fyrir yfirmönnum og
útgerðarmönnum. Mikilvægt sé
að skrá atvik rétt í skipsdagbók
og þá sé einnig mikilvægt fyrir
sjómenn að leita læknis um leið og
þeir hafa tök á, t.d. um leið og þeir
koma aftur í land. Ef margar vikur
líða frá því að atvikið á sér stað
þangað til viðkomandi leitar sér
læknis þá eru hverfandi líkur á því
að sá einstaklingur eigi nokkurn
rétt á bótum.

étt skráning slysa og
óhappa um borð í fiski- og
farskipum getur skipt öllu
máli þegar kemur að bótakröfu
Sendum
íslenskum sjómönnum
síðar meir. Það að skrá ekki slys og
árnaðaróskir
á sjómönnSjómannadaginn
óhöpp getur því reynst
um dýrkeypt þegar fram í sækir.
Þeta segir Jónas Þór Jónasson,
hæstaréttarlögmaður og eigandi á
markaður
Íslands
inco ehF
lögmannsstofunni
Jónas og Jónas
Þór sf. Jónas Þór hefur um árabil
Jónas Þór Jónasson hæstaréttarlögmaður hefur um árabil sérhæft sig í slysamálum sjómanna. 
(Mynd/Hreinn Magnússon)
FrostFiskur
teiknistoFan
landark
sérhæft sig í slysamálum sjóSkipsdagbókin mikilvæg
samið um fyrr og síðar.“ Fyrir
borð séu ekki bótaskyld. Öll tilvik
manna auk þess sem hann hefur
Þótt dregið hafi úr slysum seinni
þessa
breytinguehF
hafi mörg mál
ættu að vera bótaskyld og það
starfað sem lögmaður SjómannaólF oG VeGGlist
stakkaVÍk
ár getur ýmislegt komið fyrir um
verið rekin fyrir dómstólum þar
mætti uppfæra trygginguna með
félags Íslands.
borð. Sjómenn vinna mikið með
sem sjómenn reyndu að fá bótarétt
þetta í huga. Það mætti taka fleiri
Sjómannsstarfið er, hefur alltaf FjallabyGGðarhöFnum
GullberG ehF
beitta hnífa þannig að algengt er
sinn viðurkenndan. „Ef þeir náðu
svona dæmi. Það er fráleitt að einverið og verður að öllum líkindum
að sjómenn skeri sig illa. Þá eru
honum
yfir höfuð í gegn, með aðtalið til hættulegri starfa. Nú
hver lagatæknileg atriði hafi áhrif
teypan Þalltaf
lárusson
sandGerðishöFn
ýmis konar tognanir algengar,
er rétt að hafa í huga að aðbúnaðá það hvort menn séu vel tryggðir
stoð dómstóla, þá var niðurstaðan
svo sem á öxlum, hnjáliðum eða
eða fái ekki neitt. Við vitum að
gjarnan sú að bótaskylda var aður um borð í fiskiskipum er sífellt
landark
haFnarsjóður
við ökkla auk þess sem bakverkir
að verða betri og það sama gildir
eins viðurkennd að hluta til og sjó- þetta er erfið vinna og menn fara
skaGaFjarðar
koma gjarnan upp. Þess utan er
skipin sjálf. Það breytir því þó
menn
báru hluta sakarinnar sjálfir. oft illa út úr þessum slysum. Menn
naVÍsum
algengt að sjómenn fái ýmis konar
eiga auðvitað ákveðinn rétt hjá
ekki að sjómannsstarfið er hættuÞessi málaferli tóku oft langan
högg á líkamann, hvort sem það er
sínum lífeyrissjóði eða stéttartíma
með tilheyrandi kostnaði og
legt og líkamlega erfitt á köflum.
haFnarsjóður
eykjaneshöFn
við byltu eða að þeir fá þunga hluti
álagi á einstaklinga.“
Jónas Þór segir að tryggingarmál
félagi en það er himinn og haf
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slys.
Þannig megi sem dæmi taka
menn eru tryggðir skv. skaðainn það launatap sem menn geta
menn verða fyrir og er upptalnsjómann sem meiðist, til dæmis í
orðið fyrir til lengri tíma.“
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mesta kjarabót sem sjómenn hafa
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Fer heim í
sunnudagsmatinn

sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Of fá atvik tilkynnt
Það fer ekki á milli mála hversu
mikilvægt það er að skrá atvik í
skipsdagbók. En í ljósi orða Jónasar Þórs um sérstaka menningu á
sjónum og þá staðreynd að margir
sjómenn líta á sig sem hörkutöl má
velta því upp hvort sjómenn séu
almennt feimnir við að láta skrá
hluti og um leið hvort viðhorf skipstjórnarmanna sé með þeim hætti
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Eggjabúið og
kjúklingabúið
Hvammur ehf.

að sjómönnum sé gert erfitt að skrá
slys. Jónas Þór segir að finna megi
dæmi um ofangreint. „Skipstjórnarmenn eru misjafnir eins og þeir
eru margir. Þess eru því miður
dæmi að menn hafi fengið neitun
þegar þeir ætluðu að láta skrá atvik.
Gjarnan með þeim rökum að það
sé ekki hægt að standa í því að skrá
öll tilvik, stór sem smá, sem eiga
sér stað um borð. Þetta er þó sem
betur fer undantekning og ég held
að menn séu alltaf betur að átta
sig á því hversu mikilvægt þetta
er, líka skipstjórnarmenn. Skráningarnar eru til fyrirmyndar hjá
mörgum útgerðum en því miður
eru til útgerðir þar sem þessi mál
eru ekki í eins góðu lagi.“
Þá minnir Jónas Þór á að skylt
„Þess vegna er mjög mikilvægt að fyrstu skrefin eftir óhapp séu rétt færð til
sé samkvæmt reglum að skrá öll
bókar.“
atvik í skipsdagbók, eigi síðar en í
mörg slys þá hækkar iðgjaldið
lok vaktar. Þá er einnig skylt samsegir Jónas Þór. „Tilgangur rannog einhverjar útgerðir eru með
kvæmt lögum að tilkynna öll slys
sóknarnefndarinnar er ekki síst
eigináhættu og sjálfsábyrgð. En
til Rannsóknarnefndar sjóslysa og
sá að safna gögnum og byggja
þetta eru ekki það miklar fjárhæðtil Sjúkratrygginga Íslands. „Ég
þannig upp mikilvægan grunn
hef bent á það áður að það eru
sem kann að gera mögulegt að fyrir að þær valdi því að útgerðirnar
kannski um fimm prósent slysa
berjist gegn því að menn nái sínu
irbyggja slys síðar meir.“
tilkynnt til rannsóknarnefndarfram, sem þó kemur fyrir. Um
Jónas Þór minnir á að það séu
leið og það er búið að skrá slys í
tryggingarfélögin sem séu bótainnar. Það er mjög sorgleg staða,“
skipsdagbók ber útgerðin ábyrgð
skyld en ekki útgerðinar. Það ætti
á því að tilkynna það til rannþví ekki að vera feimnismál fyrir
sjómenn að tilkynna útgerðinni
sóknarnefndarinnar og til Sjúkraum slys og óhöpp sem verða um
trygginga Íslands. Þar er víða
borð. „Þetta er trygging sem bæði
pottur brotinn því miður. Það
sjómenn og útgerð greiða fyrir,
þarf að skerpa á þessum atriðum
útgerðin þó meira.“ Um leið hafi
– bæði gagnvart sjómönnum og
þó heyrst af ástæðum fyrir því að
útgerðum. Ef þetta er í lagi þá er
einstaka útgerðir kunni að pirrast
búið að komast fyrir helsta vandyfir svona hlutum. „Ef það verða
ann.“-gfv

Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir

Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Sala á Volvo Penta
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ENNEMM / SÍA / NM81999

Sendu sjómönnum kveðju á vis.is/sjomenn

62



sjómannadagsbl aðið

júní 2017

Ekki hefði mátt
líða mikið lengri tími
Um miðjan mars á þessu ári voru liðin 30 ár frá því að
Barðinn GK-475 strandaði í Dritvík á Snæfellsnesi. Aðstæður voru erfiðar og vonlaust að níu manna áhöfn
skipsins yrði bjargað úr landi. Sjórinn gekk yfir skipið
sem lá á hliðinni, skorðað í klettum. Á endanum var skipverjunum bjargað um borð í TF-SIF, þyrlu Landhelgisgæslunnar. Um var að ræða fyrstu stóra björgun íslenskrar björgunarþyrlu. Samdóma álit þeirra sem að komu er
að án hennar hefði mönnunum ekki verið bjargað.

