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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 sjómanna-
stéttarinnar og vinna að nánu samstarfi 
þeirra.

 Að heiðra minningu látinna sjómanna 
og sérstaklega þeirra sem látið hafa líf sitt 
vegna slysfara í starfi.
   

 Að kynna þjóðinni áhættusöm störf 
sjómannsins og hin mikilvægu störf sjó-
mannastéttarinnar í þágu þjóðfélagsins.

 Að beita sér fyrir menningarmálum er 
sjómannastéttina varða og vinna að vel-
ferðar- 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, fjöl-
skyldur þeirra og 
starfsmenn samtaka 
þeirra.

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

 Sjómannadagsráð rekur fimm Hrafn-
istuheimili í fjórum sveitarfélögum sem

 veita meira en 600 
Íslendingum öldr-

unarþjónustu. Auk 
þess rekur félagið 
leiguíbúðir Naus-
tavarar 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 Laugarásbíó og sumarhúsavæði í 
Hraunborgum Grímsnesi. 

Stjórn Sjómannadagsráðs  
höfuðborgarsvæðisins skipa:

Guðmundur Hallvarðsson 
formaður,
Sjómannafélagi Íslands.

Hálfdan Henrysson varaformaður,
Félagi Skipstjórnarmanna. 

Guðjón Ármann Einarsson gjaldkeri, 
Félagi skipstjórnarmanna.

Sigurður Ólafsson ritari,
Félagi vélstjóra og málmtæknimanna.

Jónas Garðarsson 
varagjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.

Aðildarfélög Sjómannadagsráðs

Sjómannadagurinn mun fyrst hafa verið haldin 
hátíðlegur 1938, annan í hvítasunnu. Má lesa 
um hátíðahöld sjómanna í blöðum þess tíma. 
Það dylst engum við þann lestur að hetjur 
hafsins nutu virðingar. Sjómenn sem látist 
höfðu í baráttunni fyrir „… bættum högum 
þjóðar vorrar“ var jafnað til þjóðhetja. Ég hygg 
að sjómenn njóti virðingar í samfélaginu í dag, 
þótt oft megi annað ráða af almennri umræðu 
um sjávarútveginn í heild. Í þeim efnum er ekki 
við sjómenn að sakast. En nóg um það. 

Íslendingar hafa verið svo lánsamir að hafa 
náð tökum á sinni sjósókn, fiskistofnar hér 
við land eru sjálfbærir, íslenskur fiskur er 
úrvalsvara sem hátt verð fæst fyrir á erlendum 
markaði og síðast en ekki síst; íslenskur sjávar-
útvegur greiðir háar upphæðir til ríkisins, en er 
ekki á framfæri hins opinbera eins og víða finn-

ast dæmi um. Því er freistandi að spyrja hvort 
ekkert hafi verið gert hér rétt og verið sé að 
endurtaka sömu mistökin aftur og aftur? Í ljósi 
stöðu sjávarútvegsins er skýrt í mínum huga 
að við erum að gera hlutina með réttum hætti 
sem tryggir sjálfbærni og arðsemi. En að veiða 
fisk úr sjó og koma á markað gerist ekki síst 
fyrir tilstilli sjómanna. Fiskurinn er veiddur, 
verkaður og seldur af fólki sem kann til verka. 
Það er ekki þannig að hver sem er getur farið á 
sjó og tryggt sömu verðmæti fyrir land og þjóð, 
og þið sjómenn gerið. Kunnátta skiptir máli, 
reynsla skiptir máli, dugnaður skiptir máli. Allt 
eru þetta eiginleikar sem íslenskir sjómenn eru 
gæddir. Verulegur hluti fjöreggs þjóðarinnar er 
daglega í ykkar höndum. Þótt ýmislegt annað 
hafi rekið á fjörur þjóðarbúsins á undanförnum 
árum og ætlað er að standa undir efnahags-

legri hagsæld, hefur sjávarútvegurinn verið ein 
meginstoð hagsældar hér landi um langa hríð. 
Og allt er í heiminum hverfult; ferðamenn geta 
miss áhugann á Íslandi, kannski verður álið 
ekki málið í framtíðinni, en fiskurinn hefur 
svamlað hér um ómunatíð og fólk þarf mat; 
prótín. Svo mikið vitum við. Þjóðin hefur treyst 
á þolgæði sjómanna og allra sem næstir þeim 
standa og mun gera það áfram. Ég tel að það 
verði best gert með því að byggja áfram á því 
fyrirkomulagi sem við höfum haft við veiðar 
og vinnslu. Það fyrirkomulag tryggir arðsemi 
veiða og vinnslu til hagsbóta fyrir alla sem hér 
á landi búa. Að sjálfsögðu er kerfið ekki hafið 
yfir gagnrýni og sjálfsagt að sníða af vankanta, 
en kollsteypur munu koma niður á sam-
eiginlegum hagsmunum; einnig hagsmunum 
sjómanna.  

Sigurður Ingi Jóhannsson,  
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Sæmd er hverri þjóð 
að eiga sægarpa enn

Hátíðarhöld Sjómannadagsins 
hafa undanfarin ár farið fram á 
Grandagarði. Sú staðsetning nýtur 
vaxandi vinsælda meðal almenn-
ings sem best sést af fjölgun 
hátíðargesta á milli ára. Þá er mikil 
ásókn í hverskonar verslunar- og 
veitingahúsarekstur sem er  í gömlu 
verbúðunum við Suðurbugt og 
tengist Grandagarði, enda ekki nema 
nokkurra mínútna gangur á milli 
þessara staða. 

Frábært samstarf hefur verið á 
milli Faxaflóahafna og Sjómanna-
dagsráðs á umliðnum árum um 
þessa helgi, laugardaginn sem er 
hafnardagur og hinn lögskipaða 
Sjómannadag. Undarleg er umræða 
fárra sem tauta um það að Sjó-
mannadagurinn hafi horfið með 
samstarfi þessara aðila með því 
að tengjast undir nafninu Hátíð 
hafsins. Sjómannadagurinn í höfuð-
borginni hefur gengið í endurnýjun 
lífdaga, líkt og sjóarinn síkáti í 
Grindavík, þótt því miður halli veru-
lega á í rótgrónum sjávarplássum 
varðandi hátíðahöld Sjómannadags-
ins. En því má heldur ekki gleyma 
að Reykjavík er ein af stærstu 
vertíðarstöðum landsins þegar 
litið er til landaðs afla. Við þessi 77 
ára tímamót Sjómannadagsins í 
Reykjavík er rétt og eðlilegt að þakka 
Ríkisútvarpinu fyrir samfylgdina í öll 
þessi ár með beinni útsendingu frá 
hátíðarhöldunum sem enn verður 
gert á Sjómannadaginn 7. júní n.k. 

Er það af hinu vonda ef fiskiskipa-
flotinn verður endurnýjaður?

 Saga íslenskrar sjómannastéttar 
er samofin lífsafkomu þjóðarinnar 
þótt á stundum sé því lítill gaumur 

gefinn, a.m.k. hin síðari ár. Það 
hefur oftar en ekki gerst að gjöful 
mið við Íslandsstrendur hafi aukið 
tekjur sjómanna um stundarsakir, 
að ýmsar starfsstéttir í landi hafi þá 
krafist launa sem taki mið af launum 
sjómannastéttarinnar. Þá er enginn 
samanburður gerður á lengd vinnu-
tímans, fjarveru að heiman eða ork-
unnar sem sjómenn beita umfram þá 
sem hafa fast land undir fótum. Þessi 
upptalning nær ekki eyrum margra í 
dag og kannski ekki undarlegt í ljósi 
þess að sjómenn eru nú um 3,5% 
þeirra sem eru á vinnumarkaðnum 
en voru 5% fyrir um áratug. 

Sjómennskan og sjávarútvegur er 
sem fyrr mikilvæg grunnstoð þjóðar-
innar, þótt því hafi verið haldið 
fram af fullri alvöru fyrir nokkrum 
árum að undirstaða efnahagslegrar 
velferðar Íslendinga væri bankastarf-
semi og áliðnaður. Ekki skal lítið gert 
úr ferðaþjónustunni sem mikilvægs 
þáttar í gjaldeyrisöflun og auðvitað á 

að efla þá atvinnugrein sem mest má 
innan skynsamlegra marka. En það 
sem er sameiginlegt með þessum 
starfsgreinum er að hvorki er hægt 
að sækja takmarkalaust í auðlindir 
hafsins né náttúru landsins. 

Sama má segja um aðra starf-
semi hér á landi sem byggð hefur 
verið upp til gjaldeyrisöflunar fyrir 
þjóðina. Með áratuga þolinmæði við 
uppbyggingu fiskistofna við Ísland 
sýnist sem svo að flestir fiskistofnar 
hér við land séu á uppleið og er 
það vel. Við þessar aðstæður koma 
menn, sem varla hafa dýft hendi í 
kalt vatn, fram á ritvöllinn og vilja 
hamla gegn endurnýjun fiskiskipa-
flotans og  hafa veruleg áhrif á tekjur 
sjómanna með því að heimta hærri 
álögur í formi skatta á útgerðina. Nú 
er loksins komin hreyfing á endur-
nýjun fiskiskipaflotans en mestu 
aflaskipin voru orðin yfir 50 ára 
gömul. Endurnýjun er því nauðsyn-
leg með öryggi og aðbúnað sjó-
manna í huga og stórlega bætt gæði 
og geymsluþol aflans. Getur það 
verið að þeim sem vilja meiri álögur 
á útgerðina láti sér í léttu rúmi liggja 
öryggi og aðbúnaður sjómanna? 

Svifið seglum þöndum
Siglingasaga Sjómannadagsráðs er 
athyglisverð saga eins og m.a. má 
sjá árið 1939 þegar ákveðið var að 
sameinast um byggingu dvalar-
heimilis fyrir aldraðra sjómenn. En 
athyglisverð er sú staðreynd að þegar 
hafist var handa um bygginguna í 
Laugarásnum bjó stórhugur að baki 
og fyrr en varði voru dyrnar einnig 
opnaðar upp á gátt fyrir aðra aldna 
Íslendinga. Alltaf var það þó svo ef 

aldraður sjómaður bankaði upp á 
var allt gert til þess að búa honum 
áhyggjulaust ævikvöld og ekkert 
við það að athuga enda gerðu sjó-
mannafélögin enga arðsemiskröfu af 
verkum sínum nema að fá inni fyrir 
aldraðan sjómann eða sjómanns-
ekkju ef svo bar undir. Undarlegt má 
það teljast hve Hrafnista var afsett 
þegar lesið er um þær deilur sem upp 
komu um ákvörðun ríkisvaldsins á 
daggjöldum  til hjúkrunarheimila 
í upphafi 8. áratugarins. Hrafnista 
fékk þá rúmlega helmingi lægri dag-
gjöld en önnur hjúkrunarheimili (að 
Gund undanskilinni).  Hart var tekist 
á og átti Sjómannadagsráð í vök að 
verjast um nokkurra ára skeið en 
stóð af sér mikinn ólgusjó.  

Sjómannadagsráð hefur sett út 
siglingarstefnu sína að nýju og ætlar 
að halda áfram sem næst á sömu braut 
með aðlögun að nútímanum, með 
utanumhald Sjómannadagsins og víð-
tækari þjónustu við aldraða sjómenn 
og aðra eldri borgara þessa lands.    

Fyrir hönd Sjómanndagsráðs og 
fyrirtækja þess þakka ég öllum þeim 
fjölmörgu aðilum, einstaklingum, 
félagasamtökum og fyrirtækjum 
sem hafa veitt samtökunum góðan 
stuðning. Starfsfólki er þökkuð ein-
stök og góð störf sem leiða í átt 
til markmiða Sjómannadagsráðs, 
Hrafnistuheimilanna, Happdrættis 
DAS, byggingafélagsins Naustavarar 
og frístundabyggðar Hraunborga. Sjó-
mönnum og fjölskyldum þeirra sendi 
ég árnaðaróskir í tilefni Sjómanna-
dagsins og óska þeim gæfu og gengis.

Guðmundur Hallvarðsson
formaður Sjómannadagsráðs.

Sjómannadagurinn í Reykjavík í samfellt 77 ár
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Togarinn Egill rauði var frá Nes-
kaupsstað og bar skráningarnúmerið 
NK-104. Einn skipverjanna, sem 
upplifðu ósköpin undir Grænu-
hlíðinni, er Guðmundur Arason, 
þá ungur og nýtrúlofaður maður. 
Hann segir að togarinn hafi siglt frá 
Reykjavík „og stefnt var vestur. Þeg-
ar þangað kom var orðið mjög hvasst 
og öll skipin lágu í vari við akkeri. 
Við fórum líka í var en lögðumst ekki 
við akkeri eins og hinir togararnir 
heldur létum reka. Ástæðan fyrir 
því var sú að skipstjórinn, Ísleifur 
Gíslason, vildi vera tilbúinn til þess 
að fara beint út um leið og færi 
myndi gefast. Það var allt klárt hjá 
okkur fyrir fyrsta hal þannig að skip-
sjórinn vildi vera fyrstur út og kasta 
um leið og færi gæfist.“

Skipið hristist stafna á milli
Guðmundur segir að þeir hafi haft 
pata af erfiðleikum bresku togar-
anna frá Axel loftskeytamanni sem 

hafði í talstöðvaspjalli við kollega 
sína á öðrum togurunum heyrt 
af neyðarkalli annars þeirra. „En 
hjá okkur gekk allt sinn vanagang. 
Það var komið að kvöldmat og við 
fórum niður í lúkar að snæða. Þar á 
meðal var Ísleifur skipstjóri sem fól 
þremur mönnum að sjá um stjórn 
skipsins. 

Þar sem við mötuðumst fundum 
við allt í einu hvernig skiptið 
hristist allt til og töluverður hávaði 
heyrðist. Enginn virtist gera sér 
grein fyrir því sem gerðist og ég 
heyrði menn tala um að líklega 
hefði ketillinn sprungið. Við stukk-
um allir frá boðum og reyndum 
að komast út og upp en töluverð 
þvaga myndaðist við dyrnar. Þá tók 
annar kokkur um borð, Marteinn 
Hjelm, að sér að róa mannskapinn 
og stjórna okkur á leiðinni út úr 
borðsalnum. Á endanum komumst 
við út og upp á stjórnborðsmegin 
að aftan. Þá fór ekki milli mála hver 
staðan var, við vorum strandaðir 
og aðstæður slæmar, hávaðarok, 
snjókoma og myrkur og snarbrött 
fjallshlíðin gnæfði yfir okkuar. 
Hópurinn tvístraðist fljótlega og ég 
fikraði mig fram að vélarreisninni 
og sá þá að menn voru komnir að 
björgunarbátunum. Skömmu síðar 
fann ég að Ísleifur skipstjóri bakk-
aði togaranum og það gerði hann 

til þess reyna að auka stöðugleika 
skipsins.“

Guðmundur segir að hann hafi 
náð að koma sér upp að skor-
steininum og þaðan aftur eftir „og 
þá áttaði ég mig í raun á því hvað 
ástandið hjá okkur var slæmt og 
ekkert við neitt ráðið. Ég er nú ekki 
bænheitur maður en fyrr en varði 
var ég farinn að biðja en bænin sú 
var stutt. Ég bað Jesúm einfaldlega 
að blessa kærustuna. Einhverra 
hluta vegna var hugur minn hjá 
henni og mér datt ekki í hug að 
biðja almættið að hjálpa okkur á 
þessum erfiðu stundum.

Togarinn var nú farinn að láta ansi 
illa í fjörunni og ég fylgdist áfram 
með mönnunum bisa við björgunar-
bátana en sá stjórnborðsmegin 
var farinn að brotna. Skyndilega 
slokknuðu öll ljós um um borð og þá 
var sjálfhætt við þær tilraunir. Ekki 
var nokkur möguleiki að reyna við 
björgunarbátinn á bakborðshliðinni, 
hann var yfir dekkinu, svo mikill halli 
var á skipinu.“

Fóru úr stígvélunum
Þegar þara var komið sögu hafði 
Guðmundur leitað skjóls, ásamt 
nokkrum öðrum skipverjum, í bak-
borðskörfunni þar sem menn mátu 
stöðuna og veltu næstu viðbrögðum 
fyrir sér. „Einn okkar, Hilmar Lar-
sen, stakk upp á því að við færum úr 
klofstígvélunum. Hann sagði að ef 
við færum í sjóinn væru töluverðar 
líkur á því að klofstígvélin yrðu full 
af sjó og myndu draga okkur niður. 

Við létum því stígvélin fara og ég 
var að velta fyrir mér hvaða mögu-
leika ég hefði á því að koma mér í 
land. Ég hugsaði með mér að það 
væru kannski líkur á því að ég gæti 
kastað mér í sjóinn og látið öldu 
bera mig að landi þar sem ég gæti 
hugsanlega  komist upp á klapp-
irnar. En þessar hugsanir voru ekki 
rökréttar því brimið brotnaði með 
látum á klettunum og útsogið var 
gríðarlegt. Þegar ég leit í kringum 
mig eftir þessar hugleiðingar tók ég 
eftir því að ég ver einn eftir í körf-
unni. Félagar mínir höfðu komið 

sér í burtu án þess að ég hefði orðið 
þess var í öllum látunum.

Það var ekkert annað fyrir mig að 
gera en reyna að koma mér á betri 
stað og mér tókst að fikra mig áfram 
eftir líflínunni á björgunarbátnum 
bakborðsmegin að afturvantinum 
þar sem þrír færeyskir félagar mínir 
voru. Þar leituðum við skjóls þegar 
13 ólög gegnu yfir bátinn. Það var 
full vinna að halda sér föstum en 
þegar kom smá lag leitaði ég færis 
og komst um tveggja metra kafla 
að rekkverkinu sem var þéttsetið 
mönnum. Þar heyrði ég þann aftasta 
kalla að við myndum allir deyja ef við 
kæmust ekki upp í brú. Mér tókst 
að klifra eftir snúningsstönginni á 
loftventlinum upp á brúarþak og 
þaðan fikraði ég mig eftir þakhand-
riðinu þar til ég var kominn á móts 

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Termix One tengigrind til 
hitunar á neysluvatni

Helstu eiginleikar:  Stillanlegt hitastig  •  Stórminnkuð slysahætta  •  Jafn þrýstingur 
á heitu og köldu vatni  •  lengri líftími blöndunartækja  •   Engin kísilútfelling á 
hreinlætis- og blöndunar-tæki, sem gerir þrif  mun auðveldari, svo ekki sé talað 
um hina alkunnu hveralykt sem hverfur.  Með Termix One fylgir snyrtileg hlíf úr 
grálökkuðu stáli til að hylja hana á veggnum.

