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Til hamingju sjómenn
Við höfum ríka ástæðu til bjartsýni á
75 ára afmælinu. Það sýnir kannski
betur en flest annað hve mikils við
Íslendingar metum sjómannastéttina
að það er í landslögum að fyrsti
sunnudagur í júní ár hvert skuli
helgaður sjómönnum – það sé
frídagur sjómanna og um leið
almennur fánadagur.
Á sunnudaginn verður haldið upp
á Sjómannadaginn í 75. skipti og
það eru ekki lítil tíðindi. Mikilvægi
sjávarútvegs fyrir okkur Íslendinga
verður seint ofmetið. Ég geng kannski
ekki svo langt að fullyrða að lífið sé
saltfiskur. En því verður ekki á móti
mælt að sjávarútvegurinn er ein
af grunnstoðunum undir íslensku
velferðarsamfélagi. Þannig hefur það
verið – og þannig mun það áfram
verða um langa framtíð.
Þess vegna er það okkur
Íslendingum svo óendanlega
mikilvægt að við yrkjum þessa

auðlind okkar í hafinu á þann besta
hátt sem nokkur kostur er og nýtum
af skynsemd og hugkvæmni þau
óendanlega mörgu tækifæri sem
gefast í vöruþróun, nýsköpun og
markaðs- og sölustarfi.
Það hefur ekki dulist neinum að
á undanförnum árum hefur staðið
styr um hvaða leikreglur við eigum
að setja okkur varðandi fyrirkomulag
sjávarútvegsins og það hefur verið
hart tekist á. Það er hins vegar mín
trú að þegar málið er gaumgæft af
yfirvegun og sanngirni þá sé ekki það
ginnungagap á milli fylkinga sem ætla
mætti.
Ég ætla að nánast allir séu sammála
um það grunnatriði að fiskurinn
í sjónum sé sameiginleg auðlind
allrar þjóðarinnar. Á grundvelli
þessa ætlar ný ríkisstjórn að vinna
áfram með tillögu sáttanefndar sem
starfaði á liðnu kjörtímabili um að
samningsbundin réttindi um nýtingu

aflaheimilda taki við af varanlegri
úthlutun. Samningarnir feli þannig í
sér rétt til endurnýjunar aflaheimilda
að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.
Það er jafnframt almenn sátt um

að sjávarútvegurinn skuli leggja sitt
af mörkum til samfélagsins í formi
skatta og annarra gjalda. Áskorunin
er að finna skurðarpunktinn hvað
teljist rétt og eðlilegt. Ég tel að fyrri
ríkisstjórn hafi teygt sig fulllangt
í þessu efni. Við munum því
endurskoða lög um veiðigjald á þann
hátt að í grunninn verði almennt
veiðigjald sem skuli endurspegla
afkomu útgerðarinnar í heild. Síðan
verði sérstakt gjald sem taki mið af
afkomu einstakra fyrirtækja.
Við verðum hins vegar að gæta að
því að álögur verði ekki svo miklar að
þær hamli endurnýjun og framþróun
í greininni. Íslenskur sjávarútvegur er
í allra fremstu röð í heiminum hvað
varðar tækni og samkeppnishæfni og
þeirri stöðu ætlum við ekki að glutra
niður.
Við munum á næstu misserum
vinna markvisst að því að betrumbæta
fiskveiðistjórnunarkerfið, meðal

annars með tilliti til hagkvæmni,
öryggis og kjara sjómanna og
umhverfisverndar. Og því heiti ég
ykkur að á þeirri vegferð munum við
gæta þess umfram allt að vinna með
sjómönnum og öðrum samtökum
í sjávarútvegi, sveitarstjórnum og
öðrum þeim sem koma að málum.
Það er vor og bjartsýni í lofti og
á sunnudaginn munu fánar blakta
um borg og bæ til heiðurs íslenskum
sjómönnum. Ég hlakka til að njóta
alls þess sem Hátíð hafsins hefur að
bjóða – og í framhaldinu að vinna með
sjómönnum að málum sem horfa til
heilla og framfara.
Ég óska sjómönnum og fjölskyldum
þeirra sem og landsmönnum öllum
til hamingju með daginn, sjálfan
sjómannadaginn.
Sigurður Ingi Jóhannsson,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
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Framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs:
Ásgeir Ingvason.
Ritnefnd: Hálfdan Henrysson, Harald S.
Holsvik og Hjálmar Baldursson
Umsjón: KOM Almannatengsl ehf.
Ritstjóri: Þorsteinn G. Gunnarsson
Höfundar efnis: Bolli Valgarðsson,
Jón Hákon Magnússon og Þorsteinn G.
Gunnarsson
Umbrot: svarthvitt ehf
Ljósmyndir: Hreinn Magnússon o. fl.

Sjómannadagurinn í 75 ár

Auglýsingar: Birna Sigurðardóttir
birna@markfell.is
Prentvinnsla:
Landsprent

Hátíðarhöld Sjómannadagsins hafa verið haldin víða um borgina. Um 10.000 manns
tóku þátt í hátíðarhöldunum við styttu Leifs Eiríkssonar efst á Skólavörðuholtinu þegar
dagurinn var haldinn hátíðlegur í fyrsta skipti. Síðan þá hefur hátíðardagskráin meðal
annars farið fram á Austurvelli, þar sem ræður voru fluttar af svölum Alþingishússins,
í Nauthólsvík, við Sjómannaskólann þegar hornsteinn var lagður að byggingunni, á
Melavellinum, við Laugardalslaug, á Miðbakkanum og nú síðustu ár á Grandagarði.

Aðildarfélög Sjómannadagsráðs
Að Sjómannadagsráði í Reykjavík og
Hafnarfirði standa eftirtalin stéttarfélög
sjómanna:
Félag skipstjórnarmanna,
Félag vélstjóra og málmtæknimanna, Sjómannafélag
Íslands,
Félag íslenskra loftskeytamanna, Sjómannafélag
Hafnarfjarðar og
Félag bryta.
Tilgangur og markmið
Sjómannadagsráðs eru m.a.:
Að efla samhug meðal sjómanna
og hinna ýmsu starfsgreina
sjómannastéttarinnar og vinna að
nánu samstarfi þeirra.
Að heiðra minningu látinna
sjómanna og sérstaklega þeirra sem
látið hafa líf sitt vegna slysfara í starfi.

markmiða Sjómannadagsráðs.

Að kynna þjóðinni áhættusöm störf sjómannsins
og hin mikilvægu störf sjómannastéttarinnar í þágu
þjóðfélagsins.

Stjórn Sjómannadagsráðs
í Reykjavík og Hafnarfirði skipa:

Að beita sér fyrir menningarmálum er sjómannastéttina
varða og vinna að velferðar- og öryggismálum hennar.

Guðmundur Hallvarðsson formaður,
Sjómannafélagi Íslands.

Að afla fjár til þess að reisa og reka dvalarheimili,
hjúkrunarheimili, vistunar- og endurhæfingaraðstöðu,
íbúðir og leiguíbúðir, einkum fyrir aldraða sjómenn og
sjómannsekkjur.
Að stuðla að byggingu og rekstri
orlofshúsa, sumardvalarheimila og alhliða
orlofsstarfsemi fyrir sjómenn, fjölskyldur
þeirra og starfsmenn samtaka þeirra.
Að beita áhrifum sínum á stjórnvöld til
setningar löggjafar til styrktar framgangi

Hálfdan Henrysson varaformaður,
Félagi Skipstjórnarmanna.
Guðjón Ármann Einarsson gjaldkeri,
Félagi skipstjórnarmanna.
Sigurður Ólafsson ritari,
Félagi vélstjóra og málmtæknimanna.
Jónar Garðarsson varagjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.

Heiðraðir

voru á Sjómannadaginn 2012
Magnús Þorvaldsson
skipstjóri
Guðmann Sveinsson
vélstjóri
Harald S. Holsvik
loftskeytamaður
Jón Boði Björnsson
bryti
Guðbrandur Sigþórsson
bátsmaður
Guðmundur Kr. Kristjánsson
stýrimaður
Steinar M. Causen
bátsmaður
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FULLT SKOTT AF
PENINGUM
5 milljónir króna
í skottinu
á tvöfaldan miða

eða 10 milljónir í peningum.

SEX VW BJALLA!
Sex sinnum á happdrættisárinu verður dregin út
Volkswagen Bjalla, sportlegur lúxusbíll, 5 milljóna virði.

MILLJÓNAVINNINGAR
7x6 milljónir og 39x4 milljónir
Fjórtán 3 milljóna króna og sjötíu og átta
2 milljóna króna vinningar á einfaldan miða.

Alls er dregið um 50 þúsund vinninga á árinu.
Leggjum okkar af mörkum og búum öldruðum
áhyggjulaust ævikvöld. Happdrætti DAS hefur tekið
þátt í því verkefni í 59 ár.

Miðaverð 1.300 kr. á mán. fyrir einfaldan miða.