Þ

að björguðust allir giftusamlega og tæpast hægt
að segja að slysið hafi haft
nokkur eftirköst þótt maður beri
náttúrlega atburð sem þennan
alltaf með sér,“ segir Bergþór Ingibergsson sem var stýrimaður á
Barðanum þegar skipið strandaði í
Dritvík. „Aðallega er það björgunin sjálf og það sem snýr að þyrluáhöfninni sem er manni hugleikið.“
Um var að ræða fyrstu stóru
björgun þyrlu Landhelgisgæslu
Íslands. „Þarna sannaði hún sig
þyrlan sem kostaði nú svita, blóð
og tár að fá til landsins en fékkst
eftir mikið þvarg og umræður. En
björgunin var ekki sjálfgefin því
eftir á las maður eftir þeim að
komið hefði til greina að þeir sneru
við vegna veðurs. En þeir sýndu
og sönnuðu, eins og þeir hafa gert
margoft síðan, að þeir gefast ekkert
upp fyrr en í fulla hnefana.“
Varðskipið Óðinn, sem var í
grennd, fékk að morgni laugardagsins 14. mars 1987 neyðarkall
frá Barðanum GK en þá var skipið
komið upp í kletta norður undir
Hólahólum nærri Dritvík. Skömmu
síðar var þyrlan TF-SIF send í loftið. Varnarliðið á Keflavíkurflugvelli var líka látið vita en vegna
illviðris og ísingar kom það ekki
þyrlu í loftið. Björgunarsveitir voru
kallaðar út rétt upp úr klukkan
sjö um morguninn og voru þær
komnar á staðinn laust fyrir klukkan átta. Þá lá skipið skorðað á
stjórnborðshliðinni í klettunum og
sjórinn gekk yfir. Í kring voru háir
hamrar og hafði Morgunblaðið eftir Emanúel Ragnarssyni, formanni
björgunarsveitarinnar Sæbjargar í
Ólafsvík, daginn eftir að haugasjór
hefði verið og sjö til átta vindstig,
en það jafngildir vindi frá 14 og
upp í 21 metra á sekúndu.
Um borð sást ekkert lífsmark
og ljóst af aðstæðum að björgun
úr landi var útilokuð. „Við vorum
búnir að vera frammi í brú þangað
til ekki var hægt að vera þar lengur.
Það braut bara í gegn og hreinsaði
allt úr. Það stóðu bara rör og vírar
út úr veggjum og svoleiðis,“ segir
Bergþór. Níu manna áhöfnin hafi
því verið komin inn í kortaklefa, en
þar fyrir innan hafi skipstjórakojan
verið. „Þannig að við vorum þarna
í einum bing inni í smárými. Og
það náttúrlega flæddi og fjaraði
þegar braut í gegn þannig að við
vorum meira og minna á kafi þegar

Bergþór Ingibergsson, sem var stýrimaður á Barðanum GK, segir sér efst í huga þakklæti til þyrluáhafnar Land(Mynd/Hreinn Magnússon)
helgisgæslunnar. Í ár eru 30 ár síðan Barðinn strandaði við Dritvík á Snæfellsnesi.