Með Termix One tengigrindinni er hitaveitu-
vatnið leitt gegnum varmaskipti sem hitar upp 
ferskvatn til neyslu.  Það gerir húseigendum kleift 
að stilla hitastig heita neysluvatnsins þannig að 
hætta á brunaslysum minnkar verulega. 

Auðveld
uppsetning og  
lítill viðhalds- 
kostnaður

Strand Egils rauða
-Mannskaðaveður í janúar 1955

Eitt mesta mannskaðaveður, sem gengið hefur yfir 
hérlendis, skall á 26. janúar 1955. Bresku togararnir Lorella 
og Roderigo fórust með allri áhöfn og fimm skipverjar af 
togaranum Agli rauða fórust þegar togarinn strandaði við 
Teista undir Grænuhlíð í Ísafjarðadjúpi.

Lítil færanleg handtalstöð var í 
fyrsta skipti notuð við björgunar-
störf hér á landi er björgunarmenn 
gengu að strandstað. Helgi heitinn 
Hallvarðsson, þáverandi annar 
stýrimaður á varðskipinu Ægi bar 
hana með sér og kom hún að góðu 
gagni við að koma upplýsingum á 
milli manna á sjó og í landi.

 Þetta var ekki eina mannbjörgin 
sem Helgi Hallvarðsson kom að á 
þessum slóðum en þegar togarinn 
Northern Spray strandaði á svip-
uðum slóðum árið 1965 sýndi Helgi 
mikla hetjudáð þegar hann bjargaði, 
í brjáluðu N-NA roki og snjókomu, 
allri áhöfninni togarans, um borð 
í léttbát togarans Óðins þar sem 
hann var yfirstýrimaður með Þórarni 
Björnssyni skipherra.

Togarinn 
Egill rauði.
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- Aðalvinningur Reynilundi í Garðabæ

dregið í hverri viku

Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.500 kr. á mánuði fyrir einfaldan miða
og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða.

Fylgstu með okkur á Facebook

Nýtt happdrættisár framundan með 
enn glæsilegri skattfrjálsum vinningum 
- Sex 30 milljóna króna vinningar á tvöfaldan miða 
 eða 15 milljónir króna á einfaldan miða

Drögum út 51 þúsund vinninga á árinu. 
Heildarverðmæti vinninga er rúmur milljarður.

30.000.000
Ekkert annað happdrætti sem dregur vikulega
er með meiri vinningslíkur
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SJÓMENN - TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN

Viltu vinna

skattfrjálst?

við brúardyrnar bakborðsmegin og 
þá lét ég mig falla niður á brúar-
vænginn. Ísleifur skipstjóri stóð í 
brúardyrunum og ég spurði hann 
hvort við mættum ekki koma inn í 
brú og það var vitaskuld auðfengið. 
Ég kallaði því eins og ég frekast gat 
til félaga minna áður en ég fór inn í 
brú þar sem olíublautur sjórinn gekk 
fram og til baka eftir því sem skipið 
kastaðist til. Ég náði að fikra mig 
eftir brúnni og sá inn í loftskeyta-
klefann, sem var opinn, þar sem 
Axel loftskeytamaður var í sjó upp 
að mitti og hélt við talstöðvarnar svo 
þær héldust á sínum stað.“

Fann ekki fyrir hræðslu
Guðmundi tókst að komast inn í 
loftskeytakefann til Axels. „Ástandið 
var heldur dauft. Axel var orðinn 
sambandslaus, sjórinn gekk inn í 
brúna og klefann, allar rúður brotnar 
stjórnborðsmegin og það eina sem 
við gátum gert var að reyna að skorða 
okkur af og vona það besta. Það var 
ekki mikið pláss í klefanum þannig að 
við færðum okkur yfir í kortaklefann 
þar sem var aðeins rýmra um okkur.“
Guðmundur segist ekki hafa fundið 
fyrir hræðslu meðan á öllu þessu 
stóð, „hversu undarlega sem það 
kannað hljóma. Aðstæðurnar voru 
bara þannig að ég hafði ekki ráðrúm 
til þess að vera hræddur. Okkur var 
öllum skítkalt og við höfðum um nóg 
að hugsa um það eitt að halda okkur 
þegar skiptið kastaðist til og ég man 
eftir því að hafa verið að berja mig 
til hita þegar ég sagði stundarhátt 
þannig að það einhverjir heyrðu að 
það væri nú gott að hafa kærusturnar 
hjá okkur til að halda að okkur hita. 
Þessi tilraun mín til að létta and-
rúmsloftið féll ekki að skapi allra. Ís-
leifur skipstjóri var fljótur til svars og 
sagði: „Ekki mun ég óska þeim þess.“ 
En þótt kuldinn hafi verið nokkur 
er ég viss um að olían í sjónum hafi 

dregið úr honum,“ segir Guðmundur. 
Nóttin var erfið. „Brimið hafði 

örlög skipsins í höndum sér. Við 
fundum hvernig það lyfti togaranum 
og kastaði honum síðan niður í 
klettana af miklu afli. Okkur fannst 
í raun og veru tímaspurning hvenær 
skipið myndi brotna í tvennt. Guð-
jón, fyrsti stýrimaður, fór fram í til 
að sækja tóg sem hann sagði að gæti 
hugsanlega nýst okkur við að komast 
í land ef skipið liðaðist í sundur þarna 
á klettunum. 

Með aðfallinu varð sífellt meiri 
sjór í brúnni og kortaklefanum þar 
sem mannskapurinn komst ekki 
allur fyrir. Tveir menn þurftu að 
vera í brúnni á háflóðinu og þeir 
þurftu að halda sér og hanga nánast 
á höndunum þar til fjaraði. Þetta var 
ekki góð vist.

Með morgninum sáum við ljós, 
sem beint var að okkur, og björgunar-
báta sem voru að reyna að nálgast 
okkur. Í stað þess að verða feginn 
varð ég hálfsmeykur um mennina 
og hugsaði um hvað yrði um þá ef 
björgunarbátarnir myndu brotna 
í spón við það að reyna að bjarga 
okkur. En sem betur fer hættu þeir 
við að reyna að ná í okkur á bátum en 
freistuðu þess að skjóta til okkar línu. 

Sá sem skaut var Magnús Gíslason, 
skipstjóri á Goðanesinu, bróðir Ísleifs 
skipstjóra á Agli rauða, og honum 
tókst að koma til okkar línu í annarri 
tilraun. Línan lenti fyrir framan 
brúna og við náðum henni með því 
að teygja okkur út um gluggann. Það 
gekk ágætlega að draga inn blökkina 
og okkur tókst að festa hana við 
ratsjármastrið. Hinum enda línunnar 
var komið fyrir um borð í bátnum 
Andvara.“

Erfitt að koma  
mönnum milli skipa
Að sögn Guðmundar gekk illa að 
koma mönnum yfir og það var erfitt 
að halda sér í björgunarstólinn. Því 
miður skiluðu sér ekki allir yfir í 
Andvara. Eftir sex tíma björgunar-
aðgerðir var einungis búið að ná 13 
af 34 manna áhöfn milli bátanna 
og spilið um borð í Andvara hafði 
bilið. Þá stóð til að flytja línuna yfir 
í annan bát, Pál Pálsson, en til þess 
þurfti ekki að koma „því við urðum 
varir við björgunarmenn í landi sem 
höfðu brotið sér leið til okkar og 
þeim gekk greiðlega að koma línu 
um borð í Egil rauða. Við þurftum 
að komast upp á brúarþakið og sæta 
lagi til að geta farið í björgunar-

stólinn og það gekk misjafnlega 
því sjórinn gekk yfir skipið og það 
kastaðist til en sem betur fer höfðu 
menn afl og styrk til að komast í 
stólinn og í land.“

Guðmundur var einn af þeim 
síðustu sem yfirgaf Egil rauða og 
hann sagði landgönguna hafa verið 
frekar auðvelda. „En mikið var 
ég feginn að finna fast land undir 
fótum mér. Um leið og ég var laus 
úr stólnum hljóp ég af stað og upp 
á klappir sem þarna voru. Ákafinn 
var svo mikill að ég hljóp upp úr 
björgunarstólnum enda var mér 
orðið svakalega kalt og ég fór strax 
að slást við Axel til að fá í mig hita.“

Sautján klukkustundum eftir 
strandið var búið að bjarga öllum 
skipverjunum og þá hófst gangan 
frá fjörunni að bænum Sléttu og 
hún var mörgum erfið enda hluti 
skipbrotsmannanna skólaus eftir 
að hafa kastað af sér klofstígvél-
unum. Guðmundur segist lítið hafa 
hugsað um erfiðleika eftir að komið 
var í land. „Ég hugsaði um tvennt, 
annars vegar að ganga rösklega 
og hins vegar að reyna síðan að 
halda mér í sokkunum alla leiðina 
á Sléttu. Ég náði að ganga fram 
úr nokkrum félögum mínum á 
leiðinni og þegar ég sá til bæjarins 
komst ekkert annað að hjá mér en 
komast sem fyrst í húsaskjól. Ég 
bætti heldur í og gekk þá upp úr 
sokkunum en lét það engin áhrif 
hafa á mig. Þegar ég er kominn 
í bæinn sagði Úlfur Gunnarsson 
læknir, sem þarna var, að mér 
þyrfti að bjóða þurr föt en ég sagð-
ist eingöngu þurfa sokka. Síðan var 
boðið upp á rótsterkt ketilkaffi sem 
ég þáði með þökkum og ég aldrei 
hef ég bragðað betri drykk,“ segir 
Guðmundur sem geymir ilminn og 
bragðið enn í minni sér. 

Það voru tvö hús á Sléttu „og 
um nóttina fjölgaði verulega í 

þeim. Fyrir utan okkur skips-
brotsmennina komu sífellt fleiri 
björgunarmenn með vistir, matvæli 
og þurr föt. Við vorum í upphituðu 
húsi þar sem fötin okkar þornuðu 
furðu fljótt. Í hinu húsinu var 
ekki kynding og þar dvaldi fjöldi 
björgunarmanna við heldur verri 
aðstæður.“

Sjokkið kom síðar
Skipbrotsmennirnir voru fluttir 
með varðskipi til Reykjavíkur þar 
sem múgur og margmenni tók á 
móti þeim. Guðmundur sagðist fljót-
lega hafa komið auga á kærustuna 
sína í mannhafinu þar sem hún var 
með ömmu hans, móður og föður. 
„Mest langaði mig að stökkva beint 
til þeirra en gat það ekki því það var 
lögregluvörður frá landganginum 
að rútu sem beið okkar og ók síðan 
að húsi Slysavarnafélagsins. Þegar 
þangað var komið sá ég kærustuna 
mína aftur og fólkið mitt. Ég beið þá 
ekki boðanna heldur hraðaði mér til 
þeirra án þess að kveðja félaga mína 
og fór með þeim beinustu leið heim.”

Á þessum árum var ekkert til 
sem heitir áfallahjálp. Guðmundur 
var í heimahúsum meðan hann var 
að ná sér líkamlega en hann var 
frekar illa farinn á fótunum eftir 
vosbúðina. Segist ekki hafa komist í 
skó í nokkrar vikur á eftir. Síðan tók 
sjómennskan aftur við en tveimur 
árum eftir strandið segir Guð-
mundur að hann hafi fengið snert 
af áfalli. Þá var ég á Hafliða og við 
sjáum neyðarblys frá Fylki sem þá 
sökk á 10 mínútum. Við sigldum í átt 
til hans og ég var fram á að gera klára 
kastlínu með krók þegar áfallið kom. 
Ég réð ekki við mig og fór að kjökra 
og tárin láku niður kinnarnar en 
sem betur fer var myrkur og þetta sá 
enginn,“ segir Guðmundur Arason, 
einn þeirra sem lifði af strand Eiríks 
rauða undir Grænuhlíð.

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

VM- Félag vélstjóra og málmtæknimanna óskar sjómönnum  
og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn

Sjómannadagurinn

Á kortinu sést Grænahlíð yst 
við ísafjarðardjúp að norðan. 
„Egill rauði” strandaði við innra horn 
Grænuhlíðar, um eina sjómílu utan við 
Sléttutanga, en á myndinni er settur kross við tangann.
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BRAGÐGOTT FERÐALAG
Komdu í

Kjötríku grillpylsurnar frá Kjarnafæði hafa allar hlotið gullverðlaun
og nú síðast nýja Gríska ostapylsan, í fagkeppni Meistarafélags Kjötiðnaðarmanna 2014.

Leyfðu bragðlaukunum
að ferðast til fjarlægra landa!

K J A R N A F Æ Ð I  H F .   |   F J Ö L N I S G A T A  1   |   6 0 3  A K U R E Y R I   |   S Í M I  4 6 0  7 4 0 0   |   W W W . K J A R N A F A E D I . I S

…með pylsunum frá Kjarnafæði
KJÖTRÍKAR-  P Y L S U R  -

Ofsaveður í febrúar 1959 markaði 
endalokin á veiðum Íslendinga á 
gjöfulum karfamiðum við Ný-
fundnaland. Þangað höfðu nýsköp-
unartogararnir sótt um nokkurn 
tíma og þrátt fyrir langa siglingu á 
miðin þóttu túrarnir borga sig því 
ekki tók nema þrjá til sex daga að 
jafnaði fyrir þá að fylla sig. 

Nýfundnalandsveðrið tók sinn 
toll. Togarinn Júlí fórst með allri 
áhöfn, 30 manns. Togarinn Þorkell 
máni lenti í verulegum erfiðleikum 
og reyndar ótrúlegt að hann skyldi 
standa veðrið af sér og skila áhöfn-
inni heilli til hafnar. 

Valdimar Tryggvason var loft-
skeytamaður á Þorkatli mána. Hann 
skráði atburðarásina jafnóðum í 
dagbók sína sem hann fletti með 
Sjómannadagsblaðinu um leið og 
hann sagði frá þessum ótrúlegu 
erfiðleikum sem skipverjar gengu 
í gegnum. Hann sagði túrinn hafa 
verið erfiðan frá upphafi.

„Það lætur nærri að það sé nálægt 
1200 sjómílna stím á miðin og 
við fengum storm alla leiðina yfir 
hafið. Sjólagið var erfitt og okkur 
sóttist ferðin hægt. Við vorum eina 
sex sólarhringa á leiðinni vestur, 
komum á miðin síðari hluta dags 
miðvikudaginn 4. febrúar og var 
veðrið sæmilegt. Við hófum veiðar 
syðst á Ritubanka en fengum lítið 
í tveimur fyrstu hölunum og jafn-
vel má segja að okkur hafi gengið 
frekar illa fyrsta sólarhringinn. 
Trollið rifnaði hvað eftir annað og 
við slitum vír. En síðan fór þetta 
að ganga og við fengum mikinn 
og góðan karfa, hreinlega fylltum 
skipið á tæplega tveimur og hálfum 
sólarhring. Við vorum með um 400 
tonn og mesta veiðin var síðustu 
átján tímana og þá hafði mann-
skapurinn ekki undan við að ganga 
frá aflanum. Eftir að veiðum var 
hlætt vann öll skipshöfnin á dekki 
að undanskildum fyrsta matsveini 
og tveimur mönnum í vélarrúmi. 
Um klukkan 18.00 laugardaginn 7. 
febrúar var skipið gert sjóklárt til 
heimferðar.“

Eins og hendi væri veifað
Að sögn Valdimars gerðu veður-
spár ráð fyrir því að veðrið yrði 
leiðinlegt en ekkert í líkingu við það 
sem varð. „Það var engin viðvörun 
gefin út og veðrið skall á, eins og 
hendi væri veifað, um klukkan 
22.00 á laugardagskvöldið. Þá var 

skipinu strax snúið upp í sjó og 
vind. Vindurinn var að NNV og 
veðurhæðin jókst stöðugt. Um 
miðnætti voru að kosti 10-12 vind-
stig, haugasjór, frost og blindbylur. 
Upp úr miðnætti herti frostið til 
muna og þá fór ísing að hlaðast á 
skipið sentimetra eftir sentimetra, 
tonn fyrir tonn. Um klukkan 2 eftir 
miðnætti sunnudaginn 8. febrúar 

kom mikill halli á togarann og hann 
lagðist nánast á bakborðshliðina. Þá 
voru allir skipverjar kallaðir út til 
þess að höggva ís og létta þar með 
skipið. Öll aðstaða var mjög erfið 
í foráttuveðri, frosti og haugasjó. 
Það bætti ekki ástandið að skipið 
var nánast á hliðinni og áhöld til 
að vinna á ísnum voru af skornum 
skammti.“

Björgunarbátunum fórnað
Þegar mikill ís safnast á skip 
þyngjast þau verulega. Stöðugleiki 
minnkar og mikil hætta er á að þau 
fari á hliðina og sökkvi á skammri 
stundu. Valdimar segir að menn 
hafi verið að höggva ís alla nóttina 
„og niðri í vélarrúmi var unnið við 
að smíða verkfæri sem gætu komið 
að gagni í baráttunni við ísinguna. 

Mikill ís settist á björgunarbát-
ana og ég heyrði á tal Marteins 
Jónassonar skipstjóra og Karls 
Magnússonar, fyrsta stýrimanns, 
um hvort væri ekki rétt að losa sig 
við björgunarbátinn bakborðsmegin 
til að freista þess að rétta togarann 
af því eins og staðan var komu þeir 
ekki að nokkrum notum og klaka-
brynjan sem hlóðst á skipið skapaði 
sífellt meiri hættu. 

Karl fór ásamt Magnúsi Friðriks-
syni bátsmanni og tveimur hásetum 
aftur á bátadekk og þeim tókst að 
losa bátinn. Þegar við horfðum á 
eftir björgunarbátnum, marrandi 
hálffullum af ís og sjó, aftur með 
skipinu varð einhverjum að orði: 
„Lítið gagn höfum við af björgunar-
bátnum úr þessu.“ 

Eftir að bakborðsbáturinn fór 
rétti skipið sig aftur um stund 
en litlu síðar lagðist það á stjórn-
borðshliðina og þá var ekkert 
að gera annað en sleppa stjórn-
borðsbátnum. Það var vægast sagt 
einkennilegt að þurfa að sleppa 
björgunarbátunum til þess að reyna 
að bjarga sér við erfiðar aðstæður í 
vonsku veðri.“

Neyðarkall
Seinni björgunarbáturinn var 
látinn fara um klukkan fimm á 
sunnudagsmorgninum, að sögn 
Valdimars. „Nokkrum af áhöfn-
inni tókst að hreinsa töluverðan 
ís af bátadekkinu aftur að reiða og 
einnig af brúnni. Ekki var þorandi 
að láta menn vinna frammi á 
skipinu um nóttina vegna myrkurs 
og hríðarbyls en það mun láta nærri 
að lofthiti hafi verið mínus 12 
gráður og sjávarhiti sennilega undir 
frostmarki.“

Valdimar segir að erfitt hafi verið 
að gera sér grein fyrir ástandinu. 
„Ekkert sást sökum myrkurs og 
nóttin var svo sannarlega lengi 
að líða. Þegar birti og við fórum 
að sjá stafna á milli gerðum við 
okkur grein fyrir því að ástandið 
var jafnvel enn verra en við höfðum 
búist við. Skipið var bókstaflega ein 
íshella yfir að líta.