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

ST YR KT U M ÁL EF
NI
AL DR AÐRA
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Við sjómenn höfum eignast dag
„Það var stórkostlegur dagur fyrsti Sjómannadagurinn 6. júní
1938. Ég gleymi honum aldrei. Það var svo mikil gleði sem skein
úr andliti hvers manns og ungu sjómennirnir kölluðu upp „við
sjómennirnir höfum eignast dag“. Minningin um þennan dag er
mér ógleymanleg.“ Þannig komst 92 ára gömul kona að orði við
mig þar sem við sátum í matsal Hrafnistu fyrir nokkrum dögum.
Á þessum tímamótun, 75 ára
afmæli Sjómannadagsins og 75
ára afmæli Sjómannadagsráðs 25.
nóvember síðastliðinn er eðlilegt
að líta um öxl og rifja upp ótrúlega
siglingasögu þessara samtaka. Henrý
A. Hálfdansson var loftskeytamaður
á togaranum Hafsteini vorið 1929,
hann var í brúnni og hélt þar magnaða
ræðu: „Á fögrum vormorgni sem
þessum að lokinni vertíð, þegar
flotinn er í höfn til viðgerða og
þrifa, munu sjómenn helga sér einn
dag á vori hverju og nefna hann
Sjómannadag og þeir munu halda
daginn með skrúðgöngu, íþróttum,
ræðuhöldum, dansi og drykkju að
kvöldi í vistlegum húsakynnum
höfuðstaðarins ... Sjómannadagurinn
mun reisa sjómannastéttinni
verðugan minnisvarða við
Reykjavíkurhöfn ...“
Þannig mæltist Henrý m.a. og
sem formaður Félags íslenskra
loftskeytamanna fékk hann bréf
mörgum árum seinna frá samtökum
félaga sinna á Norðurlöndunum. Þeir
skoruðu á loftskeytamenn hér á landi
að koma á einum minningardegi um
loftskeytamenn sem farist hefðu í hafi
við störf sín.
Henrý sendi bréf til allra
sjómannafélaga í Reykjavík og
Hafnarfirði þar sem gerð var tillaga
um að stefna að því að koma á
allsherjar minningardegi drukknaðra
sjómanna. Ellefu stéttarfélög stofnuðu
Sjómannadagsráð 25. nóvember
1937 og fyrsti Sjómannadagurinn
var haldinn 6. júní 1938 með miklum
glæsibrag. Á þessum degi hófst hin
mikla sigling og fjáröflun með sölu á
merki Sjómannadagsins sem kostaði
50 aura.

Bók og fáni
Á Sjómannadaginn 1939 afhenti
Jón Bergsveinsson erindreki
Slysavarnafélagsins Sjómannadagsráði
minningabók í skrautbandi sem í var
skráð 31 nafn, þeirra sjómanna sem
farist höfðu við störf sín á hafinu
síðan fyrsti Sjómannadagurinn var
haldinn og hvítan silkifána með
blárri bogadreginni rönd að ofan sem
á að tákna himinhvolfið. Á fánann
var fest 31 gyllt stjörna, jafnmargar
þeim sem drukknað höfðu frá fyrsta
Sjómannadeginum.
Þegar Jón hafði lokið máli sínu tók
til máls Sigurjón Einarsson skipstjóri
og gat þess að Sjómannadagsráði hefði
einnig borist bandaríski fáninn að
gjöf. Fánann gaf Margrét Vilhjálmsson
(84 ára) til minningar um mann sinn,
Sigurð Vilhjálmsson, sem lengi var í
siglingum og átti þennan fána sem var
honum mjög kærkominn.
Hvert skal stefna?
Sjómannadagsráð var sammála um að
kjósa stefnuskrárnefnd í byrjun mars

1939. Í áliti nefndarinnar segir m.a.:
Á hverju hefur sjómannastéttinni
mest þörf og líkur benda til að ríki og
sveitarfélög ekki hefjist handa um, og
ennfremur það, hvaða viðfangsefni
það væru, sem hin ýmsu stéttarfélög
sjómanna væru samhuga um að vinna
að og gætu komið öllum sjómönnum
að jöfnum notum á sínum tíma?
Því leggjum vér svohljóðandi
tillögu fram: „Sjómannadagsráð
samþykkir að vinna að því nú
þegar og í nánustu framtíð, að
safna fé til stofnunar elli- og
hvíldarheimilis fyrir aldraða
farmenn og fiskimenn.“
Á ýmsu gekk þar til skóflustungan
að byggingu dvalarheimilis aldraðra
sjómanna í Laugarásnum var tekin í
nóvember 1952. Sjómannadagsráð
hafði safnað allmiklum fjárhæðum til
væntanlegra framkvæmda. Á þessum
tíma var starfandi fjárhagsráð sem
allir er stóðu í innflutningi eða
byggingaframkvæmdum urðu að leita
til og fá samþykki ef greiða þurfti í
erlendum gjaldeyri.
Á Sjómannadaginn 13. júní 1954
var hornsteinn lagður að DAS af
forseta Íslands, Ásgeiri Ásgeirssyni,
að viðstöddu miklu fjölmenni.
Skrúðganga hafði áður gengið frá
Höfðaborg í Borgartúni þar sem
víkingaskip var í fararbroddi, vel
mannað víkingum í fullum skrúða. Í
göngunni var í bland fólk, traktorar
og Chevrolet Bel Ari fólksbílar, hvort
tveggja vinningar í nýju happdrætti
DAS sem var að hefja sitt fyrsta
starfsár.
Eftir að forseti hafði lagt hornstein
að byggingunni hélt Ólafur Thors
forsætisráðherra ræðu og sagði m.a.:
„Vér hittumst í dag á hinum veglega
stað, þar sem nú er að klæðast holdi
göfug hugsjón forystumanna íslenskra
sjómanna, og af grunni að rísa
dvalarheimili aldraðra sjómanna, stór,
mikil og vegleg bygging, en þó aðeins
brot af því sem óbornar kynslóðir
munu augum líta hér á þessum
stað, er nú stöndum vér.“ Í ræðu
Ólafs kom fram skýring á því hvers
vegna fjárhagsráð samþykkti loks ósk
um byggingarleyfi.
Forystumenn sjómanna höfðu
með dyggri aðstoð ótal aðila safnað
3 miljónum króna, digrum sjóðum
sem höfðu rýrnað vegna verðfalls.
Fjárhagsráð sá sér ekki fært að
heimila þeim að hefjast handa við
byggingu heimilisins. Forystumenn
Sjómannadagsráðs leituðu þá liðs hjá
ríkisstjórn sem brást skjótt við og
skrifaði fjárhagsráði. Í bréfinu segir
m.a.: „Þessir menn hafa á langri ævi
með áhættusömu og erfiðu starfi
öðrum fremur fært þjóðarbúinu þann
gjaldeyri, sem það hefur aflað flestra
sinna fanga fyrir. Það eru mörg rök
sem þetta mál styðja, sem háttvirt
fjárhagsráð þekkir án efa mætavel.
En teljist það til raka, að ráðuneyti
sjómanna beri fram óskir, skulu af
tekin öll tvímæli í þeim efnum og
skýrt fram tekið, að mikill hugur fylgir
þessu máli af ráðuneytisins hendi.“
Fjárhagsráð tók í framhaldinu á
málinu og veitti leyfin enda hafði
ráðuneytið aldrei fyrr borið fram
slíkar óskir. „Er nú að ljúka þeim
hluta verksins er ætlað var að kosta

Guðmundur Hallvarðsson
formaður Sjómannadagsráðs

myndi 4 miljónir og hafa þær áætlanir
staðist. Hljóta sjómenn sjálfir að hafa
verið með í þeim útreikningum, notað
sextant og daglega tekið sólarhæð
vísitölu, verðlags og vinnuhraða, því
aldrei fyrr hef ég heyrt að slík áætlun
hafi staðist, allt frá því ég byggði mitt
hús 1930 útreiknað nákvæmlega á 60
þúsundir og varð svo að greiða 121
þúsund,“ sagði Ólafur Thors.
Árið 1957 var dvalarheimilið tekið í
notkun og hlaut nafnið Hrafnista.
Verðlaunaljóð Arnar Arnarsonar frá
1939, „Íslands Hrafnistumenn“, hafði
mikil áhrif á þessa góðu nafngift.
Fyrsti áfangi Hrafnistu í Hafnarfirði
var tekinn í notkun 1977 en áður,
eða 1962, var Laugarásbíó tekið
í notkum. Árið 1964 var jörðin
Hraunkot keypt, hún er um 700
hektarar að stærð, þar var í átta ár
rekið barnaheimili. Þar eru nú um 230
sumarbústaðir, flestir í einkaeigu en
um 20 bústaðir í eigu sjómannafélaga
og Hrafnistu. Sjómannadagsráð
stofnaði byggingafélagið Naustavör
sem hefur byggt 183 leigu-, öryggisog þjónustuíbúðir fyrir 60 ára og eldri.
Fjölbreytt þjónusta er veitt til íbúanna
af Hrafnistuheimilunum.
Í dag er heimilisfólk og þeir sem
búa í eignar- eða leiguíbúðum ásamt
starfsfólki um 2.000. Allt hófst
þetta 1938 með sölu á merkjum
Sjómannadagsins sem kostuðu þá 50
aura.