það gerðist.“
Bergþór segir lítið hafa verið
talað en skipverjarnir hafi þó verið
sammála um að eina vonin væri
að fá þyrluna á staðinn. „Það var
niðurstaðan án þess að það væri
mikið rætt og menn héldu í þá von.
Tilfinningin þegar við heyrðum
hvininn í henni fyrir ofan var líka
eins og hjá börnunum þegar jólin
koma. Við vorum búnir að sjá að
björgunarsveitirnar voru komnar
niður eftir en við gátum ekki tekið
við einu eða neinu.“
Þá hafi kuldinn bitið í þegar á
leið. „Það hefði ekki mátt líða mikið lengri tími fyrir suma til þess að
þetta hefði farið öðruvísi. Þetta var
dálítið eins og maður væri að horfa
á bíómynd sem er sýnd hægt, öll

af volkinu og kuldanum, en hann
hugsun og hreyfingar voru orðnar
hann lifði. Atburður sem þessi hafi
hægari hjá manni.“ Dæmi um þetta hafi einnig verið sá eini sem fór
sjálfsagt ólík áhrif á menn, en árið
með þyrlunni beint á spítala. „Síðsegir Bergþór vera þegar leiðarinn
1987 hafi hins vegar verið nokkuð
(tengilínan) sem kom niður úr þyrlafdrifaríkt í hans lífi. „Þá var ég
an var samkomulag milli okkar
búinn að kynnast konunni minni
tveggja sem fórum síðastir að ég
unni á undan björgunarlykkjunni
og við búin að þekkjast í tvö ár og
færi á undan því maður var orðinn
þvældist utan um annan fótinn á
vorum búin að ákveða að gifta okksvo máttfarinn, en hann var betur
honum þar sem þeir voru annað
klæddur og búinn að vera innar.“
veifið hálfgert í kafi. „Og ég var
ur þarna um haustið.“ Hann hafi
Bergþór segir ekkert hafa tekið
eitthvað að reyna að ná þessu niðhaldið áfram á sjónum, en útgerðin
á að horfa á eftir þyrlunni í land
sem átti Barðann leigði annan bát
ur af löppinni á mér. Annars hefði
með fyrri hópinn. „Við vissum
undir áhöfnina.
maður bara farið á löppinni upp
svo sem ekkert hvað þeir tækju
„Ætli það hafi ekki verið viku eða
því þeir sáu náttúrlega ekki neitt úr
marga í einu og svo slepptu þeir
tíu dögum seinna sem við fórum út
þyrlunni. Og ég man þegar maður
heldur aldrei leiðaranum, hann
aftur. Og við fórum þá aftur þarna á
var að reyna að koma þessu af
lá alltaf niður til okkar. En þetta
sama stað og vorum á netaveiðum,“
öklanum, að það var ekkert fát eða
var ótrúlegt hjá þeim. Eins og þeir
segir Bergþór og bætir við hálfhlæjfum af því maður hafði eiginlega
sögðu sjálfir var þetta eins og þeir
enga stjórn. Maður reyndi eitthvað
andi að þá hafi gerst dálítið skrítið,
væru á skaki þarna inn um dyrnar.“ því drepist hafi á vélinni á nýja
en hugsaði um leið að það yrði
Skyggni hafi líka verið þannig að
þá bara að hafa það ef eitthvað
bátnum. „Þetta var nánast á sama
tilfinning réði því fremur en annað
gerðist.“
stað, en veðrið var nú gott og fleiri
hvenær reynt var að hífa. „Þeir sáu
Þegar þyrlan kom var í byrjun
bátar þarna.“ Annar bátur á vegum
í rauninni ekki neitt. Þannig að af
óvissa um afdrif áhafnarinnar en
sömu útgerðar hafi komið og dregþeirra hálfu var þetta heilmikið
síðan, þegar hreyfing sást í stýrisið þá frá landi þar sem var svo hægt
afrek í alla staði, hvernig þeir komu að koma vélinn í gang aftur. „En
húsinu, var ákveðið að reyna hífað þessu og líka að ná að halda
þetta var svona smáflassbakk eftir
ingu. „Þegar við urðum varir við
þyrlunni þarna í þessu uppstreymi
hinn viðburðinn.“
að þyrlan væri komin þarna fyrir
og við erfiðar aðstæður. Undravert
Björgunin þennan laugardagsofan okkur þá náði ég að teygja
í rauninni.“
mig í hurðina sem sneri upp, því
morgun fyrir 30 árum skrifar BergÁ meðan beðið var eftir björgun
báturinn lá hálfgert á hliðinni og
þór hins vegar algjörlega á þyrluna
og á meðan henni stóð segir Berghurðin farin af. Þannig að ég náði
og áhöfn hennar. „Ég hef aldrei
að teygja hendina út í dyrnar úr
litið öðru vísi á það. Það er fyrir
þór upplifunina hafa verið eins og
hurðargatinu og það var það sem
þeirra tilstuðlan að ég og mín fjölum heila eilífð hafi verið að ræða.
þeir sáu og vissu þá að það var eitt- „En eftir á að hyggja þá fannst
skylda erum til í dag,“ segir hann.
manni þetta hafa gengið ótrúlega
„Þetta er viðbúnaður sem er marghvað líf um borð.“
fljótt miðað við aðstæður“ segir
Mennirnir voru svo hífðir upp
búinn að sanna sig. Þessir menn
hann, en í land voru allir komní þyrluna og farið með þá í land
eru kallaðir út með stuttum fyrirí tveimur ferðum, fyrst fimm og
ir um klukkan hálfníu. „Kuldinn
vara í óvissuferðir og alls konar aðsvo síðustu fjóra. „Ég fór í seinni
gerði líka að verkum að maður
stæður. Þeir yfirgefa sína fjölskyldu
ferðinni. Við skipstjórinn vorum
dofnaði svolítið, en það var aldrei
og leggja líf sitt í hættu til þess að
frammi í karminum að aðstoða
neinn æsingur í einum eða neinum. geta bjargað öðrum. Þetta eru hetjmenn við að komast í róluna [innsk. Það héldu allir ró sinni.“
ur Íslands í dag, eða eins og félagi
björgunarlykkjuna] og það var
Áhöfnin sem í þessum ósköpminn skipstjórinn orðaði það í einnáttúrlega ákveðið að sá yngsti
um lenti segir Bergþór ekki hafa
hverju viðtali, að það ætti að mylja
færi fyrstur.“ Skipstjórinn segir
haldið sérstöku sambandi, þó að
undir þessa kappa þannig að þeir
Bergþór að hafi líka farið fljótlega
hann og skipstjórinn hafi verið
hafi bestu mögulegu björgunarþví hann var orðinn mjög þrekaður
vinir og starfsfélagar á meðan
tæki í höndum hverju sinni.“-óká
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Við óskum sjómönnum
og fjölskyldum þeirra
til hamingju með daginn
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Megi farsæld og fengsæld fylgja ykkur.
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Gleðin er við völd
á Hátíð hafsins
Þ