Um klukkan 8 þá um morguninn 
spurði ég Martein Jónasson skip-
stjóra hvort ekki væri rétt að senda 
út neyðarkall. Hann var ekki sam-
mála því, taldi að með neyðarkallinu 
gætum við komið af stað alvarlegum 
umræðum í loftinu. „Það hafa allir nóg 
með sig,“ sagði hann. Skömmu síðar 
kallaði Marteinn og mætti ég þá fram 
í brú með blað og blýant og hripaði 
niður það sem hann óskaði eftir að 
ég segði. Þetta blað hefi ég varðveitt 
fram á þennan dag en sem sagt, 
klukkan 8.30 kallaði ég samkvæmt 
fyrirmælum skipstjórans á 2182 kHz, 
neyðarbylgju til allra skipa. Höfum 
átt í miklum erfiðleikum í alla nótt. 
Sleppt báðum björgunarbátunum. 

Valdimar Tryggvason, 
fyrrverandi loftskeytamaður, 
var einn skipverjanna á 
Þorkatli Mána sem lenti 
í miklum hremmingum í 
veðrinu sem kennt er við 
Nýfundnaland.

Nýfundnalandsveðrið
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Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

BAADER ÍSLAND ehf

Barið klaka en ekkert hefst undan. 
Skipið liggur á hliðinni.“ Tveir tog-
arar svöruðu kallinu, Júní og Bjarni 
riddari. Valdimar segir að hvorugum 
þeirra hafi tekist að miða þá út. 

Brotsjór
Þegar bjart var orðið réðust sex 
menn „undir stjórn Sigurðar 
Kolbeinssonar, annars stýrimanns, 
til uppgöngu á hvalbakinn við mjög 
erfiðar og hættulegar aðstæður. 
Blindbylur gerði það að verkum að 
menn sáu varla handa sinna skil. 
Þeir þurftu að byrja á því að berja 
klakann af stiganum til þess eins að 
komast upp á hvalbakinn þar sem 
klakabarningurinn gekk nokkuð 
vel framan af en skyndilega reið 
brotsjór yfir skipið framanvert. 
Marteinn sá brotsjóinn nálgast og 
gat kallað viðvörunarorð til þeirra. 
Við gerðum okkur fyllilega grein 
fyrir því að svo gæti farið að við 
sæjum engan á hvalbaknum þegar 
skipið kæmi upp úr öldudalnum. 
Eftir að brotið hafði riðið yfir var 
okkar fyrsta verk að kasta tölu á 
skipverjana og sem betur fer kom 
fljótt í ljós að þeir höfðu á einhvern 
óskiljanlegan hátt náð að halda sér 
allir sem einn. Sigurður Kolbeinsson 
slasaðist hins vegar í brotinu og 
með miklum erfiðismunum tókst að 
koma honum niður í lúkar.

Laust fyrir hádegi fékk ég 
nýjustu veðurspá frá Washington 
Radio sem sagði að veðurhorfur 
væru óbreyttar. Skömmu síðan 
slitnaði bakborðsloftnetið og hluti 
af stjórnborðsloftnetinu og við 
það mátti ekki búa því án loftneta 
vorum við illa staddir. Til að koma 
þeim í lag skreið ég upp á brúarþak 
í fylgd þriggja háseta sem héldu 
mér föstum meðan mér tókst að 
koma þeim í lag. Radarinn var 
einnig orðinn ísaður en með gætni 
tókst okkur að hreinsa allan ís af 
radarskyggninu og eftir það héldum 
við honum gangandi allan tímann 
allt þar til slökkt var á honum í ytri 
höfninni í Reykjavík.“

Barist við Davíðurnar
Eftir að hafa lagað loftnetið hafði 
Valdimar samband við Bjarna ridd-
ara. „Þeir sáu okkur ekki í radarnum 
hjá sér og hjá Júní var radarskyggn-
ið frosið fast. Loftskeytamennirnir 
á togurunum reyndu að miða okkur 
út og ég þá en án nokkurs árangurs. 
Mér tókst að lesa af Lóran 1L3 með 
sæmilegum árangri en hann sýndi 
2842 línur. Bjarni riddari og Mars 
náðu einnig Loran 1L3 sem sýndi 
2925 línur og þeir sáu einnig hvor 
annan. Með þessum staðsetningum 
gátum við með nokkuð öruggum 
hætti reiknað út fjarlægð og stefnu. 
Þeir reyndu báðir að stíma til okkar 

þegar klukkan var um það bil 14.30. 
Skömmu síðar varð Bjarni riddari 
að snúa við vegna veðurofsans en 
Gísli Hjartarson, loftskeytamaður 
á Mars, náði að miða okkur út með 
sæmilegum árangri en þeim sóttist 
ferðin hægt.“

Áfram var unnið að klakabarningi 
um borð í Þorkatli mána og öllu 
lauslegu var hent fyrir borð til að 
létta skipið. „Þórður Guðlaugsson, 
fyrsti vélstjóri, kom með þá hug-
mynd hvort ekki væri reynandi að 
logskera bátadavíðurnar sem gerðu 
ekkert gagn fyrst bátarnir voru 
báðir farnir. Þetta var bæði erfitt 
og hættulegt verk. Þórður, sem var 
aðeins 25 ára gamall, var óbundinn 
meðan hann vann þetta erfiða verk í 
haugasjó og brunakulda. Verkið tók 
alls sjö klukkustundir og togarinn 
var aðeins líflegri í nokkrar klukku-
stundir eftir að dávíðurnar fóru í 

hafið. Næst var rætt hvort reynandi 
væri að logskera afturmastrið af 
skipinu en frá því var horfið sökum 
þess að við töldum að það yrði 
okkur erfitt og hættulegt að koma 
mastrinu fyrir borð og ef illa tækist 
til væri hætta á að bæði stýrið og 
skrúfan yrðu fyrir skemmdum.“

Skipið fór á hliðina
 Togarinn Mars hafði samband 
við Valdimar um klukkan 18.30 
á sunnudagseftirmiðdeginum og 
tilkynnti að þeir gætu ekki haldið 
áfram að svo stöddu. „Þeir þurftu að 
andæfa og taka til við klakabarning 
hjá sér. Þeir létu aftur heyra í sér 
tveimur tímum síðar og létu vita 
að þeir væru aftur komnir af stað 
til okkar og því fylgdi óneitanlega 
léttir. Skömmu síðar fengum við 
fregnir af því að togararnir Júní og 
Gerpir hefðu haldið í suðurátt og 

væru komnir í hlýrri sjó. Marteinn 
ákvað að reyna það sama. Ekki 
höfðum við haldið lengi áfram 
þegar hvert brotið eftir annað 
reið yfir skipið aftanvert og færði 
það gjörsamlega í kaf. Á endanum 
lagðist skipið á hliðina þannig að 
sjórinn frussaðist inn með hurð-
inni á brúarvængnum. Enginn 
veit með vissu hve lengi skipið lá á 
hliðinni marrandi hálft í kafi því á 
svona stundu er hver mínúta sem 
heil eilífð. Ég neita því ekki að um 
stundarsakir greip óttinn hvern og 
einn heljartökum en hallamælir, 
sem var í vélarrúminu, sýndi að halli 
skipsins hafi verið 60 gráður. 

Af miklu hugrekki tók skipstjór-
inn rétta ákvörðun. Hann hringdi 
niður í vélarrúm og bað Þórð, fyrsta 
vélstjóra, að vera við stjórn vélar-
innar og nota alla þá vélarorku sem 
hægt væri að fá. Þótt venjulegur 
snúningshraði væri 84 snúningar á 
öxul var í neyðartilvikum hægt að 
nota 105 snúninga og það var gert 
í þessu tilviki. Aflið var nýtt bæði 
áfram og aftur á bak og skipið og 
hristist stafnanna á milli, svo mikil 
voru átökin þegar því var mjakað 
upp úr öldudalnum.“

Rússinn gaf von
Eftir þessa vá var að sögn Valdimars 
haldið upp í veður og vind á minnstu 
mögulegu ferð og frostið herti því 
lengra sem þeir sigldu í norðvestur. 
„Um miðnætti töluðust þeir við, 
skipstjórarnir Marteinn Jónasson 
og Sigurgeir Pétursson, skipstjóri 
á Mars, og í kjölfarið sáum við í 
radarnum skip sem er fimm sjómílur 
90 gráður á bakborða. Skömmu síðar 
rofaði til og þá kom í ljós stór rúss-
neskur togari, yfir tvö þúsund tonn 
að stærð, með einkennisstafi PT 240. 
Þessi sjón gaf okkur góða von um 
björgun en því miður hvarf togarinn 
í suðurátt og sáum við ekki meira af 
ferðum hans.“  

Valdimar segist ekki geta sagt til 
um það hvort áhöfnin á rússneksa 
togaranum hafi séð til þeirra „en um 
klukkan 4 aðfaranótt mánudagsins 
vaknaði aftur von í brjóstum okkar 
þegar við heyrðum frá togaranum 
Mars að þeir væru komnir á sömu 
breiddargráðu og við. Ég náði að miða 
þá út einum tveimur tímum síðar og 
um klukkan 7 um morguninn sáum 
við í radarnum skip sem sennilega 

var Mars. Það kom á daginn og 
klukkutíma síðar kom aðeins rof 
í hríðarbakkann og þá sáum við 
loksins togarann.

Því verður ekki með orðum 
lýst hversu mikinn styrk áhöfnin 
öðlaðist við það að sjá Mars nálgast 
því ástandið var miður gott. Klaka-
brynja hafði aftur lagst yfir Þorkell 
mána og skipið lagðist sitt á sína 
hvora hliðina. Skipstjórarnir ræddu 
um mögulega björgun áhafnar-
innar. Þeir veltu því fyrir sér hvort 
mögulegt væri að áhöfnin færi öll 
í einn gúmmíbát sem við myndum 
láta fljóta fyrir borð ef skipið færi á 
hliðina. Þeir veltu einnig fyrir sér að 
skjóta línu yfir til okkar og freista 
þess að draga mannskapinn á milli 
skipanna. Niðurstaðan varð sú að 
hvorug þessara björgunaraðferða 
myndi takast og í raun og veru vissi 
enginn til hvaða úrræða væri hægt 
að grípa, svo slæmt var útlitið. 

Áframhaldandi barningur
Um hádegi hafði skipshöfninni 
tekist að brjóta mikinn klaka og 
Þórði vélstjóra tókst að hreyfa tog-
vinduna til og ná þannig miklum 
klaka, bæði af vindunni og brúnni. 
Skipverjar, bundnir í kaðalreipi, 
skriðu út um brúarglugga og tókst 
að losa mestan klakann af brúnni 
framanverðri og eftir þessi afrek var 
skipið mun léttara og lét betur að 
stjórn. Þorkell máni og Mars lónuðu 
saman og á báðum skipunum var 
unnið við klakabarning. 

Einn eða fleiri skipverjar fóru 
út um brúarglugga, bundnir í 
kaðalreipi sem fest var í vélsímann. 
Þannig tókst að losa mikið af klaka 
af brúnni framanverðri. Þegar þessi 
afrek lágu að baki fór skipið að 
verða heldur líflegra. Skipin lónuðu 
saman og á báðum skipunum var 
unnið stöðugt við klakabarning 
allan mánudaginn.

Veðrinu slotaði heldur um nótt-
ina og um klukkan 5 þriðjudags-
morguninn 9. febrúar var lagt af 
stað heimleiðis en þá höfðu allir 
skipverjar staðið „klakavaktina“ 
samfellt síðan á laugardagsmorgn-
inum, eða í rétt um þrjá sólarhringa. 
Menn voru því hvíldinni fegnir.“ 

Valdimar segir að „Sigurgeir 
Pétursson, skipstjóri á Mars, og 
skipverjar hans hafi lagt skip og 
sitt eigið líf að veði í baráttu við 
ofsafengnar náttúruhamfarir. „Með 
þrautseigju og hörku tókst þeim að 
sigrast á erfiðleikunum og koma 
nauðstöddum félögum sínum til 
aðstoðar sem eingöngu var fólgin 
í andlegum styrk sem fólst í því að 
hafa skip í nágrenni við sig. Skipin 
höfðu samflot alla leiðina heim. 

Við komum til Reykjavíkur 
klukkan 3.25 aðfaranótt mánu-
dagsin 15. febrúar. Þótt hánótt væri 
var bryggjan full af fólki sem komið 
var til fagna heimkomu togarans 
og áhöfn sem með þolinmæði, 
þrautseigju og dugnaði hafði tekist 
að sigrast á miklum erfiðleikum sem 
vart er hægt að lýsa með orðum,“ 
segir Valdimar Tryggvason, fyrr-
verandi loftskeytamaður á Þorkatli 
mána.Þorkell Máni.

Til hamingju með daginn sjómenn. Munið að hjá okkur finnið þið allt 
til að gera ykkar heimahöfn að sannkölluðum sælureit í sumar.

HAFIÐ ÞAÐ GOTT
Í HEIMAHÖFN
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Fáðu innblástur á Pinterest Húsasmiðjunnar - Pinterest.com/husasmidjan525 3000 • husa.is       
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Gunnar Tómasson, framkvæmda-
stjóri hjá útgerðarfyrirtækinu 
Þorbirni, þekkir sögu fluglínutækj-
anna vel en hann veitti björgunar-
sveitinni Þorbirni forystu í áratug 
og tók þá við af föður sínum sem 
gegndi formennsku í deildinni í þrjá 
áratugi en hann tók við af frænda 
sínum, Eiríki Tómassyni.

Gunnar segir að Slysavarnafélag 
Íslands hafi fest kaup á búnaðinum 
og „Jón E. Bergsveinsson, þá-
verandi erindreki Slysavarnafélags-
ins, ferðaðist um landið og kynnti 
notkun þess. Þetta voru fyrstu 
raunverulegu björgunartækin sem 
komu hingað til lands og þau 
sönnuðu fljótt gildi 
sitt.“

Fyrsta tækið 
kom hingað til 
Grindavíkur og 
það hefur 
varla verið 
tilviljun 
því það hafa 
verið óhemj-

umörg sjóslys hér við ströndina,“ 
segir Gunnar. „Búnaðurinn er í 
raun og veru einfaldur. Eftir að 
línubyssunni hefur verið miðað 
er skoti hleypt af og það dregur á 
eftir sér línu út í bátinn sem er í 
nauðum staddur. Þar taka skipverj-
arnir við, draga línuna til sín en 
við hana hefur verið fest blökk 
með íföstu bandi sem notað er til 
að festa blökkina við fastan hlut 
um borð, til dæmis mastur. Áfram 
er dregið þar til líflínan sjálf er 

komin yfir í skipið, 
björgunarstóllinn 
er festur á hana og 
menn dregnir í land 

með hringtaug.“
Að sögn Gunnars 

voru ekki liðnir nema 
nokkrir mánuðir þegar 

fyrst reyndi á 
búnaðinn þegar 
skipverjunum 
á Cap Fagnet 
var bjargað 
við erfið 

skilyrði árið 1931. „Fluglínutækið 
var alger bylting í björgunarmál-
um. Fram að þeim tíma var nánast 
ómögulegt að bjarga mönnum úr 
strönduðum skipum nema veðrið 
væri þeim mun betra sem sjaldnast 
var. Yfirleitt reyndu skipbrots-
menn að binda línu í hluti, sem 
flutu, í þeirri von að hún bærist 
til manna í landi en yfirleitt án 
árangurs.“

Þótt fluglínutækin hafin borist 
hingað til lands var farið að nota 
þau í nágrannalöndunum mun fyrr. 
„Bretar voru til dæmis farnir að 
nota flutlínu við björgun sjómanna 
um miðja nítjándu öld, 80 árum 
áður en tæknin barst til Íslands. 
Þetta sýnir okkur bara hvað það tók 
langan tíma fyrir fréttir og upplýs-
ingar að berast milli staða á þessum 
árum,“ segir Gunnar Tómasson.

VIÐ VITUM HVAÐ
SJÓMANNADAGURINN
SKIPTIR MIKLU MÁLI

Starfsfólk VÍS sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
bestu kveðjur í tilefni sjómannadagsins.
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Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Fluglínan
– Tækni sem gerbreytti björgunarstörfum hér við land
Vel á þriðja þúsund íslenskra og erlendra sjómanna eiga 
fluglínutækjum og björgunarsveitum á Íslandi líf sitt að 
launa. Tæknin var í fyrsta skipti notuð af björgunarmönnum 
úr Grindavík árið 1931.

Björgun Cap Fagnet 1931
Aðfaranótt 24. mars árið 1931, röskum fimm mánuðum eftir að Slysavarnadeildin 
Þorbjörn var stofnuð, strandaði franski togarinn Cap Fagnet undan bænum 
Hrauni, austan við Grindavík. Skipið, sem var frá Fécamp í Frakklandi, tók niðri 
alllangt frá landi en barst síðan yfir 
skerjagarðinn og festist skammt 
frá ströndinni. Þeyttu skipverjar 
eimpípu skipsins og gáfu þannig 
til kynna að þeir væru í nauðum 
staddir.

Frá Hrauni var strax sendur 
maður til Grindavíkur og slysa-
varnadeildin kölluð út. Björgunar-
tækin voru sett á bifreið og haldið áleiðis að Hrauni en ekki var bílfært alla 
leiðina á strandstað og varð því að bera tækin síðasta spölinn. Í meðan beðið 
var björgunar freistuðu skipverjar á Cap Fagnet þess að láta línu reka í land en 
þær tilraunir mistókust og þótti skipverjum því tvísýnt að takast mætti að koma 
á sambandi milli skips og lands en það tókst með fluglínu og er björgun frönsku 
skipbrotsmannanna sú fyrsta þar sem sá búnaður var notaður hérlendis.

Um fluglínuskotið segir í fyrsta bindi bókaflokksins Þrautgóðir á raunarstund 
– Björgunar- og sjóslysasögu Íslands: „Einar og Guðmundur verða sammála 
um miðunina. Allt er tilbúið fyrir skotið. Guðmundur Erlendsson tekur í gikkinn. 
Hamarinn smellur fram og sprengir púðurskotið í byssunni. Í sama andartaki 
kveikir það í eldflauginni og þýtur af stað með háværu hvisshljóði. Í fyrsta skipti 
hefur verið skotið úr línubyssu til björgunar á Íslandi.