Minning – menning
Eins og fram kemur í bréfi Félags
íslenskra loftskeytamanna til
stéttarfélaga sjómanna 19. nóvember
1936 var það eitt baráttumálið
að stofnun Sjómannadags, „að fá
einn dag úr hverju ári, opinberlega
viðurkenndan sem sérstakan
Sjómannadag til að heiðra minningu
drukknaðra sjómanna og í sambandi
við slíkan dag að hefja skipulagða
starfsemi í þeim tilgangi að fá upp
komið í Reykjavík, veglegum allsherjar
minnisvarða drukknaðra sjómanna“.
Hugmyndin á síðari tímum
að veglegum þjóðarminnisvarða
um drukknaða sjómenn er rakin

til Friðbjörns Aðalsteinssonar,
stöðvarstjóra Loftskeytastöðvarinnar
í Reykjavík, en hann vakti máls
á byggingu minnisvarða eftir
Halaveðrið 7. – 8. febrúar 1925 þegar
tveir togarar fórust með 68 mönnum.
Sveinbjörn Egilsson hafði þá fitjað
upp á álíka í tímaritinu Ægi og
Morgunblaðinu en hann hafði fremur
í huga minnisvarða í hinum einstöku
sjávarplássum en þjóðarminnisvarða.
All sérstakut minnisvarði var reistur
eftir Halaverðrið. Halldór Jónsson
loftskeytamaður lýsir honum í blaði
loftskeytamanna, Firðritanum,
1936: „Árið 1925, þegar þessi tillaga
Friðbjörns kom fram um minnisvarða
fyrir drukknaða sjómann, var reistur
táknrænn minnisvarði. Það var
sjómaður sem stóð í skipsstafni með
hönd skyggða fyrir augun, eins og
hann væri að stara móti stormvindi
yfir hvítfextar öldur. Þetta var
myndastytta gerð af meistarahöndum,
af einum af listamanni þjóðarinnar,
Ríkharði Jónssyni. En hún var úr
snjó. Jafn forgengileg og skilningur
þjóðarinnar á skaða þeim, sem hún
hlaut við manntjónið. Myndastyttan
stóð aðeins nokkra daga óskemmd og
þénaði þann tíma, sem nokkurs konar
risaauglýsing meðan peningasamskot
fóru fram til hjálpar bágstöddum
aðstandendum hinna sjódrukknuðu
manna. Svo bráðnaði hún og hjúpur
gleymskunnar huldi minningu hinna
látnu eins og svo oft áður og síðar.“
Í Fossvogskirkjugarði var á
þessum tíma hlaðið leiði „óþekkta
sjómannsins“sem hafði verið hlaðið
yfir ókennilegt lík, sem talið var
vera af skipsmanni á togaranum
Skúla fógeta, sem strandað
hafði aðfaranótt 10. apríl. Henrý
Hálfdansson, frumkvöðullinn að
stofnun sjómannadagssamtakanna,
lýsti svo þessu leiði í grein í
Firðritanum 1936: „Mér varð fyrir
skömmu reikað að leiði óþekkta
sjómannsins, ómerkilegum trékross
hafði verið stungið niður í leiðið og
það í megnustu óhirðu, ekki í nokkru
landi held ég, myndi ríkja annað eins
skeytingaleysi í svipuði tilfelli.“

Ásgeir Jakobsson skrifar í
Morgunblaðið 4. nóvember
1988: „Sjómannadagsráð samþ.
16. júní einróma að verja ágóða
fyrsta Sjómannadags til þess að
reisa minnisvarða á leiði óþekkta
sjómannsins í Fossvogskirkjugarði:
Ríkharður Jónsson var fenginn
til að teikna minnisvarðann.
Minnisvarðinn er steinsteyptur
viti á þriðja metra á hæð og í toppi
hans ljósker, tveir skildir eru á
minnisvarðanum, og á annan letrað:
„Leiði óþekkta sjómannsins frá
1933,“ en á hinni: „Reistur í tilefni af
Sjómannadeginum 1938.“ Árið 1988
var minnisvarðinn endurbyggður og
stendur nú sunnan Fossvogskirkju,
en þar reisti Sjómannadagsráð
Minningaöldur Sjómannadagsins.
Minnisvarðinn er sameiginlegt tákn
um að við munum þá alla.
Nú fyrir Sjómannadaginn
2013 hafa 456 nöfn verið letruð á
minningaöldurnar. Í minningabókina
þar sem færð eru öll nöfn þeirra
sem drukknað hafa í sjó frá fyrsta
Sjómannadeginum 1938 til
Sjómannadagsins 2012 eru skráð
1.323 nöfn.
Þegar sjóslys þessara ára eru
skoðuð kemur í ljós að mesta
sjóslysaárið var 1941, þá fórust 139
manns. Þau voru sérstök og söguleg
árin 2008 og 2011, en þá fórst enginn
sjómaður.

Horft til hafs
Á Sjómannadaginn 1. júní 1997
var styttan „Horft til hafs“
afhjúpuð austast á Miðbakka
Reykjavíkurhafnar. Styttan er eftir
Inga Þ. Gíslason og afhjúpaði bróðir
hans, Gylfi Þ. Gíslason, fyrrverandi
ráðherra, styttuna. Á fótstalli
styttunnar stendur eftirfarandi:
„Sjómannadagurinn reisti þennan
minnisvarða hér á hinum fornu
fjörusteinum Reykjavíkur í tilefni af
80 ára afmælis Reykjavíkurhafnar og
60. Sjómannadeginum 1997.Í virðingu
og þökk við íslenska sjómannastétt.“
Það voru sjómenn öðrum fremur
sem breyttu Reykjavík úr bæ í borg.
Og því einkennilegra má það teljast
að aðilar, sem telja sig yfir aðra
hafna í mati á hvað er list, voru
alfarið á móti því að styttan „Horft
til hafs“ yrði staðsett á miðbakka
Reykjavíkurhafnar. Það er því
ánægjulegt að sjá hve mikla athygli
styttan vekur og hefur myndrænt og
sögulegt aðdráttarafl.
Siglingasaga Sjómannadagsráðs
er sagan sem skráð verður á
spjöld sögunnar. Á stofnfundi
Sjómannadagsráðs 25. nóvember
1937 var lagt upp með göfug
markmið og fyrirheit sem kyndilberar
kynslóða í 75 ár hafa haldið hátt
á lofti og með ótrúlegri samstöðu
sjómannastéttarinnar sem bakhjarl.
Þannig hefur samtakamátturinn leitt
Sjómannadagsráðs áfram til margra
góðra verka.
Því skal líka haldið til haga að á
upphafsárum sem og nú stóð þjóðin
með sjómannastéttinni, mat þátt
hennar í tekjuöflun erlends gjaldeyris
og gerði sér grein fyrir nauðsyn
þróunar útgerðar og sjósóknar. Það
skildu allir og skilja flestir enn að
þróun sjávarútvegs mun leiða til
vaxandi farsældar, „ ekki aðeins fyrir
sjómannastéttina heldur fyrir hina
íslensku þjóð.“
Guðmundur Hallvarðsson
formaður Sjómannadagsráðs
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Vörn gegn brunaslysum • Tvöfalt brunaöryggi
Termix hitastýring fyrir setlaugar frá Danfoss
•
•
•
•
•
•

Rafeindastýring nemur hitastig í setlauginni
Lokar fyrir innrennsli þegar óskuðu hitastigi er náð
Ódýr og hagkvæm lausn
Vönduð vara, lítill viðhaldskostnaður
Áralöng reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður
Auðveld í uppsetningu og notkun

Við erum eini framleiðandinn í
heiminum sem framleiðir tengigrindur og varmaskipta, ásamt
sjálfvirkum stjórnbúnaði fyrir
hitakerfi.
Í áratugi höfum við safnað saman
mikilli reynslu með vinnu við
ýmsar aðstæður og við margar
mismunandi gerðir hitakerfa

Þess vegna getum við boðið
réttu tengigrindalausnina fyrir
þitt hitakerfi. Lausn sem byggir
á áratuga reynslu við val á
stjórnbúnaði fyrir íslenskar
hitaveituaðstæður.

Við erum með tengigrindur fyrir:
•
•
•
•
•

Ofna- og gólfhitakerfi
Neysluvatn
Snjóbræðslur
Stýringar fyrir setlaugar
Við getum sérsmíðað
tengigrindur fyrir allt að
25 MW afl

Tengigrindur fyrir hitakerfi að þínum óskum
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is
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Íslenska skipaskráin
er ekki samkeppnishæf

Guðjón Ármann Einarsson,
framkvæmdastjóri Félags
skipstjórnarmanna.