egar hvítasunnu ber upp á
fyrsta sunnudag í júní færast
til hátíðarhöld sjómannadagsins. Í ár fer Hátíð hafsins fram
helgina 10. og 11. júní. Að hátíðinni
standa Sjómannadagsráð og Faxaflóahafnir sem sameinast um veglega og fjölbreytta dagskrá hafnardagsins og sjómannadagsins.
Sjómannadagurinn og hafnardagurinn voru árið 1999 sameinaðir í Hátíð hafsins sem fram fer
með tveggja daga hátíðahöldum á
gamla hafnarsvæðinu í Reykjavík.

Sjómannadagurinn, sem haldinn
er hátíðlegur um land allt enda hátíðisdagur allra sjómanna, var fyrst
haldinn hátíðlegur 6. júní 1938 á
Ísafirði og í Reykjavík og var lögskipaður frídagur sjómanna með
lagasetningu frá Alþingi árið 1987.
Hafnardagurinn var fyrst haldinn
árið 1992 í tilefni af 75 ára afmæli
Reykjavíkurhafnar.
Hátíðarhöldin í ár verða með
hefðbundnu sniði og er dagskrána
að finna á vefnum hatidhafsins.is.
Hér til hliðar getur að líta myndir

Hreins Magnússonar ljósmyndara
sem teknar voru á sjómannadaginn í fyrra, en reikna má með
því að fleiri geri sér glaðan dag í ár
enda stórafmæli Sjómannadagsráðs og Reykjavíkurhafnar: Hundrað ár eru liðin frá því að fyrsta
áfanga hafnargerðar í höfuðstaðnum lauk og 80 ár eru frá því að Sjómannadagsráð var stofnað. Af því
tilefni verður boðað til sérstakrar
afmælishátíðar á Grandagarði milli
klukkan þrjú og fjögur á laugardaginn kemur, 10. júní.
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Rás 16 er neyðarrás sjófarenda og alltaf opin.