Mennirnir fylgjast spenntir með eldflauginni, þar sem hún klýfur loftið. Skotið 
heppnast prýðilega. Línan kemur yfir skipið, rétt fyrir framan stjórnpallinn. Það 
er auðvelt fyrir skipsmenn að ná til hennar. Þeir verða reyndar að sæta lagi að ná 
henni, en skjótt er hún í þeirra höndum. Samband er fengið við land.“

Björgun skipbrotsmannanna 38 af Cap Fagnet gekk að óskum en ekki mátti 
tæpara standa því aðeins nokkrum 
klukkustundum eftir björgunina brotnaði 
skipið í spón á strandstaðnum. Ekki 
hefði þá þurft að spyrja að leikslokum 
ef hinna nýju tækja hefði ekki notið við.
Þessi björgun færði mönnum heim 
sannindi þess hve mikilvægur búnaður 
fluglínutækin eru og flýtti fyrir útbreiðslu 
þeirra. Leið ekki á löngu uns slík tæki 
voru komin til allra deilda Slysavarna-
félags Íslands umhverfis landið.Skipbrotsmenn af Cap Fagnet.

Gunnar Tómasson við fyrstu línubyssu félagsins og þá nýjustu. 
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Ker Umbúðamiðlunar eru 
eingöngu ætluð til leigu 
undir matvæli.

Gunnar er fæddur í Hafnarfirði en 
eftir skilnað foreldra sinna flutti 
hann átta mánaða gamall til afa síns 
og ömmu á Fáskrúðsfirði. Þegar 
ég var fimm ára fluttu þau suður í 
Hafnarfjörð og hér er ég búinn að 
vera síðan, utan tvö ár sem ég bjó í 
Grindavík.“

„Þegar ég var barn komst ekkert 
að í huga mínum annað en sjó-
mennska og ég var ekki nema 11 
ára þegar ég fór með föður mínum í 
nokkra túra á togara. Það var spenn-
andi og ég sannfærðist um að sjó-
mennskan yrði mitt framtíðarstarf. 
Reyndar byrjaði sjómennskuferllinn 
hjá mér heldur brösuglega. Við 
fluttum til Grindavíkur árið sem ég 
fermdist og sumarið eftir fór ég á 
handfærabát, þá 14 ára. Við vorum 
á skaki og vorum að allan daginn. 
Á kvöldin eftir að við komum í land 
var unnið við að fletja, svo lengi 
sem við þurftum, þannig að þetta 
var hörkuvinna. En ég var hryllilega 
sjóveikur. Við vorum á gömlum 
nótabát sem byggt hafði verið yfir 
og slagvatnslyktin var ekki góð og 
fór illa í mig. Ég hætti því fljótt og 
hét því að ég myndi aldrei aftur á sjó 
fara. Reyndar stóð ég ekki við þau 
orð lengi, var aftur kominn á skak ári 
síðar, þá 15 ára gamall, og hef verið á 
sjó allt þar til ég hætti fyrir tveimur 
árum. Þá fékk konan mín heilablóð-
fall og ég kom þá bara í land og líður 
ágætlega en væri örugglega enn á sjó 
ef það hefði ekki komið fyrir.“

Útgerðarmaðurinn sá 
um íbúðarkaupin
Eftir að hafa verið á ýmsum bátum 
og stundað margvísleg veiðarfæri 
munstraði Gunnar sig á fyrsta 
togarann árið 1968. Það var togar-
inn Fyrsti maí og eftir viðkomu á 
Auðuni réð hann sig á togarann Rán 
sem Stálskip gerðu út og var hjá 
útgerðinni í 17 ár.

„Það var oft slark á manni á 
þessum tíma. Það var tekið vel á því, 
bæði úti á sjó og ekki síður þegar 
komið var í land. Þá skipti öllu máli 
að skemmta sér og fá sér í glas, alveg 
viðstöðulaust þangað til farið var 
út að nýju. En sem betur fer voru 
stoppin stutt og maður var því fljótt 
kominn á sjóinn aftur, oft með snert 

af höfuðverk fyrstu vaktina eða svo. 
Manni var ekki sýnd nein miskunn, 
maður var bara á sjónum þessi ár. Ég 
hef séð sjóferðabók þar sem skráð er 
að ég hafi verið yfir 340 daga til sjós 
eitt árið og það er töluvert.“

Gunnari fannst rétt að gera eitt-
hvað úr peningunum sem hann 
vann sér inn „og þótti rétt að reyna 
að eignast fasteign í stað þess að 
eyða öllu í eitthvert djamm eða vit-
leysu. Ég hafði augastað á íbúð sem 
reyndar var ósamþykkt þannig að 
ég gat ekki fengið húsnæðislán út á 
hana. Ég nefndi þessa fyrirætlan við 
Guðrúnu Lárusdóttur hjá Stálskip-

um og hún sagðist bara myndi sjá 
um þetta fyrir mig. Hún greiddi allar 
afborganir, ég þurfti svo sem ekkert 
að gera annað en vinna, njóta lífsins 
og eignast þessa íbúð. En þegar kom 
að síðustu greiðsluni kom í ljós að 
ég hafði farið eitthvað óvarlega með 
peningana mína og átti ekki alveg 
fyrir henni. Velti því fyrir mér að 
taka bankalán en Guðrún sagði að 
það kæmi ekki til greina að ég færi 
að borga vexti til einhvers banka. 
Hún einfaldlega greiddi fyrir mig 
lokagreiðsluna og dró síðan af laun-
unum mínum í einhvern tíma þar til 
við vorum orðin kvitt.“

Leiddist á frystitogaranum
Gunnari þótti gott að vera hjá 
Stálskipum enda var ég þar í ein 17 
ár. Undir það síðasta var ég tvö ár 
á frystitogaranum Ými en mér féll 
það ekki vel. Mér líkaði ekki veran 
á frystitogurunum. Mér fannst 
verksmiðjuvinnan um borð frekar 
leiðinleg, vildi frekar vera á ísfisk-
stogara og fór þá yfir á Jón Vídalín. 
Hann var gerður út frá Þorlákshöfn 
fyrst þegar ég byrjaði en var s íðan 
gerður út frá Vestmannaeyjum og 
þar var ég í nokkur ár. Í lokin var ég 
orðinn heldur þreyttur á því hvað 
stoppin í landi voru stutt fyrir mig 

þegar ég reyndi að skjótast heim. 
Við komum í land á morgnana, þá 
tók ég Herjólf í land og var kominn 
til Hafnarfjarðar um klukkan eitt. 
Svo þurfti ég að leggja af stað til 
Eyja um klukkan tíu morguninn 
eftir. Ég náði því ekki sólarhring 
heima hjá mér.“

Miklar breytignar hafa orðið á 
aðbúnaði sjómanna þá hálfu öld 
sem Gunnar hefur sótt sjóinn og 
hann segir að mesta breytingin 
hafi fylgt skuttogurunum. „Það 
var mikil bylting fólgin í því að 
geta unnið í aðgerð undir þaki, 
það munaði miklu og var allt 
annað en vera undir berum himni 
í slarki og vosbúð. Svo breyttist 
líka mikið þegar fiskikassarnir 
komu. Þeir bættu líka kjörin hjá 
okkur töluvert því fiskurinn varð 
verðmætari og það skilaði sér í 
launaumslagið hjá okkur skipverj-
unum.“

Þorskur í flottroll
Eitthvað það eftirminnilegasta á 
sjómannsferli Gunnars var þegar 
þeir fóru á flottroll fyrir vestan 
og mokuðu upp þorski á árunum 
1992 - 1993. „Þetta var heilmikið 
ævintýri, 18 daga stím og komið til 
baka fjórum dögum síðar með 200 
tonn af þorski. En þegar fiskinum 
er mokað svona inn er ekki farið 
neitt sérstaklega vel með hann. 

Það var lengi vel stór torfa þarna, 
oft í marga mánuði. Við gátum bara 
siglt að henni og tekið úr henni 
nægilega mikið til að fylla togar-
ann, í skipti eftir skipti. Við á Jóni 
Vídalín fórum nokkrum sinnum 
vestur og þá máttum við taka 80 
tonn í hverri ferð og ég man að þar 
var hugsað vel um aflann. Trollið 
var aldrei tekið upp fyrr en við 
vorum búnir að vinna fiskinn úr 
móttökunni. Í stað þess að tæma úr 
pokanum fyrir eldri fisk var trollið 
bara geymt í sjónum þar til við 
vorum tilbúnir að taka á móti því. 
Og gátum þá lagt okkur og haft það 
gott á innstíminu.“

Gunnar var háseti alla sína tíð. 
Leysti stundum af sem bátsmaður 
eða netamaður en mundi hann 
mæla með sjómennskunni við 
unga menn í dag? Og það stendur 
ekki á svarinu. „Já, ég mundi gera 
það. Sjómennskan hefur breyst 
mikið frá því byrjaði. Afkoman er 
líka betri og menn geta leyft sér 
að deila stöðu með örðum, fara 
annan hvern túr og hafa góð laun 
út úr því. Sjómennskan er enn þá 
hörkuvinna hjá þessum körlum 
en umhverfið er manneskjulegra 
og aðbúnaðurinn miklu betri,“ 
segir Gunnar Kristjánsson sem nú 
starfar sem vaktmaður hjá Land-
helgisgæslunni eftir hafa hafa verið 
á varðskipum í sjö ár á eftir 41 ári á 
fiskiskipum.

Hafnfirðingurinn Gunnar 
Kristjánsson horfir sáttur 
um öxl eftir að hafa verið 
á sjónum í hartnær 50 ár. 
„Þetta er búinn að vera fínn 
tími. Maður hefði kannski 
getað hugsað betur um 
peningana sína en það er 
ekki nokkur ástæða til þess 
að velta sér upp úr því 
núna,“ segir hann.

Var á sjó í hálfa öld

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

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

Nýsköpun
SPRETTUR ÚR SAMSTARFI

marel.is
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Hann segir það landlægt viðhorf 
í íslensku samfélagi að menntun 
sé fólgin í bóknámi og enginn nái 
árangri í lífinu nema vera með 
háskólapróf. „Þetta er ekki bara 
rangt viðhorf heldur vinnur það 
gegn samfélaginu sem sannarlega 
þarf á verk- og tæknimenntuðu 
fólki að halda. Þetta viðhorf er það 
sterkt að oft eru krakkar, sem hafa 
mikinn áhuga á iðnnámi, hvattir til 
þess af foreldrum sínum að „ganga 
frekar menntaveginn“ og leggja 
stund á bóknám og fara síðan í 
háskóla.“

Verknám er flókið
Hjálmar segir það ekki góða þróun 
„þegar fólk í stjórnunarstöðum 
í iðnnámsskólunum sé fyrst og 
fremst skólafólk sem lagt hefur 
áherslu á bóknám, stjórnendur sem 
hvorki búa að iðnnámi né reynslu 
af verknámi. Þetta getur unnið 
gegn eðlilegri þróun skólanna. 
Verknám er flókið og það getur 
verið erfitt að fá skólastjórnendur, 
sem lítið þekkja til verknáms, til 
að skilja þörfina á nauðsynlegum 
tækjakaupum. 

Viðkvæðið er gjarnan að tækja-

kaup séu kostnaðarsöm og skól-
arnir verði að forgangsraða og nýta 
hverja krónu sem best. Þetta er rétt 
hvað kostnaðinn varðar. Iðnnám 
er dýrara en bóknám en það skilar 
meiri verðmætum til samfélagsins.

Borgarholtsskóli er 15 ára gam-
all. Á þessum árum hefur ekkert 
verið keypt inn fyrir aflvéladeild-
ina, svo dæmi sé tekið. Upphaflega 
voru fluttar í skólann gamlar vélar 
úr Iðnskólanum. Auðvitað hefur 
orðið endurnýjun en hún felst öll 
í gjöfum frá fyrirtækjum og um-
boðsaðilum. Þessar gjafir höfum 
við kennararnir útvegað, beinlínis 
beðið um að fá að gjöf. Við höfum 
sem sagt betlað fyrir skólann og 
nemendur. Það er ekki hægt að 
byggja upp nám til framtíðar með 
þessum aðferðum.

Ég hef beðið um að keyptir verði 
nýir vélahermar og sitthvað fleira 
en fjárveiting til þess hefur aldrei 

fengist. Skólunum er sniðinn 
þröngur stakkur og þeir þurfa auð-
vitað að forgangsraða. En forsenda 
þess að skólastjórnendur geri 
verknáminu nægilega hátt undir 
höfði er að þeir séu sjálfir með sinn 
grunn úr verkmenntun og skilji 
mikilvægi hennar fyrir íslenskt 
samfélag.“

Upplýsa þarf um  
fjölbreytileika námsins

Hjálmar telur brýnt að auka 
markvissa kynningu á verknámi 
og hann er með ákveðnar hug-
myndir um hvernig best verði 
staðið að þeirri kynningu. „Fyrst 
og fremst á að fá fólk með 15 
til 20 ára fagtengda reynslu til 
þess að fara í grunnskólana og 
kynna kosti iðn- og tæknináms 
fyrir elstu nemendum skólanna. 
Einungis þeir sem búa að fagþekk-
ingu geta upplýst nemendurna 

um fjölbreytileika námsins, mögu-
leikana sem það gefur og launa-
kjörin sem oft geta verið ansi góð.

Mér finnst líka að þeir sem taka 
að sér þessa kynningu gefi sér 
tíma í skólunum og verði þar til 
viðtals bæði við áhugasama nem-
endur og forráðamenn þeirra.“

Þessa hugmynd sína hefur 
Hjálmar rætt við áhrifafólk hjá 
Samtökum atvinnulífsins, Sam-
tökum iðnaðarins og mennta-
málaráðuneytinu. „Hugmyndirnar 
hafa fengið hljómgrunn og það er 
mikilvægt að hrinda þeim í fram-
kvæmd sem fyrst því við erum 
þegar orðin aftarlega á merinni 
hvað iðn- og tækninám varðar.

Við verðum að breytar 
hugarfarinu hjá þjóðinni og hefja 
iðnnám til vegs og virðingar enda 
getur samfélagið ekki verið án 
þess,“ segir Hjálmar Þ. Baldurs-
son.

Því hefur oft verið haldið fram að ekki sé talað um mikilvægi 
verknáms fyrir íslenskt samfélag nema á tyllidögum 
og þá af fólki sem hefur yfirleitt ekki stundað verknám. 
Hjálmar Þ. Baldursson, kennari í málm- og véltæknideild 
Borgarholtsskóla, er þeirrar skoðunar og bætir við að oft sé 
um að ræða orðin tóm.

Efla þarf iðnnám í landinu
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Fær í flestan sjó 
- hágæðavörur sem gera þig sjófæran í eldhúsinu
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Ofnar GIRO pönnur Eldavélar

Uppþvottavélar Fatnaður Skór

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

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

Hafðu samband og fáðu upplýsingar um útbúnað sem hentar þinni starfsemi.

Veit á vandaða lausn

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Group
Fishing - Aquaculture - Trade

„Vinkona mín hafði farið á humarbát 
og ég sá að hún hafði miklu hærri 
laun en ég og þess vegna dreif ég mig 
á sjóinn, á humarbát eins og hún,” 
segir Inga Fanney. „En ég ætlaði 
mér aldrei að verða sjómaður. Var 
aðallega að velta fyrir mér að safna 
peningum og fara síðan í háskóla en 
það breyttist. Ég ílengdist á sjónum 
og ákvað síðan að fara í Stýrimanna-
skólann því sú menntun gefur 
möguleika á fjölbreyttri vinnu. Ég 
sá líka fyrir mér góð frí í erlendum 
höfnum sem ég gæti bæði nýtt í að 
skoða mig um og njóta lífsins.“

Inga Fanney hefur verið á 
Goðafossi í tvö ár. „Ég var á sjó fyrstu 
fimmtán árin eftir að ég lauk skól-
anum, vann síðan hjá Hafrannsókna-
stofnun þar sem ég vann í landi auk 
þess að fara í nokkra mismunandi 
leiðangra á skipum stofnunarinnar, 
kenndi í þrjú ár við sjómannaskóla 
í Namibiu en áður hafði ég verið 
stýrimaður á namibisku rannsóknar-
skipi. Ég kenndi um tíma við Stýri-
mannaskólann, auk þess sem ég var 
eitt sumar hjá Landhelgisgæslunni. 

Mér þótti oft skemmtilegt að vera 
um borð í hafrannsóknarskipi því 
mér þótti spennandi að fylgjast 
með því sem kom upp úr sjónum og 
hvalarannsóknir voru skemmtilegar, 
ekki síst þegar við eltum hvali til að 
ná myndum af sporðum þeirra eða 
ná af þeim DNA sýnum.“

Höfum tapað fjölda starfa
Það hefur margt breyst síðan Inga 
Fanney útskrifaðist úr skólanum. „Þá 
voru hér sex til átta farskipaútgerðir 
í margvíslegum verkefnum víða um 
heim. Nú eru skipin mun færri og 
ekkert þeirra siglir undir íslenskum 
fána. Á þessum árum hefur far-
mannastéttin nánast horfið á sama 
tíma og vöruflutningar til og frá 
landinu og um heim allan hafa 
aukist. Erlend fraktskip hafa tekið 
við af þeim íslensku við flutninga 
fyrir stóriðjuna og flutninga heil-
farma til og frá landinu. Það má því 
með sanni segja að við höfum tapað 
þessum störfum í hendur útlendinga 
og um leið töluverðri þekkingu. Ég 
held að það sé ekki varlega áætlað að 
segja að við höfum á þessum tíma 
tapað störfum sem nemur starfsfólki 
eins álvers og það er þó nokkuð.

Nú er ekkert fraktskip undir ís-
lenskum fána. Á þessum tíma hefur 
farmannastéttin nánast horfið og 
þetta er að gerast á sama tíma og 
vöruflutningar til og frá landinu 
hafa aukist. Ferðunum hefur ekkert 

fækkað, erlend skip hafa bara tekið 
við og Íslendingar eru hættir vöru-
flutningum milli erlendra landa eins 
og algengt var hér á árum áður þegar 
skipin voru við verkefni erlendis 
mánuðum saman.“

Inga Fanney hafði ekki verið lengi 
á gámaskipi þegar en hún kom um 
borð í Goðafoss. „Mér þykir starfið 
fínt enda er alltaf nóg að gera. Hér 
áður fyrr var ég á „trampi“, leiguskipi 
sem var ekki á fastri áætlun eins og 
Goðafoss. En starfið hér er fínt, það 
er mikið að gera og okkur fellur varla 
verk úr hendi þá sex tíma sem við 
erum á vakt þótt áætlunin sé í mjög 
föstum skorðum.“

Fyrsta stig sjóveikinnar
Eitt af hlutverkum Ingu Fanneyjar er 
að sigla skipinu milli staða og úr hárri 
brúnni er víðsýnt „en að sama skapi 
finnur maður fyrir veltingnum um 
borð ef skipið er léttlestað“ segir hún 
og bætir við að þá séu velturnar bæði 
hægar og langar. Hún þvertekur fyrir 
að finna fyrir sjóveiki, „ég held í það 
minnsta að ég sé ekki sjóveik. Ég sagði 
einhverju sinni að ég svæfi hvergi 
betur en um borð í skipum. Læknir, 
sem heyrði þetta, sagði að svefn væri 
fyrsta stig sjóveikinnar og ef svo er þá 
þykir mér fínt að hafa aldrei komist af 
því stigi,” segir Inga Fanney brosandi.