- Ekki líkur á að kaupskipin verði skráð aftur hérlendis nema breytingar verði gerðar
Eins og flestum mun kunnugt er ekkert farskip skráð á Íslandi, þau eru öll skráð erlendis og undir
erlendri alþjóðlegri skipaskrá. Þegar íslensku kaupskipin voru hvað flest skráð hérlendis voru þau
á milli 50 og 60 talsins á árunum 1960 til 1980. Skip Eimskips og Samskipa eru nú undir færeyskri
skipaskrá. Af hálfu beggja félaga er þó vilji til að skrá skip félaganna hérlendis aftur. Hins vegar segja
viðmælendur hjá báðum félögum að á meðan það er svo miklu hagkvæmara að skrá þau erlendis
verði svo áfram. Íslenska skipaskráin sé einfaldlega ekki samkeppnishæf.
Á áttunda áratugnum fóru
kaupskipaútgerðir á Norðurlöndum
að skrá skip sín undir erlenda fána
og ráða ódýrara vinnuafl um borð.
Við þetta vildu norsk stjórnvöld
ekki búa og í kjölfarið, eða 1. júlí
1987, gekk í gildi fyrsta norræna
alþjóðlega skipaskráin í Noregi, NIS
sem hafði að markmiði að bjóða
norskum útgerðum hliðstæð kjör
og fánalöndin buðu. Ári síðar tók
danska alþjóðlega skipaskráin, DIS,
gildi af sömu ástæðu og í Noregi.
Dönsku skipin voru að mestu mönnuð
erlendum áhöfnum sem eyddu ekki
launum sínum í Danmörku eins og
gefur að skilja og eftir sátu danskir
sjómenn á atvinnuleysisbótum.
Danska ríkið ákvað því að gefa eftir
skatta af launum farmannanna,
þ.e. að launakostnaður útgerðanna

vegna danskra sjómanna lækkaði sem
nam skatthlutanum auk þess sem
útgerðirnar máttu ráða sjómenn frá
láglaunasvæðunum á öðrum kjörum
en giltu um danska sjómenn. Aðgerð
yfirvalda varð til þess að meginhluti
allra dönsku kaupskipanna var á ný
færður undir danskan fána. Hafa
ber í huga að í Danmörku kemur
fjöldi kaupskipa í eigu Dana aldrei til
hafnar í Danmörku heldur eru þau
í áætlunum eða leiguverkefnum á
fjarlægum slóðum.

Gagnslaus íslensk
alþjóðleg skipaskrá
Hinar Norðurlandaþjóðirnar
hafa allar nema Ísland farið að
dæmi Norðmanna og Dana þrátt
fyrir ítrekaðar ábendingar og
hvatningu hagsmunaaðila á borð
við Félag skipstjórnarmanna,
Sjómannadagsráð, Samtök verslunar
og þjónustu og fleiri aðila um að snúa
vörn í sókn. Ástæðan er óbilgirni
Alþýðusambands Íslands, svo
furðulega sem það hljómar. Áður en
frumvarp um íslensku skipaskrána
varð að lögum í janúar 2008 krafðist
ASÍ þess að eftirfarandi málsgrein yrði
felld út:

„Um kjör skipverja í áhöfn kaupskips
fer eftir þeim kjarasamningum sem
gerðir hafa verið við stéttarfélög
viðkomandi ríkja þar sem skipverji
á lögheimili. Kjarasamningur gildir
einungis fyrir félaga í því stéttarfélagi og
ríkisborgara þess ríkis sem stéttarfélag
á lögheimili í, enda eru þeir ekki í öðrum
stéttarfélögum sem gerður hefur verið
kjarasamningur við.“

Guð láti gott á vita
Guðjón Ármann Einarsson,
framkvæmdastjóri Félags
skipstjórnarmanna, segir að fjöldi
funda með stjórnvöldum í gegnum
árin hafi ekki breytt neinu og skipti
þá engu máli hvaða stjórnmálamenn
eigi eða hafi átt í hlut. „Lögin
eru meingölluð en þó er kannski
einhver meiri von núna en oft
áður því síðastliðið sumar bárust
fréttir af því að núverandi formanni
Sjálfstæðisflokksins þætti ótækt fyrir
siglingaþjóðina Ísland að hér væri
ekki í gildi samkeppnishæf og öflug
alþjóðleg skipaskrá. Hann sagði á
Facebooksíðu sinni að öllum árum
yrði að róa að því að fá skipin skráð
heim. Guð láti gott á vita,“ segir
Guðjón, sem er þó ekki bjartsýnn.

Ríkisstyrkir?
Guðjón segir einnig að ýmislegt í
skattamálum hafi áhrif sem komi
í veg fyrir skráningu hérlendis.
„Stjórnvöld hafa verið dugleg að kalla
nauðsynlegar tilslakanir ríkisstyrki og
nægir í því sambandi að nefna ræðu
fjármálaráðherra á Alþingi 2005 sem
þá sagði að skipaskráin ein og sér
myndi engin áhrif hafa án ríkisstyrkja
- og rekstur útgerðanna benti ekki til
að þær þyrftu á þeim að halda,“ segir
Guðjón og segir menn geta kallað
þessi atriði það sem þeir vilji, „en
er ekki verið að veita „ríkisstyrki“ í
öðrum greinum, kvikmyndagerð og
ferðaþjónustu, að ekki sé talað um í
landbúnaði sem fær marga milljarða
króna í framlag frá ríkinu á ári
hverju. Kjarni málsins er bara þessi:
Íslenska skipaskráin þarf að vera
samkeppnishæf við þær erlendu, það
er ekki verið að biðja um neitt annað.“

Ekki farið að
tillögum starfshóps
Starfshópi á vegum félags- og
tryggingamálaráðuneytis var falið að
skoða réttindi starfsmanna erlendis í
íslenska velferðarkerfinu. Skýrsla hans
kom út árið 2010. Starfshópurinn
komst að þeirri niðurstöðu að
nauðsynlegt væri að gera þeim
starfsmönnum sem lögheimili eiga
hér á landi en starfa erlendis kleift
að greiða iðgjald af launum sínum
til áframhaldandi ávinnslu réttinda
hérlendis til atvinnuleysistrygginga
og fæðingar- og foreldraorlofs ávinni
þeir sér engin réttindi í öðru ríki með
atvinnuþátttöku sinni þar. Stjórnvöld
hafa ekki gert þær breytingar sem
starfshópurinn lagði til.
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Taktu
verndina
með þér
í land
Með áhafnatryggingu TM eru sjómenn
vel tryggðir við störf á hafi úti.
Hins vegar einskorðast líf sjómanna
ekki eingöngu við hafið og störf um borð
í skipi, því sjómenn eiga eins og aðrir
sinn frítíma og þeir hafa ekki síður þörf
á því að vera tryggðir við þær aðstæður.
Áhafnatrygging TM er víðtæk slysatrygg
ing sem tekur mið af fjárhagslegri afkomu
sjómanna vegna vinnu þeirra og dvalar um
borð í skipi. Þannig veitir áhafnatryggingin
vernd gegn fjárhagslegu tjóni sem sjómenn
kunna að verða fyrir af völdum slysa um
borð í skipi. Áhafnatrygging TM tekur ekki
til slysa sem sjómenn kunna að verða fyrir
í frítíma sínum.

Frítímatrygging TM
Til þess að mæta tryggingaþörf sjómanna
í frítíma býður TM sérstaka lausn fyrir
sjómenn. Frítímatrygging TM er sniðin að
þeirri vátryggingavernd sem er innifalin í
áhafnatryggingunni. Þannig ákvarðast t.d.
tjónabætur eftir skaðabótalögum en slíkt
ákvæði er mjög til hagsbóta fyrir sjómenn
vegna þess hve sveiflukenndar tekjur
þeirra geta verið.

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

Víðtæk reynsla og þekking á
sjávarútvegi
Meirihluti íslenskra sjómanna er slysa
tryggður hjá TM. Í yfir 55 ár hefur TM
sérhæft sig í þjónustu við íslenskan sjávar
útveg og er leiðandi meðal íslenskra
vátryggingafélaga á því sviði. Hjá TM
starfar sérstakt sjávarútvegsteymi sem
hefur það að markmiði að veita íslenskum
sjávarútvegi heildarlausnir hvað vátrygg
ingavernd varðar. Teymið skipa starfsmenn
sem hafa áratugareynslu í vátryggingum
og sjávarútvegi – hópur sem er til þjónustu
reiðubúinn fyrir þig.
1 1 1 1

1

2

1 1

1 1 2 1 1 1

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Á síðustu 14 árum hefur TM verið 12 sinnum
með ánægðustu viðskiptavini tryggingafélaga.
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Olíu- og
gasleit á
Drekasvæðinu
Að undanförnu hefur verið töluvert í umræðunni hvort Íslendingar
eigi að hasla sér völl í olíuiðnaði eða ekki með því að nýta rétt sinn á
norðanverðu Drekasvæðinu, tæplega 43 þúsund ferkílómetra hafsvæði
á landgrunninu milli Íslands og Jan Mayen. Enda þótt ekkert verði
fullyrt um olíufund á þeim hluta svæðisins, sem er innan íslensku
efnahagslögsögunnar, má benda á að Olíustofnun Noregs birti í febrúar
mat sitt á svæðinu Noregsmegin, sem Íslendingar eiga einnig rétt á að
nýta, þar sem segir að gangi bjartsýnustu spár eftir sé olíuforðinn þar allt
að 50 þúsund milljarða króna virði. Norðmenn gera ráð fyrir að borpallur
verði kominn á Dreka árið 2017.
Áttatíu prósent landsmanna eru
fylgjandi olíuvinnslu á Drekasvæðinu
samkvæmt skoðanakönnun sem gerð
var í upphafi ársins. Ef olía finnst
á svæðinu sem íslensk stjórnvöld
hafa heimilað að leitað verði á gæti
þjóðhagslegur ávinningur orðið
umtalsverður á marga vegu. Fyrir
ríkissjóð yrði um nýjan og traustan
tekjustofn að ræða og í atvinnulífinu
sköpuðust fjölmörg ný tækifæri
á sviði margvíslegrar þjónustu
við olíuiðnaðinn samfara vaxandi
þekkingu og reynslu innanlands. Sú
hefur m.a. verið raunin í áliðnaði
hér á landi en þjónusta við þá grein
hefur aflað íslenskum fyrirtækjum
gríðarlegrar þekkingar og reynslu sem
orðin er útflutningsvara.
Haukur Óskarsson,
framkvæmdastjóri iðnaðar hjá
Mannviti, hefur mikið fjallað um
olíuleit og olíuvinnslu í íslensku
efnahagslögsögunni. Hann segir að
fjöldi Íslendinga starfi nú þegar á
olíuborpöllum um allan heim. „Það
starfar fjöldi íslenskra skipstjóra og
vélstjóra á borpöllum í Norðursjó, í
Mexikóflóa og víðar. Þeir taka vaktir
og koma heim á milli í gott frí. Oft
starfa menn á mismunandi pöllum,
eru eitt tímabil í Norðursjó og eru
síðan sendir eitthvert annað næst,“
segir Haukur. Hann segir engan
hörgul verða á íslensku starfsfólki
til að starfa í greininni í byrjun og
bendir á að í Stavanger búi um þrjú
þúsund Íslendingar, margir þeirra við
olíuiðnað.