Það að þú hlustir á hana getur skilið á milli lífs og dauða.

og verkefnisstjórn um öryggi sjófarenda
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Sjómannadagsráð kemur að uppbyggingu
á glæsilegu öldrunarsetri í Fossvogsdal
- Nýtt Hrafnistuheimili, þjónustumiðstöð og leiguíbúðir Naustavarar rísa við Sléttuveg.

F

ormaður Sjómannadagsráðs,
Guðmundur Hallvarðsson, og
borgarstjóri Reykjavíkur, Dagur B. Eggertsson, skrifuðu þann 10.
maí undir samninga og viljayfirlýsingu um byggingu og rekstur nýs
hjúkrunarheimilis, þjónustumiðstöðvar og leiguíbúða fyrir aldraða
við Sléttuveg í Fossvogsdal. Þar
verður byggt nýtt Hrafnistuheimili
fyrir 99 manns og hefjast byggingaframkvæmdirnar strax á þessu ári.
Sjómannadagsráð mun byggja, eiga
og reka þjónustumiðstöðina sem
reist verður í framhaldinu ásamt
því sem Naustavör mun reisa þrjú
fjölbýlishús með um 130 leiguíbúðum þaðan sem innangengt verður
til þjónustumiðstöðvarinnar sem
samtengd verður Hrafnistu. Með
samningum við Sjómannadagsráð líta samstarfsaðilar til þeirrar
áratugalöngu og farsælu reynslu
sem Sjómannadagsráð, Hrafnista
og Naustavör hafa af umfangsmikilli og fjölbreyttri þjónustu við
aldraða. Þessir aðilar hafa unnið
mikið brautryðjendastarf á sínu
sviði sem rekja má aftur til ársins
1957 þegar fyrsta Hrafnistuheimilið
tók til starfa.
Rúmgóð einstaklingsrými á Hrafnistu
Pétur Magnússon, forstjóri Hrafnistu, segir að á hjúkrunarheimilinu
við Sléttuveg verði rúmgóð einstaklingsrými fyrir 99 íbúa ásamt setustofum, matsal og aðstöðu þar sem
innangengt verður í þjónustumiðstöðina. Gert er ráð fyrir að heimilið
taki til starfa á seinni hluta árs 2019.
„Reykjavíkurborg og ríkið gerðu í
nóvember með sér samning um
byggingu hjúkrunarheimilisins og
nú hefur borgin skrifað undir viljayfirlýsingu þess efnis að heimilið

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Guðmundur Hallvarðsson, formaður Sjómannadagsráðs, skrifa undir samning um uppbygginguna við Sléttuveg.
(Mynd/Hreinn Magnússon)

Sigurður Garðarsson framkvæmdastjóri Naustavarar, Guðmundur Hallvarðsson formaður Sjómannadagsráðs og Pétur Magnússon formaður Hrafnistu á
(Mynd/Hreinn Magnússon)
vettvangi.

verði rekið undir merki Hrafnistu.
Við erum mjög ánægð og hlökkum
til að eiga samstarf við arkitekta og
velferðarsvið Reykjavíkurborgar
vegna lokahönnunar og útfærslu
heimilisins þar sem m.a. verður
fylgt stöðlum velferðarráðuneytisins um skipulag hjúkrunarheimila,“
segir Pétur.

Þjónustumiðstöð
Sjómannadagsráðs
Í þessum nýju samningum er sú
nýlunda að Sjómannadagsráð mun
allt í senn byggja, eiga og reka fyrirhugaða þjónustumiðstöð sem samtengd verður Hrafnistuheimilinu og
einnig þremur nýjum fjölbýlishúsum sem Naustavör mun byggja með