Goðafoss er aflmikið skip sem 
gengur um 18 sjómílur við eðlilegar 
aðstæður „en þegar okkur tekst að 
nýta sjávarstraumana getum við náð 
allt að 24 mílna hraða og þá getur 
verið gaman,“ segir Inga Fanney og 
það veitir ekkert af ganghraðanum 
því siglt er eftir þéttri áætlun. „Rútan 
hjá okkur tekur tvær vikur og það er 

ekkert frí í heimahöfn ef við eigum 
vaktina. Við byrjum á Grundartanga 
á miðvikudögum, lestum í Reykjavík 
á fimmtudögum og þá eru áhafna-
skipti, á Reyðarfirði á föstudögum 
og síðan taka Færeyjar á móti okkur 
og þaðan liggur leiðin til Rotterdam 
í Hollandi og Hamborgar í Þýska-
landi. Þá er farið til Árósa með stuttu 
stoppi í Svíþjóð og þaðan til Færeyja 
og heim til Reykjavíkur.“

Að sögn Ingu Fanneyjar eru tveir 
skipverjar um hverja yfirmannastöðu 
„og við skiptumst á, tökum ýmist 
eina rútu og hvílum þá næstu eða að 
við tökum tvær og erum þá í landi í 
mánuð. Það er alltaf nóg að gera um 
borð. Á stíminu sé ég um að sigla 
skipinu. Í höfnum er fylgst með losun 
og lestun, auk þess sem annar stýri-
maður sér um að fylgjast með öllum 
öryggisbúnaði um borð og tíminn í 
höfnunum er notaður til þess.“

Inga Fanney segir að lítill tími 
gefist til samskipta við fólki í landi 
„enda sjáum við bara fulltrúa 
hafnanna og opinbera starfsmenn í 
embættiserindum, fulltrúa tollsins 
og innflytjendaeftirlitsins, svo eitt-
hvað sé nefnt. Jú, og síðan hafnsögu-
mennina sem taka við að stjórna 
skipinu í gegnum Kílarskurðinn og í 
stærstu höfnunum.

Það var allt annar bragur á þessu 
hér á árum áður. Eitt árið vorum við 
í tvo mánuði í höfn í Portúgal og það 
var ekkert óalgengt að skip stoppuðu 
eina til tvær vikur í hverri höfn því 
þá tók mun lengri tíma að lesta og 
losa skipin. Þetta var skemmtilegur 
tími en ég er ekki viss um að ég vildi 
hafa þetta svona núna, maður verður 
líka að læra að lifa í landi.“

Lauk við ársverkið 
á níu mánuðum
Einhver lengsta útivera Ingu Fann-
eyjar stóð í tæpa níu mánuði. „Þá 
fórum við út í byrjun janúar og 
vorum í margvíslegum verkefnum 
fram í miðjan september en þá flaug 
ég heim. Þetta var á þeim tíma sem 
skattar voru greiddir eftir á. Þeim 
hjá skattinum fannst að fyrst ég 
hefði svona góð laun fyrstu níu 
mánuði ársins þá hlyti ég að hafa 
haft góð laun síðustu þrjá mánuðina 
líka. Þegar ég kærði þessar álögur 
þótti þeim stórundarlegt að ég hefði 
verið í fríi heila þrjá mánuði. Það 
tók mig dálítinn tíma að útskýra 
fyrir þeim að ég hefði verið búin 
með ársverkið á níu mánuðum með 
tólf tíma vinnu á dag alla daga í níu 
mánuði.“

Það er ekki ofsögum sagt að síðasti 
vetur hafi verið erfiður, hver lægðin 
af annarri gekk yfir landi og miðin en 
Inga Fanney segir að þau á Goðafossi 
hafi sloppið vel. „Við virðumst hafa 
verið á öðru og betra róli en mörg 
önnur skip því við lentum oft á milli 
lægða eða náðum að sigla í hléi frá því 
allra vesta. Leggurinn milli Íslands 
og Færeyja er verstur og þar lentum 
við stundum í mótvindi og leiðindum 
en það er hluti af okkar daglega lífi,” 
segir Inga Fanney Egilsdóttir sem 
segist eiga erfitt með að gera upp á 
milli hafna „því þær eru svo frá-
brugðnar hver annarri. En mér þykir 
alltaf gaman að fara í land í Þórshöfn 
í Færeyjum og það er gott að hjóla 
bæði í Árósum og Rotterdam. Ég hef 
hjólið alltaf með og reyni að skreppa í 
eins til tveggja tíma hjólatúr í þessum 
höfnum ef ég er á frívakt.“

Inga Fanney Egilsdóttir er annar stýrimaður á Goðafossi. 
Hún hefur verið meira eða minna á sjó síðan hún lauk námi frá 
Stýrimannaskólanum árið 1982. Vonin um góð laun var helsta 
ástæða þess að hún dreif sig á sjóinn, þá 19 ára gömul.

Ætlaði aldrei 
að verða sjómaður
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„Sjómannadagsráð var og er 
frumkvöðull í málefnum aldraðra 
á Íslandi. Ráðið var stofnað að 
frumkvæði sjómanna til þess að 
halda Sjómannadaginn hátíðlegan. 
Strax árið 1939 var lögð fram 
stefnumótun fyrir félagið þess efnis 
að það myndi veita öldruðum sjó-
mönnum öruggt heimili og aðstöðu 
til að sinna léttri vinnu. Þetta var 
mikil nýbreytni á þessum tíma og 
lagði grunnin að hugmyndafræðinni 
að baki Hrafnistu í Reykjavík,“ segir 
Sigurður.

Síðan hefur mikið vatn runnið 
til sjávar og ráðið hefur áfram 
unnið ötullega að öldrunar-
málum. Það hefur til dæmis inn-
leitt margvíslegar nýjungar og 
síðasta nýsköpun ráðsins eru 
leiguíbúðirnar sem hafa verið 
reistar með beinni tengingu við 
hjúkrunarheimilin og þjónustuna 
sem þar er veitt. „Þessu fylgir 
mikill ávinningur sem byggir á 
samnýtingu helstu grunnþátta 
starfseminnar, svo sem á ör-
yggiskerfum og gæslu, eldhúsum, 

sameiginlegum svæðum og allri 
félagsþjónustu, tómstundum og 
afþreyingu.

Það eina sem kemur í veg fyrir 
að samnýtingin sé alger er um-
önnunarþjónustan. Ríkið greiðir 
fyrir þá þjónustu sem við veitum 
á hjúkrunarheimilunum og því 
megum við ekki veita þeim sem 
búa í leiguíbúðunum umönnun né 
heilbrigðisþjónustu. En þrátt fyrir 
þessar girðingar höfum við boðið 
íbúunum upp á þjónustusíma 
sem er opinn allan sólarhringinn. 
Þeim stendur líka til boða að fá 
neyðarhnapp sem er tengdur 
beint við vakthafandi hjúkrunar-
fræðing á hjúkrunarheimilinu. Ef 
ýtt er á hnappinn opnast talsam-
band við hjúkrunarfræðinginn. Sé 
þörf á aðstoð er brugðist strax við 
og Hrafnistu er greitt sérstaklega 
fyrir hana. Þannig að öryggið, 
sem fylgir nálægðinni við Hrafn-
istuheimilin, er alltaf til staðar.“

Öldrun er  
óþægilegt umræðuefni
Sigurður segir að ef öldrunarmál 
á landinu séu skoðuð í sögulegu 
samhengi sjáist glögglega að það eru 
frjáls félagasamtök sem hafa staðið 
að uppbyggingunni, skipulaginu og 
mótun hugmyndafræðinnar. „Það var 
ekki fyrr en mörgum árum eftir að 
Hrafnista í Reykjavík hóf starfsemi 
sína að ríkið tók málaflokkinn yfir. 
Þetta hefur hins vegar ekki dregið 
úr mikilvægi sjálfstæðu félagasam-
takanna. Á höfuðborgarsvæðinu eru 
um 1.500 hjúkrunarrými og um 80% 
þeirra eru í eigu fimm félagasamtaka. 
Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu 
og ríkið eiga því ekki nema um 20% 
rýmanna, þannig að frjálsu félaga-
samtökin, með Sjómannadagsráð og 
Hrafnistuheimilin í fylkingarbrjósti, 
draga enn þá vagninn.“

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

FROSTI ehf

Ofnlokar, strenglokar, 
gólfhitastýringar, álpex og síur.

Brunaborðar og eldvarnarkítti 
á góðu verði.

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

Göturennur fyrir allt  
að 90 tonna burð

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

RYÐFRÍ NIÐURFÖLL OG 
FITTINGS FRÁ BLÜCHER 

Hágæða stálrör og pressfittings.

®

byko.is

Til þjónustu
- fyrir sjávarútveginn

Nánari upplýsingar
lagnadeild@byko.is

S: 515 4040

Sigurður Garðarsson:

Öldruninni verður 
ekki slegið á frest

„Sjómenn eiga að vera verulega stoltir af framlagi 
sínu til samfélagsins,“ segir Sigurður Garðarsson, 
framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs, og vitnar þar til 
þess að það voru framsýnir sjómenn sem lögðu grunn að 
skipulagi öldrunarmála á landinu.

Sigurður Garðarsson,  
framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs.

Þjónustu- og öryggisíbúðir Sjómannadagsráðs við Boðaþing í Kópavogi.
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35 ára reynsla
víðsvegar um heiminn

Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra  
okkar bestu kveðjur í  ti lefni af sjómannadeginum 

Miðhella 4 | 221 Hafnarfjörður  | Iceland | Phone +354 414 8080 

Að sögn Sigurðar er umfjöllun um 
öldrunarmál í landinu afar sérstök. 
Það er farið með málaflokkinn 
eins og öldrun sé feimnismál eða 
óþægilegt umræðuefni. Í hversdags-
legum umræðum er helst rætt um 
öldrunarmál í einhvers konar gríni, 
þannig að umræðan fær oft ekki þá 
dýpt sem hún þarf. Þeir sem þurfa 
að ræða þessi mál er oft fólk sem er 
að leita úrræða fyrir einhvern sér 
nákominn en áhugi þeirra á mála-
flokknum tekur enda þegar þeirra 
mál eru í höfn. Þá taka fjölmiðlar 
málið helst ekki til umfjöllunar 
nema eitthvað hafi farið úrskeiðis. 
Fyrir vikið verður aldrei nauðsynleg, 
viðvarandi og uppbyggileg umræða 
um öldrunarmál í samfélaginu. 

Við erum öll sammála um mikil-
vægi skóla- og menntakerfisins en 
eftir fáein ár verða Íslendingar eldri 
en 67 ára fleiri en öll leik- og grunn-
skólabörn landsins. Þessir hópar eru 
að einhverju leyti sambærilegir því 
á meðan börnin eru að afla sér færni 
eru aldraðir að glíma við að halda 
færni sinni til athafna daglegs lífs. 
Öll viljum við lifa sem lengst, eldast 
og þar með verðum við um leið fyrir 
öldrun. Hjá því verður ekki komist 
á meðan við lifum. Öldrun er þar af 
leiðandi náttúrulögmál og ætti því 
að fá dýpri og miklu meiri umræðu. 
Öldruninni verður ekki slegið á frest.“

Hjúkrunarrýmin taka við
Hrafnista er stolt Sjómannadags-
ráðs. Heimilið í Laugarásnum 
var upphaflega dvalarheimili 
aldraðra sjómanna og algerlega 
rekið samkvæmt hugmyndafræði 
Sjómannadagsráðs. „Síðan tók 
ríkið málaflokkinn yfir og gerði þá 
greinarmun á starfseminni eftir 
því hvort um var að ræða hjúkr-
unarheimili eða dvalarheimili. 
Dvalarrýmin voru hugsuð fyrir þá 
sem þurftu á búsetuúrræðum að 
halda en voru þokkalega heilsu-
góðir. Hjúkrunarheimilin voru 
aftur á móti ætluð þeim sem 
voru verri til heilsunnar og gátu 
ekki hugsað um sig sjálfir. Nú 
eru dvalarrýmin smám saman 
að hverfa og hjúkrunarrýmin að 
taka yfir að mestu leyti. Fyrir 
vikið verður til bil á þeirra sem fá 
heilsu- og færnismat til búsetu 
á hjúkrunarheimilum og þeirra 
sem ekki uppfylla skilyrði þess 
mats. Það bil, sem áður brúað með 
dvalarrýmum, verður að fylla með 
einhverjum góðum úrræðum,  eins 
og húsnæði, þjónustu og tækni.

Ríkið veitir nú um 24 milljarða 
á ári til reksturs hjúkrunarheimil-
anna í landinu og það eru heil-
miklir peningar. Allt bentir til þess 
að eftir 15 ár verði Íslendingar 75 
ára og eldri tvöfalt fleiri en nú. 

Þessu fylgir mikil kostnaðaraukn-
ing fyrir hið opinbera, sérstaklega 
í ljósi þess að skattgreiðendum 
mun ekki fjölga í sama hlutfalli. 
Það er því eðlilegt að ríkið hugsi 
sinn gang og leiti að framtíðar-
lausn,“ segir Sigurður.

Sigurður segist ekki vera með 
einfalda lausn á búsetumálum 
aldraðra á hraðbergi „en við erum 
alla vega ekki komin nógu langt 
á leið í dag, svo mikið er víst. 
Því miður hefur ekki verið lögð 
áhersla á að leita lausna í öldr-
unarmálum til langs tíma. Það 
helsta, sem ríkið hefur lagt til síð-
ustu árin, er að flytja málaflokkinn 
til sveitarfélaganna. En flutningur 
til sveitarfélaganna leysir ekki 
vandamálið. 

Allir sem koma að þessum 
málum vilja leysa þau en því miður 
vill umræðan leiðast út í tog-
streitu, til dæmis um daggjöldin 
sem við viljum að hækki en ríkið 
telur þau fullnægjandi og þar með 
strandar umræðan. Þetta er eitt 
dæmi af mörgum um að horft er 
til vandamála dagsins í stað þess 
að ræða saman á málefnalegan 
hátt þar sem leitað er lausna til 
framtíðar. Lausna sem eiga að 
koma þeim til góða sem nú taka 
ákvarðanirnar þegar aldurinn 
færist yfir þá.“

Ástandið versnar 
frá degi til dags
Að sögn Sigurðar verða heil-
brigðisyfirvöld, velferðarráðu-
neytið, rekstrarfélögin, félög eldri 
borgara og aðrir sem tengjast 
málaflokknum að svara því hvernig 
best verður fyrir okkur að leysa 
þessi mál í framtíðinni. 

„Lausnin, hver sem hún verður, 
mun eðlilega kalla á útgjöld. Eiga 
þeir fjármunir að koma eingöngu 
frá ríkinu eða sveitarfélögunum, 
beint frá þeim sem koma til 
með nýta þjónustuna, frá líf-
eyrissjóðunum eða með sérstökum 
skatti? Við greiðum öll gjald í 
framkvæmdasjóð aldraðra og ætti 
kannski að hækka það til að taka 
á vandamálinu? Spurningarnar 
eru margar og við verðum að svara 
þeim.

Við sem veitum þjónustuna 
getum lítið gert annað en fylgt 
boðum ríkisins um einbýli og góða 
aðstöðu fyrir hvern heimilismann. 
Við getum ekki byggt ný hjúkr-
unarheimili en höfum leyst málin 
á liðnum árum með því að breyta 
eldri herbergjum í einbýli. Við 
framkvæmdir stækka herbergin 
og þeim fækkar. Þar með fækkar 
þeim sem við getum boðið rými á 
hjúkrunarheimilunum okkar. 

Þótt hluti heildarlausnarinnar 

sé tæknilegs eðlis þykir mér ljóst 
að viðhorfsbreyting sé nauðsyn-
leg. Fólk þarf ef til vill að taka 
meiri ábyrgð á eigin lífi og hugs-
anlega verður ábyrgð fjöskyld-
unnar á þeim aldraða að aukast. 
Ef svo á að vera verður ríkið að 
taka tillit til þess og breyta við-
horfi sínu til þeirra sem leggja sig 
fram við að hjálpa sér sjálfir. Nú 
er matsferlið byggt þannig upp að 
erfitt er að fá heilsu- og færnismat 
fyrir aldraða ef þeim hefur verið 
sinnt af fjölskyldunni heima hjá 
sér. Matskerfið er nefnilega byggt 
þannig upp að það verður að prófa 
öll úrræði sem standa til boða 
áður en sá aldraði fær heilsu- og 
færnismat, hversu undarlega sem 
það hljómar.

Það er mikil vinna fram undan 
og tíminn líður. Við búum nú 
þegar við uppsafnaða þörf eins og 
glögglega sést á þeim fjölda sem nú 
liggur á sjúkrahúsunum og bíður 
eftir plássi á hjúkrunarheimilum. 

Ástandið versnar frá degi til 
dags, svo ég tali nú ekki um 
komandi ár. Um áttræðisaldurinn 
fer þörfin eftir rými á hjúkrunar-
heimili að verða nokkuð almenn. 
Þegar ég næ þeim aldri verður 
fjöldi áttræðra í samfélaginu 
þrisvar sinnum meiri en nú. Ég 
held að allir sem koma að þessum 
málum eigi að velta því fyrir sér 
hvernig þeir vilja sjá öldurnarmál 
fyrir sér þegar viðkomandi nær 
þessum aldri. Vandamálið fer 
ekkert frá okkur,“ segir Sigurður 
Garðarsson, framkvæmdastjóri 
Sjómannadagsráðs. 

 » Um 1.200 eldri borgarar 
búa í sérhæfðu húsnæði 
á vegum Sjómannadags-
ráðs, um helmingurinn 
á hjúkrunardeildum og í 
dvalarrýmum, aðrir í einka- 
eða leiguíbúðum á vegum 
ráðsins. 

 » Alls eru um 1.000 manns á 
launaskrá hjá fyrirtækjum 
Sjómannadagsráðs.

 » Hrafnista sér um rekstur 
hjúkrunarheimila fyrir 
Reykjanesbæ og Kópavog.

 » Fasteignir í eigu Sjó-
mannadagsráðs eru um 
55.000 fm og ársvelta 
Sjómannadagsráðs er um 
6 milljarðar króna.

Til hamingju með  
daginn sjómenn!