Tvö rannsóknaog vinnsluleyfi
Orkustofnun veitti í desember
tveimur aðilum sérleyfi fyrir
rannsóknir og vinnslu olíu og gass
á norðanverðu Drekasvæðinu. Tvö
samstarfsteymi fengu leyfi, annars
vegar Faroe Petroleum og Íslenskt
kolvetni til 7 ára og hins vegar Valiant
Petroleum og Kolvetni ehf. til 10
ára. Valiant var í maí yfirtekið af
kanadíska olíufélaginu Íþöku, sem
er því orðin rétthafi og rekstraraðili
sérleyfisins með Kolvetni ehf. Norska

Rannsóknaskipið Zephyr kom
hingað til lands 2002 til mælinga á
setlögum austan og norðaustan við
land í því skyni að kanna hvort finna
mætti vinnanlega olíu á svæðinu.

Haukur Óskarsson, framkvæmdastjóri iðnaðar hjá Mannviti.

Borskip eins og það sem nota mætti á
Drekasvæðinu í stað borpalls.

ríkisolíufélagið Petoro er að fjórðungi
þátttakandi í báðum leyfunum.

Gerist ekki á morgun
Það skýrist í fyrsta lagi á næstu 7 til
10 árum hvort af olíu- eða gasvinnslu
verði á svæðinu. Til að byrja með
munu fyrirtækin rýna gaumgæfilega
öll fyrirliggjandi gögn um jarðfræði
svæðisins og fyrri rannsóknir. Að
því loknu munu þau meta hvort þau
vilji hefja endurkastsmælingar en á
árabilinu 2020-2023 þurfa þau að gera
upp við sig hvort þau vilji sækja um
vinnsluleyfi.
Vinnsla olíu eða gass úr jarðlögum
sem liggja á miklu dýpi er tæknilega
erfið og flókin iðnaðarstarfsemi. Á
það hefur m.a. verið bent að þótt
í ljós kæmu verulegar olíu- eða
gaslindir eigi eftir að sjá hvort þær
séu í nægu magni í samanburði við
háan vinnslukostnaðinn, sem stafar
af miklu hafdýpi, veðurfarslega
erfiðu hagsvæði og mikilli fjarlægð
frá landi, en þaðan eru um 225
sjómílur til Egilsstaða og 255 til
Húsavíkur, samkvæmt því sem fram
kemur í skýrslu iðnaðarráðuneytisins
(nú atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti) um olíuleit á
Drekasvæði við Jan Mayenhrygg frá
2007.
Endurvarpsmælingar
Ef fyrirtækin ákveða að hefja
endurvarpsmælingar fer sú leit fram
með skipum sem sigla fyrirfram
ákveðnar leiðir og gera ítarlegar
hljóðendurvarpsmælingar auk þess
sem sýni verða tekin af hafsbotni.

Mælingarnar munu því líklega fara
fram að sumarlagi þegar sjór er hvað
hægastur. Þessum hluta verkefnisins
fylgir lítil starfsemi á Íslandi,
hugsanlega þó verkfræðiþjónusta
vegna rannsókna auk þess sem
áhafnaskipti á skipunum gætu farið
fram hér á landi enda styttri sigling
hingað en til Noregs.

Faglegur undirbúningur
mikilvægur
Haukur telur að til að byrja með sé
mikilvægt að þjóðin undirbúi sig, að
sveitarfélögin skoði deiliskipulög sín,
skilgreini hvaða hugsanlega tengda
starfsemi þau og íbúarnir kæri sig um
og hverja ekki. Einnig sé mikilvægt að
kortleggja þá nauðynlegu innviði sem
þurfa að vera til staðar. Hann segir
mjög mikilvægt að ráðast ekki í neinar
framkvæmdir fyrr en olían finnist.
Tilraunaboranir
Þegar tilraunaboranir hefjast á
Drekasvæðinu eykst kostnaður
verulega. Hægt er að framkvæma þær
frá sérstökum borskipum eða borpalli.
Þegar borun holu lýkur er gengið
tryggilega frá yfirborði hennar og
byrjað að gera margvíslegar prófanir
á holunni og teknir upp borkjarnar
sem eru rannsakaðir ítarlega. Ef
rannsóknir skila nógu áhugaverðum
niðurstöðum má gera ráð fyrir
að settur verði upp nauðsynlegur
vinnslubúnaður og öll tilheyrandi
aðstaða á borsvæðinu eins og venja er
við olíu- og gasvinnslu.
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gildi ekki aðeins um Drekasvæðið
heldur einnig og ekki síst um þá sem
leita munu á svæðinu við AusturGrænland. „Frestur til umsókna um
rannsókna- og vinnsluleyfi rann út
í desember og í hópi umsækjenda
voru helstu olíufyrirtæki heims,
ExxonMobil, Statoil, BP, Chevron
og Shell. Þjónusta vegna olíuleitar
og vinnslu við Austur-Grænland er í
raun stóra verkefnið fyrir Íslendinga
eins og stendur.“ Tímalína þessara
verkefna er ekki ljós ennþá.

Þjónusta frá Íslandi við
Dreka og A-Grænland
Ef af tilraunaborunum verður, að ekki
sé talað um olíu- eða gasvinnslu er
ljóst að sú vinna mun teygja anga sína
hingað til lands í verulegum mæli,
ekki síst hafi vandaður undirbúningur

átt sér stað áður, sem tryggt geti
samkeppnishæfni landsins gagnvart
öðrum löndum sem bjóða nú þegar
þjónustu við olíuiðnaðinn.
„Það er mikilvægt að Íslendingar
séu reiðubúnir til að þjónusta þá aðila
sem taka munu að sér leitina,“ segir
Haukur, sem leggur áherslu á að það

Þjónustutekjur nær jafnmiklar olíusölu í Noregi
Haukur segir að þjónustan felist m.a.
í viðgerðum á borpöllum, sem sé
mjög umfangsmikil og tekjuskapandi.
„Hluti viðhaldsins fer fram á borstað
og sú vinna krefst fjölda starfa
fyrir vélsmiði, rafvirkja og í raun
flestar tegundir iðnaðarmanna auk
verkfræðinga. Síðan eru borpallarnir
dregnir á vissra ára fresti í land til
viðgerðar og ef sendir verða borpallar

hingað til lands í viðgerð þá væri það
mikil lyftistöng fyrir íslenskan iðnað,“
segir Haukur, sem bendir á að í Noregi
sé þjónusta við olíuiðnaðinn farin að
slaga hátt í tekjur Norðmanna af sölu
olíu.

Starfsemi hér á landi
Sú starfsemi sem byggja þarf upp
á Íslandi ef af olíuleit á Dreka
verður er talin vera bygging og
rekstur þjónustumiðstöðvar fyrir
margvíslegar rekstrarvörur og
varahluti. Þaðan yrðu reglulegar
siglingar með vistir, varahluti
og rekstrarvörur. Flugvöllur til
millilandaflugs þarf að vera til staðar
ásamt aðstöðu til þyrluflugs með
starfsmenn og hraðsendingar.
Ef hins vegar af olíuvinnslu verður
má gera ráð fyrir að byggja þurfi
nýja höfn fyrir skip sem þjónað geti
olíuskipum með allt að 8-9 metra
djúpristu við bryggju. Einnig er líklegt
að á hafnarsvæðinu þurfi að taka

frá verulegt landrými til nota fyrir
þjónustufyrirtæki við iðnaðinn.

Íslenskir starfsmenn við
olíuvinnslu?
Olíuvinnslu fylgir veruleg starfsemi
vegna reglulegra áhafnaskipta
á borpöllum eða borskipum,
sem að jafnaði fara fram með
þyrluflugi. Fastlega má gera ráð
fyrir að flogið verði frá annað hvort
millilandaflugvellinum á Egilsstöðum
eða Akureyri (þó að þaðan sé örlítið
lengra en frá Egilsstöðum) til
hægðarauka fyrir áhafnirnar sem
munu geta tekið beint flug þaðan
heim til meginlands Evrópu. Haukur
telur fullvíst að með tímanum fjölgi
Íslendingum um borð í borpöllum
eða borskipum á Drekasvæðinu.
„Það starfar nú þegar mikill fjöldi
landsmanna í iðnaðinum erlendis, ég
geri fastlega ráð fyrir að margir þeirra
myndu vilja flytja heim til Íslands
aftur,“ segir Haukur.