um 130 leiguíbúðum. Hrafnista
aldraðir geta notið“ segir Sigurður
mun bjóða öldruðum margvíslega
Garðarsson, framkvæmdastjóri
þjónustu eins og þá sem veitt er
Naustavarar.
á öðrum Hrafnistuheimilum en
einnig ýmsa aðra sem veitt verður
Frumkvöðull á öldrunarsviði
í samræmi við stefnu ReykjavíkurUndirritun samninganna við
borgar í sjálfri þjónustumiðstöðinni. Reykjavíkurborg þann 11. maí var
síðasta embættisverk GuðmundÞar á meðal verður matarþjónusta,
afþreying, tómstundir, heilsurækt,
ar Hallvarðssonar sem formanns
útivist og opið félagsstarf eins og
Sjómannadagsráðs. Hann segir í
Reykjavíkurborg veitir í þjónustusamtali við Sjómannadagsblaðið að
ráðið hefði rutt brautina á ýmsum
miðstöðvum sínum í borginni
sviðum á sviði aukinnar þjónustu
ásamt því sem þar verður einnig
við aldraða hér á landi. Hugmyndaþjónusta fótaaðgerðasérfræðinga
og hárgreiðslumeistara. Í tengslum
fræðin að baki þjónustu Naustavarvið uppbyggingu öldrunarsetursins ar á íbúðaleigumarkaði fyrir aldrí Fossvogsdal mun Naustavör svo
aða hér á landi sé eitt dæmi um það.
hefja framkvæmdir á næsta ári við
„Markmið okkar er að gera þeim það
byggingu leiguíbúðanna sem verða
kleift sem vilja búa lengur á eigin
svipaðar þeim og eru við Brúnaveg
vegum með því að hanna og leigja
í Reykjavík, Hraunvang í Hafnarfsérútbúnar leiguíbúðir sem t.d. eru
tengdar með öryggishnappi. Í því
irði og Boðaþingi í Kópavogi. Þjónfelst mikið öryggi ásamt því sem
usta Naustavarar við leigjendur
við starfrækjum húsvörslu allan
sína í leiguíbúðunum mun meðal
sólarhringinn og þannig verður það
annars felast í aðgangi íbúanna að
einnig í íbúðunum við Sléttuveg,“
þeirri fjölbreyttu þjónustu sem veitt
segir Guðmundur. Meginmarkmiðverður af Hrafnistu í þjónustumiðstöðinni.
ið að hans sögn er að bjóða íbúunum alhliða þjónustu í samræmi við
þarfir hvers og eins þar sem þjónÖryggi af nálægð Hrafnistu
ustan fylgir einstaklingum eins og
Meirihluti íbúða Naustavarar verðstuðningur við hann krefst hverju
ur frá 50 til 70 fermetrar að stærð,
sinni.
en einnig verða byggðar 70 til 85
fermetra hjónaíbúðir og nokkrar 90
fermetra íbúðir eða stærri. „Eins
Uppbygging fyrir eldri
og annars staðar á höfuðborgarborgara á Sléttuvegi
Við Sléttuveg í Reykjavík hefur á
svæðinu, þar sem við höfum byggt
og leigt út íbúðir, leggjum við
undanförnum árum átt sér stað
mikla áherslu á öryggi íbúanna,
uppbygging íbúða fyrir eldri
fjölbreytta afþreyingarkosti og aðborgara. Með samsetningu þeirrar
uppbyggingar sem nú er fyrirhuggang að þjónustu. Það er því mikill
kostur að hafa þjónustumiðstöð
uð og staðfest var í dag bjóðast
eins og þá sem til dæmis er við
eldri borgurum fleiri valkostir.
Boðaþing í Kópavogi því þar getum
Sléttuvegur er afar skjólsælt hverfi
við veitt leigjendum okkar aðgang
með góðu útsýni og góðu aðgengi
að fjölbreyttri þjónustu, sem íbúað göngustígum í miðju Reykjaar Hrafnistuheimilanna og aðrir
víkurborgar.
-bv

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Samferða
síðan 1927
Olís hefur allt frá stofnun kappkostað að veita fyrirtækjum
í sjávarútvegi trausta þjónustu með sölu á eldsneyti og
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rekstrarvörum til útgerða. Við ætlum að halda þeirri
siglingu áfram.

timamot.is

Saman í lífsins ólgusjó
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 yfirgripsmiklaþekkingu
á sjávarútvegi og sérstökum þörfum hans á sviði vátrygginga.