Sjávarútvegur

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Þjónustu- og öryggisíbúðir 
Sjómannadagsráðs  
við Hrafnistu í Reykjavík.
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Uppbygging Símans á langdrægu 4G er í fullum gangi
Við hjá Símanum vitum að fjarskipti eru lykilatriði fyrir hátækniveiðar 
og vinnslu. En við vitum einnig að lífið á sjó er svo miklu meira en fiskur.
Það breytir öllu fyrir mannskapinn um borð að vera í daglegum net-
samskiptum við fjölskylduna, kæró, börn, barnabörn eða besta vininn 
á öflugu 4G neti Símans. 
 
Við óskum sjómönnum til hamingju með daginn!

Sterkara netsamband
 
á sjó og landi

„Ég hef alltaf verið svona. Þegar ég 
var lítill var ég sólginn í fisk, vildi 
hann nýjan og ferskan. Pabbi vildi 
hins vegar sinn fisk vel siginn. Það 
gat ég aldrei skilið því við höfðum 
nánast ótakmarkaðan aðgang að 
ferskum og góðum fiski,“ segir 
Örn. Foreldrar hans voru Guðrún 
Gísladóttir og Erlingur S. Davíðs-
son. Þau bjuggu í Steinshúsi sem 
stóð á sjávarkambinum í Gerðum. 
Húsið var kennt við Stein Lárusson, 
langafa Arnar, sem byggði húsið og 
bjó þar með konu sinni, Guðrúnu 
Þórðardóttur.

Sjórinn og fjaran áttu hug Arnar 
þegar hann var að alast upp. „Þar 
lékum við okkur öllum stundum, í 
fjörunni, á bryggjunni og sigldum 
skipum sem við smíðuðum ýmist 
í fjörunni eða á tjörninni á bak við 
húsið okkar. Þegar skólanum lauk 
á daginn mátti sjá undir iljarnar á 
mér og Magga vini mínum en feður 
okkar reru saman á trillu og við 
fórum beint til þeirra eftir skóla og 
hjálpuðum þeim að „kútta“ og svo 
var fiskurinn lagður inn í frysti-
húsið.“ 

Trillur fengnar að láni
Áræðnir ungir strákar með bullandi 
áhuga á sjósókn láta eignarréttinn 
ekki stöðva sig ef þá á annað borð 
langar á sjó. „Það gerðist stundum 
að við fengum trillur „lánaðar“ án 
þess að spyrja um leyfi og oft fóru 
lóð með okkur út á sjó sem við 
rákumst á niðri í frystihúsi. Þau 
beittum við og komum oft með 
dágóðan afla að landi en því miður 
nýttist hann okkur ekki mikið því 
eðlilega stunduðum við okkar iðju 
meðan vinna lá niðri við höfnina og 
frystihúsið lokað, þannig að við, því 
miður, náðum ekki að gera okkur 
peninga úr þessum ævintýrum 
okkar.“

En á þessum árum voru peningar 
í seilingarfjarlægð fyrir orkubolta 
eins og Örn var. Sumarið, sem hann 
var ellefu ára, vann hann töluvert 
við síldarvinnslu en þá var síldin 
söltuð í plássinu. Þar náði hann að 
koma sér upp dágóðum sjóði sem 
gerði honum kleift að kaupa sér 
sinn fyrsta bát árið eftir þegar hann 

var aðeins tólf ára gamall. „Pabbi 
ákvað að kaupa sér þriggja tonna 
trillu og fara að gera út sjálfur. Ég 
tók ekki annað í mál en að kaupa 
trilluna með honum og ég vildi eign-
ast helminginn í henni. Það kom 
ekki annað til greina en við feðg-
arnir yrðum jafningjar í útgerðinni,“ 
segir Örn brosandi þegar hann rifjar 
upp aðdragandann að þessari fyrstu 
útgerð sinni. „Trillan kostaði 6.000 
krónur sem var töluverður peningur 
á þessum tíma og ég taldi peningana 

sem ég átti frá síldarvinnunni og 
það reyndust vera 2.500 krónur. Það 
var því ljóst að ég yrði að taka mitt 
fyrsta lán, aðeins tólf ára gamall. Ég 
fór því til hans Gísla afa míns og bað 
hann að lána mér þessar 500 krónur 
sem upp á vantaði. Eftir að við 
höfðum rætt málið fram og til baka 
ákvað hann að lána mér en lagði 
áherslu á að menn yrðu ávallt að 
standa í skilum og gera upp skuldir 
sínar á tilsettum tíma og það gerði 
ég. Þegar ég hafði unnið mér inn 

fyrir skuldinni tók afi við greiðsl-
unni með þeim orðum að nú væri ég 
búinn að gera upp skuld mína. Síðan 
rétti hann mér peningana aftur að 
sagði að fyrst hann væri búinn að 
lána mér þessa upphæð og ég búinn 
að endurgreiða lánið þætti honum 
rétt að gefa mér þessar krónur.

Við pabbi rerum saman en ég 
hlakkað mest til þess að róa einn 
þegar hann færi á vertíð en það varð 
hálfendasleppt því ég kom vélinni 
ekki í gang. Heldur verra var að 

mamma komst að þessari tilraun 
minni og lagði blátt bann við því að ég 
reri einn og ég þurfti að kyngja því.“

Sjóveikin
Aftur á móti þurfti móðir Arnar 
að sætta sig við að hann færi ekki 
í framhaldsnám. Hún lagði mikla 
áherslu á að Örn ætti að ganga 
menntaveginn og átti góðan banda-
mann í föður sínum. „Ég held að 
málið hafi verið komið það langt 
að búið var að tryggja mér pláss 

Örn Erlingsson hefur alla 
sína ævi lagt áherslu á að 
skila sem verðmætustum 
fiski að landi. „Fiskurinn er 
betri því ferskari sem hann 
er og um leið verðmætari. 
Undir þetta geta allir tekið 
núna en hér á árum áður 
var meira lagt upp úr magni 
en gæðum. Sjálfur er ég 
hrifinn af hvoru tveggja, 
koma í land með mikinn afla 
af góðum fiski,“ segir Örn.

Örn Egilsson, skipstjóri og útgerðarmaður:

Því ferskari, 
þeim mun verðmætari
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www.66north.is #66northKlæddu þig vel

Sá rauðguli
Fyrir um 90 árum hóf Hans Kristjánsson 
framleiðslu á sjóklæðum úr olíudúk fyrir 
sjómenn heima á Suðureyri. Þótt efnið og 
liturinn hafi breyst, þá erum við stolt af því  
að stakkurinn frá 66°NORÐUR er enn  
hluti af daglegu lífi íslenskra sjómanna. 

Til hamingju með daginn! 

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Akraneskaupstaður

Kjötbankinn

KÓPAVOGSHAFNIR

í Menntaskólanum í Reykjavík 
eftir að ég var búinn með skólann 
heima, þá fimmtán ára gamall. 
Hugurinn hafði alltaf stefnt á sjóinn 
og þangað vildi ég fara í stað þess 
að sitja áfram á skólabekk. „Mér 
tókst á fá pabba á mitt band og 
hann talaði við aflaskipstjóra héðan 
úr Garðinum, Þorstein Þórðarson, 
sem réð mig á síld þá um sumarið. 
Um haustið fór ég yfir á Hilmi sem 
stundaði reknetaveiðar og þar varð 
ég fyrir áfalli. Sjóveikin helltist 
yfir mig og ég var svo þjakaður 
að ég hefði verið feginn ef strák-
arnir hefðu kastað mér fyrir borð 
og bundið þar með enda á þjáningar 
mínar en ég þrjóskaðist við enda 
heiður minn í húfi.“

Þrátt fyrir sjóveikina stóð Örn 
sína plikt. „En þetta var erfitt, mikil 
vinna og aðbúnaðurinn um borð af-
leitur eins og almennt var á þessum 
tímum. Bátarnir voru litlir og 
mannskapurinn hafði ekkert pláss. 
Mannskapurinn svaf í lúkarnum 
og þar var líka borðað og lyktin var 
eftir því. Hreinlætisaðstaðan var 
lítil sem engin og klósett komu ekki 
um borð í skip og báta fyrr en löngu 
seinna. Menn létu bara vaða yfir 
borðstokkinn eða í besta falli í fötu 
sem hellt var úr í sjóinn. Það var 
ekki fyrr en fyrstu kvenkokkarnir 
komu á síldarbátana að farið var að 
hafa fötuna fyrir aftan létt skilrúm. 
En klósettin komu ekki fyrr en 
miklu seinna.“ 

Örn segir að árans sjóveikin hafi 
haft töluvert með það að gera að 
hann fór rúmlega tvítugur í Stýri-
mannaskólann. „Siglingatíma, sem 
mig vantaði, náði ég mér í meðan 
ég var í skólanum og sem betur fer 
rjátlaðist sjóveikin smám saman 
af mér á þessum árum og ég fann 
mun minna fyrir henni þegar ég 
var búinn með skólann og réð 
mig á síld. Þetta var á blómatíma 
síldveiðanna og ég man að vertíðin 
gaf mér 52.000 krónur.“ 

Asdikið bjargaði miklu
Örn lauk námi frá Stýrimanna-
skólanum 1958. Þá var síldin í 
algleymingi og hann upplifði miklar 
breytingar á síldveiðunum á þessum 

árum. Ekki hafði tíðkast annað 
en kasta á síld sem menn sáu með 
berum augum. Menn voru á útkikki 
á svo kölluðum gónhól og leituðu 
að vaðandi síld. Flugvélar flugu yfir 
miðin og leituðu síldar í yfirborðinu 
og komu skilaboðum þar um til 
flotans. En svo hætti síldin að vaða. 
Enginn veit af hverju en nú þurfti 
nýjar aðferðir sem ungur maður 
eins og Örn Erlingsson var fljótur að 
tileinka sér. „Asdikið bjargaði miklu 
og varð til þess að menn gátu kastað 
á síldartorfur án þess að sjá þær 
með berum augum. Tækið byggir á 
tækni sem var notuð við kafbátaleit 
á stríðsárunum og sendir frá sér 
geisla lárétt út frá bátnum sem 
síðan endurköstuðust frá síldartorf-
unum. Út frá þessari svörun gátum 
við reiknað út hvar torfan var. Í 
raun og veru byggðu dýptarmæl-
arnir á sömu tækni. Ég man að 
einhverju sinni sá ég dýptarmæli 
gefa til kynna að eitthvað, væntan-
lega síldartorfa, væri beint undir 
bátnum. Ég stakk upp á því við 
skipstjórann að merkja staðinn með 
því að kasta út baugu og kasta síðan 

á torfuna. En það var bara hlegið af 
mér,en mikið hefði nú verið gaman 
ef við hefðum reynt þetta og ég tala 
nú ekki um ef við hefðum náð góðu 
kasti. Það hefði nú verið saga til 
næsta bæjar.“

Asdikið var mikil bylting á sínum 
tíma en önnur tæknibylting frá 
þessum árum kom fram á sjón-
arsviðið árið 1959, eftir brösugar 
tilraunir í nokkur ár, en það var 
kraftblökkin. „Og mikið létti hún 
okkur lífið en bátarnir voru áfram 
þröngir og erfiðir, þetta var enginn 
aðbúnaður.“

Sérfræðingur í Kóreu
Síðan hvarf síldin eins og menn 
muna og síldarleysið kom sér illa 
fyrir marga, þar á meðal Örn. „Já, 
blessaður vertu, ég hafði verið hæsti 
útsvarsgreiðandinn í Keflavík í tvö ár 
og stóð í byggingarframkvæmdum. 
Skatturinn var borgaður eftir á og 
ég áttaði mig á því að ég hafði mun 
minni peninga milli handanna en 
áður.  

En þá var mér boðið starf sem 
sérfræðingur hjá FAO, Matvæla og 

landbúnaðarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna. Eftir að hafa hafnað 
fyrsta tilboði þeirra hækkuðu þeir 
launin þannig að ég fór út og vann 
fyrir FAO í Suður-Kóreu. Mitt starf 
var aðallega að kenna innfæddum 
nótaveiðar þar sem asdiktækið 
gegndi mikilvægu hlutverki og það 
gekk vel og skilaði góðum árangri. 
Kóreumennirnir voru fljótir að 
læra og það tók ekki langan tíma 
fyrir þá að komast fram úr okkur 
Íslendingum.“

 Örn kemur frá Kóreu árið 1973 
og keypti bátinn Örn RE 1 í félagi 
við bróður sinn. Útgerðinni óx 
fiskur um hrygg, þeir stofnuðu 
fiskvinnslur og eignuðust fleiri 
báta. Bræðurnir skiptu síðan fyrir-
tækinu upp „og í minn hlut kom 
útgerðarfyrirtækið Sólbakki. Ég lét 
byggja uppsjávarskipið Guðrúnu 
Gísladóttur í Kína og dragnóta-
bátinn Örn í Póllandi og var þá 
kominn með stöndugt fyrirtæki. 
Nú hef ég heldur minnkað við mig 
en geri enn út Örn KE 14. „Vegna 
reglna um sérveiðar við Ísland 
mátti báturinn ekki vera lengri en 

22 metrar en við höfðum hans hins 
vegar breiðari og dýpri en gengur 
og gerist. Það var til þess að bæta 
vinnuaðstöðuna um borð en ekki 
síður til þess að gengið væri betur 
um aflann. Okkar áhersla hefur 
alltaf verið sú að góð meðferð 
aflans skili meiri tekjum og með 
góðri kælingu tókst okkur að fá 20 
til 25% hærra verð á mörkuðun en 
aðrir bátar,“ segir Örn en báturinn 
var einn sá fyrsti sem tók í gagnið 
krapakerfi til að kæla fiskinn. „Þá 
var einnig byggt yfir millidekkið 
og móttökuna þannig að karlarnir 
um borð þurftu einungis að fara út 
á millidekkið til að kasta og hífa. 
Fiskurinn er kældur í ískrapa um 
leið og hann kemur í móttökuna. 
Við það fer hitastig hans niður 
í núll gráður áður en gert er að 
honum og hann ísaður í lestinni.”

„Það hafa orðið miklar breyt-
ingar á fiskveiðum hér við land og 
fiskvinnslan hefur verið að þróast 
yfir í hátæknivædda matvælafram-
leiðslu sem skilar betri afkomu,“ 
segir Örn Erlingsson skipstjóri og 
útgerðarmaður.
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Eirberg Lífstíll, Kringlunni 1. hæð  •  Eirberg Heilsa, Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg.is

Mediflow 
  vatnskoddinn

Klínískar rannsóknir sýna að Mediflow heilsukoddinn er einn besti koddi  
á markaðnum til að minnka verki í hálsi og auka svefngæði.*  
Hann er mjúkur en veitir samt fullkominn stuðning fyrir hálsinn.

Einstakur heilsukoddi með vatnsfyllingu.  
Nú einnig fáanlegur með þrýstijöfnunarsvampi  
með kæliperlum og loftgötum. 

*Arch Phys M
ed R

ehabil 1997;78: 193-8. Lavin R
A, Pappagallo M

, Kuhiem
ejer Ky. C

ervical pain: a com
parison of three pillow

s.

Mediflow vatnskoddi  •  Original  -  MFL-1210

9.750 kr.
Mediflow vatnskoddi  •  Með þrýstijöfnunarsvampi  -  MFL-1077

14.950 kr.
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Vatnshólf

þrýstijöfnunarsvampur með  
kæliperlum og loftgötum.
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YKKUR ER BOÐIÐ Á 
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ

HB GRANDA Á 
SJÓMANNADAGINN 

7. JÚNÍ

SKEMMTIDAGSKRÁ

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

Við opnum svæðið kl. 13.00. Boðið verður upp á humarsúpu, 
þorskbita, kökur, snúða, kleinur og popp. Einar Einstaki verður 
með spilagaldra og HB Grandi gefur spilastokka. Á svæðinu 
verður stultufólk frá Sirkus Íslands og boðið verður upp á 
andlitsmálningu. Leiktæki fyrir börn á öllum aldri og fjörug 
dagskrá fyrir alla fjölskylduna. 

– Atli Þór heldur uppi fjörinu
– Latibær kemur hreyfingu á mannskapinn
– Einar Einstaki sýnir spilagaldra
– Lína Langsokkur
– Flökunarkeppni Fræga Fólksins
– Skoppa og Skrítla syngja og leika

Dagskrá lýkur kl. 16.00 

Komdu og njóttu 
Sjómannadagsins með 
fjölskyldunni. 

HÁTÍÐARSVÆÐI
HB GRANDA

#HBGRANDI
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Þeir vilja bara fá traust og hentug ker undir sinn afla svo þeir fái sem mest fyrir sínar afurðir. 
Sæplastkerin eru hönnuð samkvæmt ströngustu kröfum sjómanna.

310 L 380 L 460 L 660 L

PROMENS DALVÍK • GUNNARSBRAUT 12 • 620 DALVÍK • SÍMI: 460 5000 • www.promens.com/saeplast

Óskum sjómönnum til hamingju 
með sjómannadaginn

Sjómenn hlusta ekki á neitt kjaftæði

HLUTI AF RPC GROUP

ára30Að undanförnu hefur 
Sjómannadagsráð unnið 
við gagngerar endurbætur 
á íbúðum sínum við 
Jökulgrunn og í einni þeira 
býr Edda Jóhannesdóttir 
Jensen og sú er kát með 
framkvæmdirnar.

„Mér þykir þetta ansi huggulegt 
og mér hefur liðið sérstaklega 
vel síðan ég flutti hingað inn 
fyrir réttu ári. Reyndar hefur 
mér liðið mjög vel síðan ég kom 
á Hrafnistu árið 2004. Ég var 
áður í annarri íbúið í þessu sama 
húsi en var boðið að flytja mig 
um set í ný uppgera íbúð og ég 
get ekki séð að neitt hafi verið 
til sparað við vinnuna. Það var 
hreinlega skipt um allt og mér 
fannst ég vera að flytja inn í nýtt 
hús en ekki endurbætta íbúð,“ 
segir Edda.

Hún er að norðan, frá Árskógs-
strönd og segir lífið á Hrafnistu 
afskaplega gott. „Þótt ég búi hér 

í Jökulgrunninu er ég fullgildur 
heimilismaður á Hrafnistu og 
nýt allrar aðstoðar, læknis-
hjálpar og hvers sem ég svo sem 
þarf. Morgunmatinn minn tek 
ég til sjálf hér hjá mér og það 
sama má segja um kvöldverðinn, 
en hádegismatinn borða ég á 
Hrafnistu og þar drekk ég eftir-
miðdagskaffið líka.

Hér í Jökulgrunninu finn ég 
fyrir miklu öryggi. Það er ávallt 
litið eftir okkur tvisvar á dag, 
um klukkan tíu á morgnanna 
og aftur á kvöldin, svo ég ég líka 
með öryggishnapp ef eitthvað 
kemur upp á og þá er aðstoð 
kominn fyrr en varir.”