Áhrif endurvarpsmælinga á lífríki
Margir hafa velt fyrir sér áhrifum
endurvarpsmælinga á fiskistofna og
lífríkið í hafinu. Við báurm málið undir
Ólaf S. Ástþórsson, aðstoðarforstjóra
Hafrannsóknastofnunar, sem sendi
þetta svar til baka:
Endurvarpsmælingarnar hafa í för
með sér hljóðmengun og helst er talið
að þær geti haft áhrif á hvali. Hvað
fiskistofna varðar er einkum talið að
endurvarpsmælingar geti haft áhrif á
lifur og ungviði sem ekki virðist mikið
um á Drekasvæðinu. Svæðið kringum
Jan Mayen er ríkt af hvölum og á
svæðum þar sem olíuleit og vinnsla
hefur farið fram benda rannsóknir til
þess að skíðishvalir forðist hávaða frá
loftbyssum og borunum og breyti jafnvel
köfunarmynstri sínu. Ekki mun þó þekkt
að hljóðmengun vegna olíuleitar eða
borana hafi leitt til beinna skemmda á

Gasvinnsla
Hér hefur ekki verið fjallað sérstaklega
um gasvinnslu. Í áðurnefndri skýrslu
iðnaðarráðuneytisins er gert ráð fyrir að verði
verulegan gasforða að finna á Drekasvæðinu
megi gera ráð fyrir að lögð verði gasleiðsla
til Íslands til vinnslu í þjöppunar- og
umskipunarstöð fyrir fljótandi náttúrugas sem
verði leitt um borð í gasflutningaskip. Ketill
Sigurjónsson, lögfræðingur og sérfræðingur
í orkumálum, telur alls ekki víst að svo verði
vegna mikillar fjarlægðar frá landi. Hann telur
líklegra að notast yrði við gríðarstóra fljótandi
olíu- eða gasvinnslustöð á sjálfum staðnum.
Gasflutningaskip myndi síðan sigla norður í
Dreka til að sækja gas og sigla með beint til
kaupenda.
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heyrnarfærum hvala. Af fiskistofnum eru
loðna og síld þeir stofnar sem líklegir
eru til þess að fara um Drekasvæðið til
fæðuleitar að sumarlagi. Á níunda áratug
síðustu aldar hélt loðna sig stundum
nærri olíuleitarsvæðinu við Jan Mayen
og var hún veidd þar nokkur haust.
Síðan þá hafa loðnugöngur breyst og
undanfarin ár hefur loðnan haldið sig
vestast í Íslandshafi. Ekki er unnt að
segja hvort sú dreifing sé tímabundin
eða varanleg. Fullorðin síld gengur til
fæðuleitar á Drekasvæðið, a.m.k. sum
ár. Í ljósi þessa er ekki ástæða til að ætla
að endurvarpsmælingar þar hafi áhrif
á vöxt og viðkomu loðnu og síldar. Við
skipulagningu olíuleitar og vinnslu þarf
hins vegar að hafa í huga útbreiðslu
nytjafiska, eins og loðnu og síldar, og
fyrirbyggja eins og unnt er mögulega
árekstra.
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Óskum sjómönnum og fjölskyldum
þeirra til hamingju með daginn.

Kynntu þér vöruframboð
okkar í umbúðum og plasti
fyrir sjávarútveg í nýja
vörulista okkar.

Oddi fyrir þig, þegar hentar, eins og þér hentar.

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.
Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is
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Sigurður Hólm Guðmundsson.

Vestfirði og það fórust mörg skip,
strönduðu eða bara sukku með manni
og mús. Við komum t.d. að þegar Egill
rauði fór uppí fjöru undir Grænuhlíð.
Þá sigldi Bjarni Neptúnusi inná
Hesteyri þar sem við, nokkrir hásetar,
vorum fluttir í land. Þaðan gengum
við eftir fjörunni á slysstað með
björgunarsveitarmönnum. Það tókst
að bjarga tæplega 30 manns en fimm
fórust. Síðan fórum við aftur um borð
og héldum til veiða. Einu sinni vorum
við í stórsjó á Ritubanka og skipið
lagðist gjörsamlega á hliðina trekk í
trekk. Bjarni sneri skipinu og sagði að
nú skyldum við koma okkur í heitari
sjó. Síðan sagði hann okkur að koma
niður, við skyldum taka í spil. Það
var varla hægt því spilin toldu ekki
á borðinu út af veltingi. Tvisvar eða
þrisvar rukum við að stiganum til að
fara upp því þá héldum við að skipið
væri að fara niður – en að lokum
sagðist ég ekki nenna þessu endalausa

skólastjóri Sjómannaskólans. Það var
í lagi Eggerts vegna – hann sagðist
ekki hafa neinar áhyggjur – ég myndi
koma yfir á Gísla Árna þegar ég yrði
leiður á Steina bróður sínum. Það
varð og raunin. Ég skipti eftir tvö ár,“
segir Siggi og hlær. Siggi réri einnig
á erlendum miðum, var í sex ár á
síldarskipunum Ísafold og Geysi frá
Hirtshals í Danmörku, sem fiskuðu
í Norðursjó, við Frakklandsstrendur
og víðar. Hlut í þeirri útgerð átti Árni
Gísla, bróðir Eggerts og Þorsteins.

Hálft tonn af grjóti ofan á
hákarlinn
„Svo snéri ég heim aftur og fór á Gísla
Árna og hélt áfram á skipinu eftir
að það var selt til Grindavíkur, þar
sem það fékk nafnið Sunnuberg. Svo
þegar skipið var selt til Vopnafjarðar
árið 1995, þá hætti ég og fór í land.
Þá var ég búinn að vera í 50 ár á

Sægarpur í 50 ár og
um tíma stórtækur
hákarlaverkandi
Sigurður Hólm Guðmundsson, eða Siggi hákarl, eins og hann er gjarnan kallaður, hellti sér
í hákarlaverkun árið 1995 þegar uppsjávarveiðiskipið Sunnuberg var selt til æskuslóðanna,
Vopnafjarðar. Þá um leið hætti Siggi sjómennsku enda búinn að vera um borð í fiskiskipum í 50 ár.
Siggi kom sér upp vel gerðum hjalli í fjörunni undan bænum Melum í Kjós og þar lét hann hákarlinn
hanga sinn tíma áður en hann fór á markað.
„Indriði bóndi á Melum var svo
Vopnafirði eftir henni, Helgu NS 37,
elskulegur að leyfa mér að byggja
sem við Ólafur Jónsson létum smíða
hjallinn hjá sér enda fannst honum
fyrir okkur á Akureyri árið 1954,“
að ég hefði bjargað lífi sínu með því
segir Siggi. Hann skýrði auk þess elstu
að kenna sér að borða hákarl enda
dóttur sína Helgu og hún heldur uppi
frískaðist hann svo mikið,“ segir
minningunni um fyrsta bát föður
Siggi. Bygging hjallans að Melum
síns með skráningarnúmerinu NS 37
gekk þó ekki þrautalaust fyrir sig.
á heimilisbílnum. Á Vopnafirði lærði
Enda þótt Indriði gæfi leyfi sitt sagði
Siggi að verka hákarl og honum finnst
sveitarstjórnin þvert nei enda þyrfti
sumarhákarlinn langbestur. En það
hann að fara inná skipulag. „Þetta
var ekki fyrr en Siggi hætti alfarið á
var allt svo flókið að á endanum lét
sjó að hann snéri sér af fullum krafti
ég teikna fyrir mig sumarbústað, sem
að hákarlaverkuninni.
ég breytti svo lítilsháttar að úr varð
hákarlahjallur, sem
sveitarstjórinn kom
Hjallurinn góði á Melum í Kjós.
og tók út og gerði ekki
athugasemd við,“ segir
Siggi og kímir.

Vopnfirðingur
Sigurður fæddist á
bænum Fornahvammi
í Vopnafirði árið
1932, þar sem faðir
hans, Guðmundur
Jón Guðmundsson,
var bóndi ásamt konu sinni og
fósturmóður Sigga, Helgu Gísladóttur.
„Ég hélt mikið uppá Helgu, sem ég
viðurkenni bara sem mína móður,
enda skýrði ég fyrsta bátinn minn á

Tólf ára kominn á sjó
„Ég byrjaði sjómennsku þegar ég var
12 eða 13 ára og var rúmlega tvítugur
þegar ég lét smíða Helgu. Ég stundaði
sjóinn á sumrin á Vopnafirði, við
Ólafur vorum miklir vinir og gerðum
út tvo báta um tíma. Á haustin fór
ég suður til Reykjavíkur og var á
togurum á veturna. Ég fór fyrst á
togara haustið 1950, þá á Mars, sem
Tryggvi Ófeigsson átti.“ Siggi segir að
sjómennskan hafi byrjað með látum
því um jólin 1950 hafi þeir verið meira
og minna í snarvitlausu veðri undan
Vestfjörðum. „Aðrir togarar lágu allir

í vari undir Grænuhlíð en á Mars
hélt Gísli skipstjóri áfram að veiða.
Ég hef aldrei verið eins sjóveikur
um ævina enda þá enn óharðnaður
átján ára gutti. Svo fórum við suður á
Selvogsbanka og mokveiddum.“