Edda segist ekki finna fyrir 
því að hún búi á stofnun, „þvert 
á móti. Hér er allt svo frjálst 
og starfsfólkið tekur mikið 
tillit til okkar, þannig að vilji og 
persónuleiki hvers og eins fær að 
njóta sín.

„Þetta er ansi huggulegt“

VERIÐ VELKOMIN Á 
BORGARSÖGUSAFN REYKJAVÍKUR 
FJ Ö L D I  S K E MMT I L E G R A  SÝ N I N GA
O G  V I Ð B U R ÐA  Á R I Ð  UM  K R I N G

Sjá viðburðadagatal á
www.borgarsogusafn.is  

Árbæjarsafn ViðeyLandnámssýningin Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur

Sjóminjasafnið í 
Reykjavík
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Sendum íslenskum sjómönnum 
árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Fiskmarkaður Íslands

FrostFiskur

GólF oG VeGGlist

GullberG ehF

GúmÍsteypan Þ lárusson

landark

naVÍs

reykjaneshöFn

thorsip

Þórnes h/F

VestmannaeyjahöFn

inco ehF

teiknistoFan landark

stakkaVÍk ehF

FjallabyGGðarhöFnum

sandGerðishöFn

haFnarsjóður  
skaGaFjarðar

haFnarsjóður  
ÞorlákshaFnar

haFnarFjarðahöFn

GrundatanGahöFn

Fiskiðjan ÍslandssaGa

Góð nýjung
Morgnar eru til þess að njóta! Byrjaðu daginn með skál af Havre-
crunch sem bæði bragðast dásamlega og uppfyllir hollustukröfur 
Skráargatsmerkisins. Prófaðu Havrecrunch ef þér finnst bragðið 
skipta að minnsta kosti jafnmiklu máli og heilsan. Bragðgóð máltíð.

NJÓTTU HOLLUSTU   

Trefjaríkar 
flögur og stökkt 

granóla

Nýtt!

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 stúdíó-
íbúð með öllum hugsanlegum þægindum 
og þjónustu. Maður getur ekki farið fram 
á meira.“

Einar var á sjónum í 20 ár, „já ef sjó-
mennsku skyldi kalla. Ég var nefnilega 
á fraktskipum og var hvað lengst hjá 
Hafskipum, var þar hátt í 15 ár, ef ég man 
rétt.

Friðrik Jensen er Akureyringur en fluttist suður árið 1965. Hann flúði 
atvinnuleysið fyrir norðan og fór að vinna hjá hernum, þar sem hann var á 
þungavinnuvélum. Hann segir að þar hafi verið gott að vinna og glottir út í 
annað þegar hann svar spurður að því hvort stundum hafi ekki eitthvað farið 
með heim sem ekki mátti bera af svæðinu. Eftir stuttan umþóttunartíma 
sagði hann, „eflaust hefur það komið fyrir“ og þar með var það mál útrætt.

Friðrik hefur verið í tvo mánuði á hjúkrunarheimili Hrafnistu í Reykja-
nesbæ. „Það má segja að ég sé í fjarbúð því konan mín býr enn þá heima en 
hún heimsækir mig daglega og ég fer til hennar í sunnudagsmatinn enda 
verður maður  nú að halda hita í sambandinu,“ segir Friðrik kankvís. „Hér 
er hugsað vel um mann. Mér hafði nokkrum sinnum verið boðin vist annars 
staðar en ég afþakkaði það alltaf. Þegar mér var boðið pláss hér,  þurfti ég 
ekki að hugsa mig um enda aðstaðan til fyrirmyndar og þjónustan eins og 
best verður á kosið.“

Úr sjúkrarúmi 
í stúdíó-íbúð

Fer heim í
sunnudagsmatinn
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Gleðilega hátíð

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

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

ERTU
AFLAKLÓ?

Á Hrafnistuheimilunum starfa um 1000 manns og þar 
eru nú við störf hópur fólks sem unnið hefur á heimil-
unum í yfir 25 ár og vinnur þar enn!

Pétur Magnússon, forstjóri Hrafnistu, segir að þetta 
bera vitni um tvennt, „að Hrafnistuheimilin hafi verið 
heppnin með starfsfólk og að starfsfólkinu líði vel í 
vinnunni og kunni að meta það heimilislega yfirbragð 

sem við legjum áherslu á að skapa á Hrafnistu. Nú-
verandi starfsmönnum Hrafnistu, sem starfað hafa í 
yfir 25 ár hjá heimilunum, var á dögunum boðið, ásamt 
mökum sínum í gleðskap í Hörpu þar sem boðið var 
upp á léttar veitingar og stutta menningardagskrá þar 
sem Garðar Thór Cortes heillaði alla upp úr skónum 
með söng sínum.

Ótrúlegt úrval húsgagna og gjafavöru - Lá ttu  verð ið ko ma þér þ
Syrusson -

Funi LjúfurFannar

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

Nostri 
Verð frá 79.500,-

Fullkomin Þægindi

Hár starfsaldur 

Veðurstofa
Íslands

Veður

VEÐUR-APPIÐ

www.vedur.is
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Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

HEIMILISM ATU R

Tímalaus máltíð
ORA Heimilismatur lætur tímann og hjartað ráða för því réttirnir eru tilbúnir 

á aðeins örfáum mínútum. Ljú�engir, hollir og �ölbreyttir réttir fyrir alla �ölskylduna.

Ding og maturinn er tilbúinn.
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Málningarþjónustan 
Leiftur

Loftræstihreinsun ehf

HRAFNISTA
Reykjavík  I  Hafnar�örður

Kópavogur  I  Reykjanesbær

Opið hús 
á Hrafnistu 

sjómannadaginn 7. júní 2015

Reykjavík - Hafnarfjörður – Kópavogur – Reykjanesbær

Ýmis dagskrá í boði, handverkssýning 
 og sala á vinnustofum, guðsþjónusta, lúðrasveit  

og söngur, kaffiveitingar og fleira. 

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

Verið velkomin!

Kynntu þér dagskrána á www.hatidhafsins.is.

6
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Í tilefni af 60 ára afmæli Happ-
drættis DAS á síðasta ári var 
boðið upp á þrjá íbúðarvinninga 
og greinilegt var að viðskipta-
vinir happdrættisins kunnu vel 
að meta von um glæsiíbúð. Í ár 
tvöfaldar happdrættið íbúðafjöld-
an og verður með sex nýjar íbúðir 
meðal vinninga, hver þeirra er að 
verðmæti 30 milljónir króna. Allir 
þeir sem 

eiga tvöfaldan miða í happ-
drættinu geta unnið íbúð. Falli 
vinningurinn á einfaldan miða 
fær miðaeigandinn 15 milljónir 
króna í beinhörðum peningum. 
Þeir sem vinna íbúðir geta valið 

hvort þeir taki við húseigninni 
eða greiðslu upp á 30 milljónir 
króna. Dregið er vikulega í Happ-
drætti DAS og kostar einfaldur 
miði 1500 krónur á mánuði 
en tvöfaldur miði kostar 3000 
krónur.

Fleiri og verðmætari  
vinningar
Auk íbúðavinningana verða sex 
aðalvinningar hjá happdrættinu 
í ár upp á 6 milljónir hver og 40 
aðalvinningar upp á 4 milljónir 
hver. Lægsti vinningur hækkar úr 
10.000 krónum í 20.000 kórnur. 
Alls fjölgar vinningum um 10% 
milli ára og eru í ár 51.516 krónur. 
Heildarverðmæti vinninga er 
rúmulega 1,2 milljarður og er það 
15% hækkun frá síðasta ári.

Næsta íbúð verður 
dregin út 30. júlí n.k.
Fyrsti útdráttur happdrættisársins 
fór fram þriðjudaginn 12. maí 
síðastliðinn. Fyrsta íbúðin af sex 
var dregin út 28. maí s.l. en næsta 
íbúð verður dregin út 30. Júlí næst-
komandi..

Allir vinningar í Happdrætti 
DAS eru skattfrjálsir og því kemur 
vinningsupphæði öll til greiðslu við 
afhendingu. 

Frá því að fiskurinn kemur í netið og 
þar til hann byrjar að snarka á pönnu 
meistara kokks í París þarf hann að 
ferðast langa leið.

Fersk og viðkvæm vara eins og 
íslenskt sjávar fang kallar á nærgætna 
meðhöndlun og fag mennsku. Við hjá 
Samskipum bjóðum sjávar útvegs
fyrirtækjum virðis aukandi lausnir og 
marg þætta þjónustu sem tryggir að 
varan komist til skila á hag kvæman og 
öruggan hátt.
 
Við bjóðum þér meðbyr.

Samskip 
fyrir sjávarútveginn
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www.samskip.is Saman náum við árangri

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

KAFFIVAGNINN ehf

Sigurður Ágúst Sigurðsson, forstjóri Happdrættis DAS.

Nýtt happdrættisár í Happdrætti DAS hófst í maí:

Sex íbúðavinningar, hver að 
verðmæti 30 milljónir króna 

Íbúðir og heilu einbýlishúsin hafa 
verið á vinningaskrá happdrættis 
DAS gegnum tíðina. Fyrsti aðalvinn-
ingurinn sem dregin var út var hins 
vegar ný lúxusbifreið, Chervolet 
Bel Air, árgerð 1954. Verðmæti 
bílsins var kr. 100.000 krónur sem á 
þeim tíma var nánast þriðjungur að 
verðmæti raðhúsíbúðar. Það sést 
best á því að ári síðar var fyrsta 
DAS-húsið dregið út, raðhúsíbúð í 
Ásgarði í Reykjavík, þá að verðmæti 
350.000 krónur.
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Sjómenn treysta á þyrlurnar, þær 
eru þeirra sjúkrabíll og lykilatriði 
að hafa lækni um borð, en það 
þarf mikla þjálfun til þess að geta 
tekið að sér starfs þyrlulæknis. 

„Menn þurfa að vera í góðu 
líkamlegur formi, og gangast 
reglulega undir æfingar og þjálfun. 
Því að er hlutverk læknisins að 
síga úr þyrlunni niður í skip eða á 
slysstað, oft við erfiðar aðstæður. 
Þyrlulæknar þurfa því að ganga 
gegnum bóklegt nám til þess 
að læra að umgangast þyrluna á 
réttan hátt. Verklegu æfingarnar 
geta verið erfiðar, en þær fara 
fram í þjálfunarstöð í Skotlandi. 
Þar gangast menn undir grunn-
þjálfun í bráðalækningum auk 

þess sem áhersla er lögð á að við 
getum hjálpað öðrum og okkur 
sjálfum ef eitthvað bjátar á. Ég hef 
til dæmis verið settur í hermi þar 
sem líkt er eftir því að þyrla hafi 
hafnað í sjónum og sé þar á hvolfi. 
Ég get sagt það með sanni að það 
er erfitt að athafna sig við þær 
aðstæður hangandi í sætinu og á 
kafi, en æfingin er nauðsynleg því 
þetta eru aðstæður sem við getum 
auðveldlega lent í.“

Þengill hælir íslenskum sjó-
mönnum og segir þá hafa gengið í 

gegnum gott nám hjá Slysavarna-
skóla sjómanna. „Það er tvennt 
ólíkt að síga niður í erlend skip þar 
sem sjómennirnir vita í mörgum til-

vikum ekki hvernig þeir eiga að bera 
sig eða eða fara niður í íslenskt skip 
þar sem kunnáttumenn taka á móti 
mér,“ segir Þengill Oddsson.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Þengill Oddsson er einn af fyrstu þyrlulæknum okkar. Hann hóf störf í ágúst 1994 og þá 
tóku læknar þetta erfiða starf að sér í sjálfboðavinnu. „Það var vitaskuld ekki hægt að líta 
á það til frambúðar að störf okkar á þyrlunum væri hluti af okkar vinnu. En það var mikil 
þörf á að manna stöðuna og við tókum þetta að okkur. Síðar var síðar unnið að því finna 
umgerð utan um starfið,“ segir Þengill.

Þengill Oddsson:

Íslenskir læknar 
kunna til verka

MyND/LHG.IS
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Óskum sjómönnum til 
hamingju með daginn
Eimskipafélag Íslands sendir öllum sjómönnum og 
�ölskyldum þeirra heillaóskir í tilefni sjómannadagsins.

Sjómannadagurinn 7. júní 2015
Á fyrsta áratug síðustu aldar þegar 
Nils Christian Larsen langafi minn 
var til sjós á Ísafirði drukknuðu 
að meðaltali um 60 sjómenn 
ár hvert samkvæmt riti Guð-
mundar Björnssonar þáverandi 
landlæknis Mannskaðar á Íslandi 
sem kom út árið 1912. Óhætt er 
að segja að mikil breyting hafi 
orðið á fiskveiðum síðan þá sem 
og öryggismálum sjómanna. Ég 
hef oft velt því fyrir mér hvort 
Nils Christian langafi minn hefði 
trúað því að rúmum hundrað 
árum síðar næðist sá árangur að 
engin sjómaður léti lífið á hafi úti? 
Sömuleiðis að á alþjóðavísu yrði 
horft til Íslands með fræðslu og 
þjálfun sjómanna hjá Slysavarna-
skóla sjómanna. Mikið held ég að 
langafi væri stoltur og hreykinn 
af þeim árangri sem náðst hefur í 
fækkun banaslysa til sjós á undan-
förnum árum og í öryggisþjálfun 
sjómanna á vegum Slysavarna-
skólans.

Einn af hverjum  
tuttugu slasast árlega
Árið 2014 var 201 slys á sjómönn-
um tilkynnt til Sjúkratrygginga Ís-
lands. Samkvæmt gögnum Hagstof-
unnar störfuðu 4.400 manns við 
fiskveiðar í fyrra og því slösuðust 
tæp 5% allra sjómanna á síðasta ári. 
Ef litið er til lengri tíma eða áranna 
2000-2014 þá voru 4.601 vinnuslys 
til sjós tilkynnt  Sjúkratryggingum. 
Það eru að meðaltali 306 vinnuslys 
á ári sem svarar til að 7% allra sjó-

manna hafi slasast ár hvert miðað 
við núverandi fjölda.

Hvernig má bæta úr?
Undanfarin ár hafa gæðamál víðast 
hvar verið tekin til gagngerrar 
endurskoðunar. Til að mynda með-
ferð afla um borð í fiskiskipum og 
margvísleg umhverfismál. Þetta 
helst í hendur við kröfur markaðar-
ins. Samhliða þessu hefur tækni 
og þróun í vélbúnaði um borð sem 
og vinnuaðstaða breyst mikið. Allt 
eru þetta dæmi um þætti sem hafa 
breyst til hins betra og hafa áhrif á 
öryggi sjómanna. En í ljósi ofan-
greindra talna er ljóst að það þetta 
dugar ekki til eitt og sér.

Skýr sýn, stefna og skipulag
Margar útgerðir hafa á undan-
förnum árum mótað sér nýja sýn 
og stefnu í öryggismálum sjó-
manna. Sýnin er skýr um að það séu 
sjálfsögð mannréttindi að allir komi 
heilir heim og stefnan að fyrirbyggja 
öll slys til sjós með skipulögðum og 
markvissum aðgerðum. Reynslan 
af forvarnarsamtarfi VÍS með út-

gerðum sýnir að mikill árangur næst 
þar sem skipulag öryggismála er 
skýrt, skilgreint hefur verið hver ber 
ábyrgð og hefur umboð til að fram-
fylgja sýn og markmiðum öryggis-
stefnu útgerðarinnar. Stuðningur 
og eftirfylgni æðstu stjórnenda er 
jafnframt ein af forsendunum fyrir 
góðum árangri í þessum efnum. 

Næstu skref í öryggis-
málum sjómanna
Í nútímasamfélagi aukast kröfur 
um gæði framleiðsluvara og öryggi 
starfsmanna sífellt. Ætlast er til 
að fyrirtæki sýni samfélagsábyrgð 
í rekstri. Þau tryggi líf og heilsu 
starfsmanna og takmarki skaðleg 
áhrif starfsemi sinnar á náttúruna. 
Ný samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 
SFS, hafa sett fram umhverfisstefnu 
sem byggist á sjálfbærni auð-
lindarinnar og eru að móta nýja 
menntastefnu fyrir sjávarútveginn. 
Allt helst þetta í hendur við að 
styðja við núverandi forvarnarstarf 
Slysavarnaskóla sjómanna sem og 
í að efla núverandi sýn, stefnu og 
skipulag í öryggismálum sjómanna. 

Um leið og við höldum upp á 
sjómannadaginn skulum við fagna 
þeim árangri sem náðst hefur á 
undanförnum árum þó með það 
að leiðarljósi að gera enn betur á 
komandi árum.

Til hamingju með daginn. 

Gísli Níls Einarsson 
deildarstjóri forvarna 

fyrirtækja hjá VÍS

Öryggi sjómanna í 100 ár
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Morgunn:
Kl. 10 Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur við Hrafnistu 
Kl. 10.30 Blómsveigur lagður að minnisvarða um  

horfna sjómenn við Víðistaðakirkju 
Kl. 11 Sjómannamessa í Fríkirkjunni

Kl. 13-16  Hátíðardagskrá  Flensborgarhöfn:
Kl. 13-16 SKEMMTISIGLING fjölskyldunnar 
Kl. 13.30 BRÚÐUBÍLLINN skemmtir
Kl. 14.30 Kappróður. 
Kl. 14-16  Setning, heiðrun og skemmtidagskrá á sviði:
 • Listflug yfir höfninni

 • Björgunaraðgerð með þyrlu
 •  FURÐUVERUR úr undirdjúpunum sýndar  
 • LEIKTÆKI; kassaklifur, björgunarstóll og fl.
 •  Slökkvibíll og búnaður Slökkviliðsins  

höfuðborgarsvæðisins til sýnis 
 • FISKISÚPA
 • Kaffisala         – og margt fleira

2 15 í Hafnarfirði
Sjómannadagurinn

Dagskrá sjómannadagsins
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VERKFRÆÐIÞJÓNUSTAN EHF

SKINNEY
ÞINGANES HF.

Pípulagnir  
Elvars G Kristinssonar ehf

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Sjómannadagsráð og Faxaflóa-
hafnir standa að Hátíð hafsins í 
Reykjavík helgina 6. og 7. Júní. Há-
tíðin samanstendur af Hafnardeg-
inum og Sjómannadeginum.

Árið 1999 voru Sjómannadagur-
inn og Hafnardagurinn sameinaðir 
í Hátíð hafsins og er fagnað með 
tveggja daga hátíðahöldum á gamla 
hafnarsvæðinu í Reykjavík, fyrstu 
helgina í júní ár hvert.

Sjómannadagurinn er haldinn 
hátíðlegur fyrsta sunnudag í júní 
um land allt, enda hátíðisdagur 
allra sjómanna. Dagurinn var fyrst 
haldinn hátíðlegur þann 6. júní 
1938 á Ísafirði og í Reykjavík og 
var lögskipaður frídagur sjómanna 
1987.

Hafnardagurinn var fyrst 
haldinn árið 1992 í tilefni af 75 
ára afmæli Reykjavíkurhafnar. 
Tilgangurinn var að minnast 
afmælisins og að kynna hafnar-
starfsemina í Reykjavík fyrir íbúum 
borgarinnar.  

Hátíðarsvæðið
Hátíðin hefur þróast ár frá ári og 
það sama má segja um hátíðarsvæð-
ið sem nú nær frá Hörpu, gegnum 
Gömlu höfnina, Grandagarð og út 
að HB Granda. Tvö útisvið verða 
á svæðinu með skipulögðum  við-
burðum. Stóra sviðið á Grandagarði 
báða dagana og svið HB Granda á 
sunnudeginum. Þá verður starf-

ræktur POP UP markaður  við 
Hotel Marina báða dagana.

Við Grandagarð verður hátíðar-
sviðið með dagsrkrá á laugardag og 
sunnudag.

Á hátíðarsviðinu fer fram hefð-
bundin hátíðardagskrá Sjómanna-
dagsins á sunnudaginn þar sem 
m.a. fer fram heiðrum sjómanna 
og ávörp í beinni útsendingu á 
RÚV. Karlakór Reykjavíkur mun sjá 
um tónlistarflutning milli atriða. 

Fulltrúar frá 3 menntaskólum á 
höfuðborgarsvæðinu sem komust 
í úrslit á Söngkeppni framhalds-
skólanna flytja lög með sínum 
hætti. Síldarstelpurnar taka lagið, 
Hansen & hafmeyjurnar spila 
íslenska dægurtónlist og Lang-
sokkur skipstjóri mun mæta ásamt 
sjóræningjagenginu og hita upp 
fyrir Sjóræningjasiglingu Sæ-
bjargar.

Sæbjörgin
Sæbjörgin heillar margan sæfar-
ann en um 2.400 manns þáðu 
siglingu með henni á hátíðinni 
2013. Á laugardeginum verða  
farnar 3 sjóræningjasiglingar, kl. 
14.00, 15.00 og 16.00  þar sem 
litlir sem stórir sjóræningjar eru 
boðnir velkomnir.  Af  herra og 
frú sjóræningja er það helst að 
frétta að þau hafa látið hanna nýja 
búninga sem verður spennandi að 
sjá en skipverjar er allir klæddir 

upp í tilefni dagsins.  Á sunnudeg-
inum verða einnig 3 siglingar kl. 
14.00, 15,00 og 16.00 . Það verður 
heilmikið ship o hoj um borð í Sæ-
björginni um helgina.

Bryggjusprell
Svæðið bak við Sjóminjasafnið 
verður breytt í ævintýralegt 
sjávartívoli sem hefur slegið í gegn 
hjá yngri sem eldri kynslóðinni á 
síðustu hátíðum

Listasmiðja sjóræningjanna
Á Bótabryggju verða tveir gámar 
þar sem boðið verður upp  á spenn-
andi sjóræningjaföndur. Þangað er 
alveg upplagt að fara áður en Lang-
sokkur skipstjóri mætir og gera 
sig tilbúin í Sjóræningjasiglingu 
Sæbjargar.

Það verður fjör 
á Hátíð hafsins!

í ár verður boðið upp á bátastrætó 
sem sigla mun á 30 mínútna fresti 
milli Hörpu og Sjóminjasafnsins 
frá kl. 13.30 – 17.00 báða dagana. 
Báturinn heitir Áróra,  gamall 
fiskibátur sem hefur nú leyfi fyrir 
farþegaflutninga.

Það er því upplagt að leggja 
bílnum í Hörpu, taka bátastrætó og 
labba svo hringinn til baka.

Það kostar ekkert í bátastrætóinn.
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Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss. 
Reynslan hefur sýnt að Kjörvari er viðarvörn sem er gædd 
einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður

Notaðu sumarið 
til að verja viðinn!

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/M

A
L

 7
47

53
 0

5/
15

Viðarvörn
fyrir íslenskar aðstæður

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

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

PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILIATVINNUMENN OG HEIMILIATVINNUMENN OG HEIMILIATVINNUMENN OG HEIMILIATVINNUMENN OG HEIMILIATVINNUMENN OG HEIMILIATVINNUMENN OG HEIMILIATVINNUMENN OG HEIMILI

• Kassar og öskjur
• Arkir og pokar
• Bakkar og filmur
• Límmiðar 
• Plastkort

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

LÍMMIÐAR • PLASTKORT
AÐGÖNGUMIÐAR OG

MARGT FLEIRA....

Skoðaðu vörulistann okkar á www.samhentir.is

SJÓMENN OG FISKVINNSLUFÓLK TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Hefur þú skaðast í slysi?

Við könnum rétt þinn á bótum!

Slys breyta aðstæðum í starfi og frítíma.
Gættu réttar þíns.

Fulltingi þér við hlið / www.fulltingi.is / sími 533 2050 / Suðurlandsbraut 18 Rvk.
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Frystigámar / Sala og leiga / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.

Hafðu samband!
Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Sími 568 0100
stolpi@stolpiehf.is  |   www.stolpiehf.is

 

 

 

 

  

Baldursnesi  6 
Akureyri

  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Mora cera Eldhústæki 

Verð áður: 25.500.-
Tilboð:19.900.-

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

MultiMaster
Ný fjölnotavél

slípar - sagar - skefur - raspar - brýnir

Dagskrá 
Sjómannadagsins 
í Hafnarfirði
Sjómannadagurinn í Hafnarfirði var fyrst haldinn hátíðlegur árið 1953 og stóðu 
Sjómannafélagið, Skipstjórnarfélagið Kári og Slysavarnarfélagið Hraunprýði að hátíðinni.  
Nú er utanumhald hátíðarhaldanna á höndum Sjómannadagsráðs, Björgunarsveitar 
Hafnarfjarðar, Hafnarfjarðarhafnar og Hafnarfjarðarbæjar.  Er þetta ávallt mikill hátíðardagur 
enda tengist saga Hafnarfjarðar nær öll sjósókn og fiskvinnslu.

 » Kl. 8   
Fánar dregnir að húni.

 » Kl. 10   
Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur 
við Hrafnistu.

 » Kl. 10.30   
Blómsveigur lagður að minn-
isvarða við Víðistaðakirkju um 
horfna sjómenn

 » Kl. 11   
Sjómannamessa í Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði.

 » Kl. 13-16   
Hátíðardagskrá  
Flensborgarhöfn:

 » Kl. 13-16   
Skemmtisigling fjölskyldunnar – 
lagt af stað á hálftíma fresti

 » Kl. 13:30   
Brúðubíllinn skemmtir krökk-
unum og fjölskyldum þeirra.

 » Kl. 14:30  
Kappróður. Fjöldi sveita keppir 
um hinn eftirsótta róðrarbikar

 » Kl. 14-16   
Setning, heiðrun og  
skemmtidagskrá á sviði:

 » Kl. 13:50   
Lúðrasveit Hafnarfjarðar

 » Kl. 14:00   
Setning, heiðrun sjómanna

 » Kl. 14:30   
Einar Mikael sýnir töfrabrögð

 » Kl. 14:50   
Solla stirða og íþróttaálfurinn

 » Kl. 15:05   
Listdansskóli Hafnarfjarðar

 » Kl. 15:30   
Dasbandið og verðlauna- 
afhending í kappróðrarkeppni.

 »  Á hátíðarsvæðinu verður 
slökkvibíll og búnaður Slökkvi-
liðs höfuðborgarsvæðisins til 
sýnis, leiktæki Björgunarsveitar 

Hafnarfjarðar og fiskisúpa í 
boði Matbæjar. Þá verður boðið 
upp á einstakt listflug Björns 
Thoroddsen og þyrla sýnir 
björgunaraðgerð.   

 »  Í Hafnarborg stendur yfir 
vinnustofan; „Þinn staður, 
okkar umhverfi við Flensborgar-
höfn“ og tengist verkefnið nýju 
skipulagi svæðisins og því við-
eigandi að kynna sér þá sýningu 
á Sjómannadaginn.

 » Kíktu til okkar og í kaffi til Björg-
unarsveitar Hafnarfjarðar

 »  Kl. 20 Tónleikar í Hafnarborg 
með alþjóðlegum tangóhóp 
sem leikur tangóa eftir Astor 
Piazzolla og fleiri. Guido 
Bäumer, saxófónn, Aladár Rácz 
píanó, Hávarður Tryggvason 
kontrabassi og Krzysztof Olczak 
harmónikka. Miðaverð 2000 kr. 
en  1000 kr. fyrir eldri borgara, 
öryrkja og námsmenn.
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Við viljum að sjómenn á hafi úti búi 
við eins mikið öryggi og kostur er. 
Hluti af því er að björgunarþyrlur 
Landhelgisgæslunnar séu ávallt til 
reiðu. Því miður er ekki svo. Benóný 
Ásgrímsson hefur flogið björgunar-
þyrlum Landhelgisgæslunnar í 
37 ár og þekkir því vel bæði þarfir 
sjómanna og getu gæslunnar. Hann 
segir ástandið töluvert verra nú en 
áður en herinn hvarf á braut með 
sínar þyrlur árið 2006.

„Fyrir brotthvarf ameríska 
hersins voru sjö björgunarþyrlur 
hér á landi. Herinn var með fimm 
og Landhelgisgæslan átti tvær,“ 
segir Benóný. „Þegar herinn fór 
gáfu stjórnvöld það út að öryggi 
sjómanna yrði tryggt með því að 
hér yrðu fjórar þyrlur og ávallt yrðu 
tvær áhafnir til reiðu.

Til uppfylla þetta loforð var 
ákveðið að ganga til samstarfs við 
Norðmenn um kaup og rekstur 
nýrra langdrægra björgunarþyrlna. 
Miðað var við að Íslendingar myndu 

kaupa þrjár nýjar björgunarþyrlur en 
Norðmenn tíu til tólf. Þyrlurnar átti 
að afhenda á árunum 2011-2014 en 
samvinna landanna var ætlað að leiða 
til fjárhagslegs ávinnings og ýmiss 
konar hagræðis, bæði við innkaup og 
rekstur þyrlnanna. Til að brúa bilið 
voru leigðar þyrlur og þyrluáhöfn 
frá Noregi, þannig að fyrst eftir að 
herinn fór voru hér fjórar þyrlur og 
ávallt tvær áhafnir til staðar.“

Hætt var við þyrlukaupin eftir 
efnahagshrunið 2008. Þar með dró 
verulega úr fjárframlagi til Land-
helgisgæslunnar og þjónustustig 
hennar lækkaði umtalsvert.

Benóný segir að flugrekstur, og 
þá sérstaklega rekstur þyrlna, sé 
kostnaðarsamur. „Það eru einkum 
þrjár ástæður fyrir því að ekki er 
hægt að uppfylla kröfuna um fjórar 
þyrlur og tvær áhafnir. Í fyrsta lagi 
höfum við ekki starfsfólk til að 
manna tvær þyrluáhafnir allt árið. 
Þá tryggja þessar þrjár þyrlur ekki 
að tvær þeirra séu ávallt til reiðu því 

viðhald og lögbundið eftirlit með 
þeim tekur ávallt sinn tíma. Þriðja 
ástæðan er sú að það hefur verið 
skorið töluvert niður í mannahaldi 
hjá Landhelgisgæslunni vegna 
niðurskurðar á fjárveitingum til 
hennar. Þetta hefur meðal annars 
þau áhrif að mun færri sinna 
eftirliti og skoðunum en áður og 
verkin taka lengri tíma. Aðalþyrlan 
okkar, TF-LÍF, fór í stóra skoðun á 
síðasta ári. Við eðlilegar aðstæður 

hefði skoðunin tekið fjórar vikur 
en sökum þess hversu fámenn við 
erum og höfum úr litlu að spila tók 
skoðunin 17 vikur, rúmlega fjórum 
sinnum lengri tíma en eðlilegt þykir.  

Það liggja ekki fyrir neinar áætl-
anir um endurnýjum þyrluflotans 
okkar og því verðum við áfram að 
reiða okkur á leiguþyrlur,“segir Ben-
óný. „Það er mikilvægt að stjórnvöld 
skilgreini hvaða þjónustu þau ætla 
að veita íslenskum sjómönnum á 

þessu sviði. Enn er gert ráð fyrir því 
að hér séu fjórar björgunarþyrlur 
og tvær þyrluáhafnir til taks allt 
árið. Við erum hins vegar með tvær 
og hálfa björgunarþyrlu og tvær 
áhafnir að meðaltali í sex mánuði á 
ári. Þegar ég tala um hálfa björgun-
arþyrlu á ég við vél sem því miður 
nýtist ekki í flugi yfir sjó í myrkri en 
það dregur verulega úr getu hennar 
við almenn björgunarstörf,“ segir 
Benóný Ásgrímsson flugstjóri.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Harðfisksalan ehf Hvalur hf

www.n1.is facebook.com/enneinn
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Til hamingju 
með daginn
Við hjá N1 sendum sjómönnum og 
fjölskyldum þeirra um allt land okkar  
allra bestu kveðjur á sjómannadaginn  

Hluti af áhöfninni

Styrkið starf björgunarsveitanna 
og kaupið merki Sjómannadagsins

Búa sjómenn við falskt öryggi?
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Við stefnum
að vellíðan

www.lyfja.is

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

 Sérfræðingar okkar veita faglega ráðgjöf, hvort sem fólk  stríðir  

við sjúkdóma, vill hugsa um heilsuna með bætiefnum, vítamínum 

og heilsuvörum eða lífga upp á tilveruna  með snyrtivörum. 

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

Við stefnum að vellíðan.

Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík

Í júní 1940 bjargaði togarinn 
Skallagrímur 353 breskum 
sjóliðum eftir að skipi þeirra hafði 
verið sökkt með tundurskeyti.

Skipstjóri á Skallagrími var Guð-
mundur Sveinsson og í viðtölum 
við blöð eftir atburðinn segir hann 
að togarinn hafi verið var staddur 
langt úti á hafi þegar þeir fengu 
neyðarkall frá skipi sem sagt var í 
mikilli neyð. 

Togarinn sneri við og hélt móti 
kallinu en Guðmundur segir að 
þeir hafi þurft að stíma um 50 
mílur til baka áður en þeir fundu 
skipið sem var Andania, stórt 

breskt hjálparbeitiskip sem orðið 
hafði fyrir tundurskeyti.

Skipið var að því komið að 
sökkva þegar Skallagrímur kom að 
því og sjóliðarnir að fara í bátana. 

Veður var allgott og því gekk 
auðveldlega að koma öllum sjólið-
unum um borð í Skallagrím. Þeir 
voru vel á sig komnir og einungis 
tveir þeirra slasaðir.

 Eftir björgunina hélt Skalla-
grímur áfram leið sinni en eins 
og gefur að skilja voru þrengslin 

um borð veruleg og vistin frekar 
erfið næstu nótt þegar kominn 
var stormur og þungur sjór. Menn 

tróðu sér í hvert einasta skjól 
sem þeir fundu um borð í Skalla-
grími, meðal annars í kolaboxum 
skipsins.

Eftir 33 klukkustunda veru um 
borð í Skallagrími kom breskur 
tundurspillir á vettvang og tók við 
sjóliðunum. Flutningur mannanna 
milli skipa fór fram úti á hafi og 
tókst hann vel.

Þessi björgun mun vera eitt 
mesta björgunarafrek sem íslenskt 
skip hefur komið að.

Skallagrímur bjargar 353 breskum sjóliðum:

Skipi þeirra var 
sökkt með tundurskeyti 

Skipverjar á Skallagrimi fá viðurkenningu
Dagblaðið Vísir segir svo frá 21. september 1940:

„Þann 16. júní s. l. varð togarinn „Skallagrímur“ til þess að bjarga heilli skips-
höfn, um 350 mönnum, af breska skipinu „Andania“, er sökkt hafði verið í Atl-
antshafi.  Í viðurkenningarskyni fyrir björgun þessa hafa skipsmenn af „Andania“ 
sent skipshöfninni á „Skallagrími“ 13 falleg silfurcigarettuveski, eitt handa 
hverjum skipverja, og auk þess fallegt gullúr til skipstjóra. 

Úr skipstjóra er áletrað „From the Ships Company of H. M. S. Forfar, to the 
captain of S.S. Skallagrímur in recognition of a gallant deed 15—6—40“, og 
innan í cigarettuveskjunum er samskonar áletrun, nema hvað í stað nafns skip-
stjóra stendur skipshöfn. 

Gjafir þessar eru hinar vönduðustu, enda keyptar hjá hinu þekkta firma 
Mappin & Webb, London.“

Andania hafði 353 menn innanborðs.

Bretinn heiðraði skipverja
með sígarettuhylki.
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Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

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

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Þjónustusviðið spannar alla 

þætti almennrar sorphirðu, 

frá innsöfnun á heimilissorpi 

til söfnunar og flutnings á 

spilliefnum. Auk þess býður 

fyrirtækið upp á ráðgjöf á sviði 

endurvinnslu og flokkunarmála, 

vinnuvélaflutninga, leigu á 

vinnuskúrum, þurrsalernum, 

hálkueyðingu ásamt götusópun. 

Þjónusta 
allan 

hringinn

Metan
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Lífdísel
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Gufunesi
gamur.is
577 5757

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

RV
 03/13

BIOTECH pappírinn frá Papernet er frábær nýjung sem kemur í veg fyrir ólykt á salernum, 
hindrar stíflur í klósettum, heldur frárennslislögnum hreinum og hraðar niðurbroti í rotþróm.

Vistvænar rekstrarvörur 
- fyrir þig og umhverfið

Engin 
ólykt

Engar 
stíflur í
klósetti

Engar 
stíflur  í
frárennslislögnum

WHY
CHOOSE?

1

2

3

4

5

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

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

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

SAFEGUARDS
THE ENVIRONMENT
Cleaner waste water.
Completely biodegradable.

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

Papernet uses
BATP technology, 

ABSOLUTELY EXCLUSIVE 
IN EUROPE

THE PRODUCT
RANGE

Interfold

Roll

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Án þess að 
nota BIOTECH

Eftir 10 daga 
með BIOTECH

Eftir 30 daga 
með BIOTECH

Heiðraðir
voru á Sjómannadeginum 2014

Benedikt Sveinn Kristjánsson
sjómaður

Eggert Þorwfinnsson 
skipstjóri

Egon Marcher
sjómaður

Karl Arason
skipstjóri

Pétur Kristjánsson
vélstjóri

Stefán Egilsson
bryti



56 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ  5. júní 2015

Tryggingamiðstöðin     Síðumúla     24 Sími     515 2000     tm@tm.is     tm.is

Sjómenn, 
til hamingju!

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

Til hamingju með daginn sjómenn, njótið hans.

tm.is/sjavarutvegur