Á sjó hjá Tryggva Ófeigssyni
Þrátt fyrir sjóveikina var Siggi
harðduglegur og áður en hann hélt
austur til Vopnafjarðar um vorið
kvaddi Gísli hann með þeim orðum
að þeir sæust aftur næsta haust.
Þetta voru mikil meðmæli enda var
Gísli vanur að reka hálfa
áhöfnina með reglulegu
millibili í þeirri von að fiska
betri menn fyrir næsta
túr. Siggi segir reyndar að
sumir hafi ekkert hlustað á
Gísla þegar þeir voru reknir
heldur bara mætt aftur
um borð fyrir næsta túr og
látið eins og ekkert hefði í
skorist.
„Þegar ég kom aftur
haustið 1951 til að fara
á Mars þá bauð Tryggvi
Ófeigs mig velkominn suður en sagði
að ég færi ekki á Mars heldur til
Bjarna skipstjóra á Neptúnusi, sem
var úti í Esbjerg í Danmörku. Ég fór
út með flugvél og hitti Bjarna um
borð í togaranum. Við fórum margar
svaðilfarir saman við Bjarni,“ segir
Siggi, sem hætti á togurum
Trygga um 1960 og flutti sig yfir á
síldveiðibátana.
Spilað á spil meðan dallurinn
lá flatur á hliðinni
„Á þessum árum, milli 1950 og 1970
urðu mörg mannskæð sjóslys við

Sigurður með myndarlega hákarlabeitu í hjallinum á Melum.
Myndina tók Sveinn Þormóðsson ljósmyndari á DV.

príli við stigann. Ef dallurinn færi - þá
bara færum við niður með honum,“
segir Siggi, en smám saman lægði
sjóinn og þeir komust að lokum heilir
til hafnar. Hann segir Neptúnus hafa
verið gott sjóskip, en þó hafi þeir sett
meiri steypu í kjölinn eftir þennan túr.

Hitti konuefnið á Skjaldbreiði
Eins og áður segir stundaði Siggi
togarasjómennskuna á veturna. Á
sumrin var hann austur á Vopnafirði
þar sem hann gerði út sína eigin báta
með Ólafi vini sínum. Hann fór í
land af togurunum vorið 1960 en þá
fór hann ekki austur eins og venja
hafði verið heldur settist að á hótel
Skjaldbreiði því verið var að smíða
fyrir hann bát í Hafnarfirði. Þar
kynntist hann konuefni sínu, Sólveigu
Maríu Björnsdóttur. Mæja, eins og
hún er kölluð, fæddist á bænum
Kirkjubæ í Hróarstungu árið 1922, en
bjó til 26 ára aldurs með foreldrum
sínum á bænum Tjarnarlandi, sem var
torfbær. Hún fór að lokum suður til
að vinna.
„Við giftum okkur áður en árið
var liðið og betri konu hefði ég ekki
getað fengið. Við höfum eignast
fjögur börn, eitt misstum við ungt.“
Eftir að Siggi hætti á togurunum fór
hann á síldveiðiskipin, fyrst á Víði
II, síðan Hilmi frá Keflavík og var á
Bergvíkinni þegar Stuðlaberg fórst
með allri áhöfn undan Stafnesi í
febrúar 1962. „Svo stóð til að ég færi
til Eggerts Gíslasonar á Gísla Árna en
fór í staðinn til bróður hans, Steina
Gísla sem var með Jón Kjartansson
frá Eskifirði, en Steini var jafnframt
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BAADER ÍSLAND ehf

sjó. Það var ekki fyrr en þá sem ég
fór að verka hákarl fyrir alvöru og
um tíma var ég mjög mikið í þessu
og einn af þeim stærri í greininni,“
segir Siggi, sem verkaði hákarlinn
alveg frá grunni og eftir sínu
höfði. Hann er ekkert sérstaklega
hrifinn af verkunaraðferðum sumra
verkendanna. „Ég verkaði hann t.d.
aldrei nema í trékössum. Svo hlóð ég
miklu grjóti ofan á til að pressa úr
honum ammoníakið. Setti allt uppí
hálft tonn af grjóti ofan á hann þar
sem hann lá í trékössunum. Datt
aldrei í hug að láta hann liggja í
plastkörum.“

Með hákarl við sjónvarpið
Siggi verkaði hákarl í tæpa tvo
áratugi, hætti 2011 en á þó alltaf
hákarl hjá sér enda er hann svo
góður fyrir magann, eins og dæmið
af Indriða ber vott um. Í hjallanum
á Melum lét Siggi hákarlinn hanga í
fjóra mánuði og var vanur að kíkja á
hann vikulega. Best var þegar hann
verkaðist í góðum vindi. „Ég byrjaði
á þessu sem unglingur heima á
Vopnafirði en var mest í þessu eftir
að ég hætti á sjó. Núna er ég alveg
hættur þó að ég eigi alltaf hákarl hjá
mér. Ég á enn ársbirgðir. Hjallurinn á
Melum stendur auður, þar er enginn
tekinn við. Þetta er góður hjallur og
vel byggður. Það væri gott ef hann
héldist í notkun. Það er bara verst að
það er minna um hákarl núna eftir
að lúðuveiðibannið var sett á,“ segir
Sigurður Hólm að lokum.
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Stolt íslenskrar náttúru
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MEÐ VILLTUM ÍSLENSKUM KRYDDJURTUM
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Breytingar hjá HB Granda:

Landvinnslan arðbærari en sjófrysting
HB Grandi tilkynnti í ársbyrjun að félagið hygðist gera nokkrar
breytingar á komandi fiskveiðiári. Einum frystitogara félagsins
verður lagt og öðrum breytt í ísfisktogara. Frystitogararnir
verða því þrír í stað fimm eins og verið hefur undanfarin ár og
ísfisktogararnir fjórir í stað þriggja. HB Grandi mun áfram gera út
þrjú uppsjávarveiðiskip.
Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri
HB Granda, segir ástæðurnar fyrir
þessum breytingum einkum vera
vegna skerðingar á aflaheimildum
og betri afkomu landvinnslunnar.
„Það er ljóst að þær aflaheimildir,
sem við höfum yfir að ráða um þessar
mundir, eru ekki nægar fyrir togarana
okkar en síðastliðin þrjú ár hafa
bolfiskheimildir félagsins minnkað
um 3.445 þorskígildistonn og það
munar um minna. Afli togara á hvern
úthaldsdag hefur einnig aukist á

undanförnum árum úr 22 tonnum í
26 tonn. Það var því ljóst að við yrðum
að fækka togurum,“ segir Vilhjálmur.
Í ljós hefur komið, að sögn
Vilhjálms, að aflinn, sem unninn er
í frystihúsum félagsins í Reykjavík
og Akranesi, hefur skilað meiri
verðmætum en sá sjófrysti. „Bæði
þykir fiskurinn, sem unninn er í
landi, betri og því fer hann í hærri
verðflokka en sá sem unninn er úti
á sjó. Nýtingarprósentan er einnig
hærri í landvinnslunni en það skilar

Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri HB Granda og Helgi Þórðarson lyftaramaður.

Sjómenn
til hamingju með daginn

hedinn.is

sér í meiri verðmætum, auk þess
sem við höfum mun meira val og þá
einnig tækifæri til þess að bregðast við
eftirspurn kaupenda. Í landvinnslunni
höfum við möguleika á að flytja út
ferskar afurðir, frysta flök, vinna
fiskinn í blokk, salta hann eða herða,
svo eitthvað sé nefnt.“
Vilhjálmur segir að þrátt fyrir þetta
séu dagar frystitogaranna ekki taldir.
„Nei, alls ekki. Þeir duga áfram vel
í ákveðin verkefni, t.d. þegar um er
að ræða fisk sem við þurfum að fara
lengra eftir, eins og úthafskarfann,
svo dæmi sé tekið.“
Frystitogarinn, sem verður lagt,
er Venus, elsti togari félagsins,
smíðaður á Spáni árið 1973. Togarinn
er nú við veiðar í Barentshafi en
honum verður væntanlega lagt um
miðjan júlí. Ráð er fyrir því gert að
frystitogaranum Helgu Maríu verði
siglt til Póllands um 10. júlí þar sem
henni verður breytt í ísfisktogara og
tekinn í almennt viðhald. Vilhjálmur
segir að verkið hafi verið boðið út
og skipasmíðastöðvar í Póllandi
hafi verið með lægstu tilboðin í
verkið, „mun lægri en frá íslenskum
fyrirtækjum. Ég á frekar von á því að
Helga María fari fyrr út en ráð var

fyrir gert því henni hefur gengið vel í
vor og veiðiheimildin því uppurin fyrr
en við gerðum ráð fyrir.“
Þessar breytingar hjá HB Granda
hafa vissulega áhrif á starfsfólkið.
Sjómönnum félagsins fækkar
væntanlega um 34, úr 320 í 286, en
störfum í landvinnslu mun fjölga
um 50. Stöðugildum hjá fyrirtækinu
mun því fjölga um 16 við þessar
breytingar. Alls starfa um 800 manns
hjá HB Granda. Vilhjálmur segir
að sjómönnum félagsins hafi verið
tilkynnt um fyrirhugaðar breytingar
í byrjun febrúar. „Það var ljóst að
sjómennirnir gerðu sér almennt
grein fyrir því að við vorum að
grípa til nauðsynlegra aðgerða og
nægur tími var framundan við að
endurskipuleggja áhafnir togaranna
og nú er því að mestu lokið.“
Helga María er væntanleg aftur
til veiða í byrjun febrúar og þá má
ætla að breytingarnar verði að fullu
gengnar í gegn hjá HB Granda.
„Við munum ráðast í töluverðar
framkvæmdir í fiskverkuninni á
Akranesi. Þar erum við að skipta út
vinnslulínu og koma fyrir nýrri og
fullkominni beinskurðarvél fyrir
bolfisk sem ég er viss um að á eftir að
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auka verðmæti þorsksins enn frekar.
Þetta er önnur vélin þessarar gerðar
sem tekin er í notkun í heiminum.
Sú fyrsta er í fiskverkuninni okkar í
Reykjavík þar sem við höfum notað
hana með góðum árangri við vinnslu á
karfa. Geislar nema beinin í fiskinum
á örskotsstundu og þau eru síðan
vatnsskorin úr flökunum. Nýtingin
er betri en við höfum áður séð og
árangurinn líka. Eftir að við tókum
vélina í notkun í Reykjavík getum við
í fyrsta skipti markaðssett algerlega
beinlausan karfa en það eykur
verðmæti hans enn frekar,“ segir
Vilhjálmur og bætir við að vélarnar
séu íslensk framleiðsla, „frá Völku sem
fékk einmitt Nýsköpunarverðlaunin
fyrir þessa vél fyrr á árinu.“
Vilhjálmur segir að fjölgun
landvinnslufólks hjá félaginu muni
eiga sér stað fyrr á Akranesi en í
Reykjavík. „En þótt við gerum ekki
ráð fyrir að fjölga fólki fyrr en með
haustinu, þegar Helga María kemur
aftur heim, erum við þegar farin
að líta í kringum okkur eftir vönu
fiskverkunarfólki sem við höfum
sannarlega þörf fyrir,“ segir Vilhjálmur
Vilhjálmsson, forstjóri HB Granda.
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Sterkara samband
yfir hafið og heim

Við óskum sjómönnum
til hamingju með daginn!

Þeir eru nú margir farnir að reskjast, sjómennirnir sem muna eftir Gufunesradíói og vandræðaganginum
þegar verið var að ræða viðkvæm mál undir rós við konur eða kærustur meðan allur flotinn hlustaði.
Nú eru sjómenn í háhraðasambandi með tölvur og snjallsíma lengst úti á hafi og geta sagt sögur af
fjölskyldu og vinum á langdræga 3G neti Símans í friði.
Vertu í sterkara sambandi á stærsta farsímaneti landsins
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Skálaberg
nýtt skip Brims
– bætist í íslenska fiskiskipaflotann
Nýjasta skip útgerðarfélagsins Brims hf.,
Skálaberg RE 7, kom til hafnar í Reykjavík
fimmtudaginn 16. maí frá Kanaríeyjum
þar sem skipið var í slipp. Skipið lá fullbúið
í Las Palmas í fjóra mánuði vegna óvissu í
sjávarútvegsmálum þjóðarinnar. Skálaberg er af
nýrri gerð frystitogara þar sem mikið er lagt upp
úr aðbúnaði áhafnar. Einnig er skipið sérstaklega
styrkt og hannað fyrir veiðar við erfiðar
aðstæður í Norður Atlantshafi. Meðal annars
er skipið búið 4 togvindum og er með 10.000
hestafla aðalvél en skipið er 3.435 tonn af stærð,
16 metra breitt og 74,50 m. langt
Skálaberg var smíðað í Noregi ári 2003 fyrir
færeyska útgerð, sem gerði það út til ársins 2009
er það var selt til Argentínu. Brim festi kaup
á skipinu í fyrra og setti í slipp í Las Palmas
þar sem það var tekið í gegn og málað í litum

Kraftvélar óska sjómönnum
til hamingju með daginn

Dalvegur 6-8
201 Kópavogur
Sími 535 3500
www.kraftvelar.is
kraftvelar@kraftvelar.is
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Group
Fishing - Aquaculture - Trade

félagsins. Eins og á öðrum skipum Brims hf. eru
tvær áhafnir þannig að það eru tveir skipverjar
um hvert pláss.
Samkvæmt núgildandi lögum um veiðigjöld
þarf Skálaberg að greiða 11 til 15% af
brúttótekjum í gjöld til hins opinbera fyrir utan
skatta. Guðmundur Kristjánsson, útgerðarmaður
Brims, segir að enginn rekstrargrundvöllur sé
fyrir Skálaberg undir íslenskum fána að öllu
óbreyttu. Guðmundur segir að „með komandi
ríkisstjórnarbreytingum eru meiri líkur á
að hægt verði að breyta lögum fráfarandi
ríkisstjórnar, ráða í áhöfn Skálabergsins og byrja
að afla gjaldeyristekna fyrir þjóðarbúið, eins og
stefnt var að.“
Fyrst um sinn mun Skálaberg liggja við
bryggju í Reykjavíkurhöfn, en kemst vonandi
sem fyrst til veiða.
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Ker og bretti

Upplýsingar takk fyrir!
MIND rekjanleikakerfi fyrir ker
1. Þráðlaus MIND sendir steyptur í Sæplast kerið
Sendidrægni að 300 metrum
Ending rafhlöðu 8 ár
Hitastig í hverju keri á sírita
2. Móttakari tekur sjálfvirkt á móti merki frá
Sæplast MIND kerjunum
Móttakarar staðsettir í vinnslu, geymslu, skipum eða
flutningatækjum
Móttakari staðsettur á flutningatækil sendir kerfinu
í rauntíma staðsetningu og hitastig
3. MIND utanumhaldið á vefsíðu
Yfirlit, greiningar, skýrslur og skilgreiningar aðgengilegar
á netinu í rauntíma
Upplýsingar sendar í rauntíma til miðlægs MIND gagnagrunns
Notandavænt viðmót á netinu og krefst ekki sérstaks
hugbúnaðar

www.promens.com/saeplast
PROMENS DALVIK • GUNNARSBRAUT 12 • 620 DALVÍK • SÍMI: 460 5000 • FAX: 460 5001
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Heklan fórst 29. júní 1941.

Nonni Hákon bróðir
fórst en ég fékk ekki
skrámu allt stríðið
Það er oft óskiljanlegt hvernig
skipsskaði getur haft tilviljanakennd
og örlagarík áhrif á hlutskipti
einstaklinga sem líta ekki dagsins
ljós fyrr en eftir að hinn sorglegi
atburður er kominn á spjöld
sjómannasögunnar. Eitt dæmi um
slíkt var þegar þýskur kafbátur
sökkti eimskipinu Heklu með
tundurskeyti 29. júní árið 1941 þar
sem það var á siglingu frá Reykjavík
til Halifax á Nova Scotia til að sækja
matvörur. Fólskuleg árás sjóhers
nasista á Hekluna, sem sigldi undir
fána hlutlausrar þjóðar sem hafði
hvergi nálægt heimsstyrjöldinni
komið, var vægast sagt glæpsamlegt
athæfi.
Með Heklunni fórust 14 íslenskir
sjómenn en sex komust við illan leik
á fleka sem kanadískt herskip fann á
reki í ölduróti Norður-Atlantshafsins
nokkrum dögum eftir að skipið
sökk. Vegna stríðsins gat herskipið
ekki tilkynnt mannbjörgina
fyrr en það kom til hafnar.
Hernaðaryfirvöld sendu tilkynningu
til Íslands um örlög Heklunnar 16.
júlí, eða rúmlega tveimur vikum
eftir árásina. Útgerðin og fjölskyldur
áhafnarinnar voru þá þegar farnar
að hafa áhyggjur af skipinu sem
ekkert hafði heyrst frá. Þess má
geta að talið er að yfir 400 íslenskir
sjómenn hafi farist í hamförum
seinni heimsstyrjaldarinnar.
Nokkrum skipum var sökkt af
kafbátum, en önnur urðu fyrir
loftárásum herflugvéla nasista.

Kafbáturinn sökkti skipinu með
tundurskeyti sem sprengdi það í
loft upp með þeim afleiðingum að
það sökk á aðeins tveimur og hálfri
mínútu. Annar björgunarbáturinn
sundraðist en hinn komst aldrei
á flott en þeir sem lifðu komust á
björgunarflekann.
Einar Oddur Kristjánsson skipstjóri,
Kristján Bjarnason 1. stýrimaður
og Jón Hákon Kristjánsson 2.
stýrimaður voru meðal þeirra sem
fórust í þessari lúalegu árás þýska
kafbátsins. Þeir sem komust af telja
að yfirmennirnir hafi lokast inni
í brúnni. Það sem er athyglisvert
við þessa þrjá yfirmenn er að nöfn
þeirra voru fljótlega endurnýjuð á
þremur nýfæddum sveinbörnum.
Einar Oddur heitinn Kristjánsson
alþingismaður var skírður í höfuðið
á skipstjóranum en þeir voru báðir
fæddir og uppaldir Önfirðingar.
Kristján Loftsson, forstjóri Hvals,
fékk nafn föðurbróður síns, bróður
Lofts Bjarnasonar útgerðarmanns.
Jón Hákon Magnússon, fyrrum
sjónvarpsfréttamaður, fékk einnig
nafn föðurbróður síns. Svava
Sveinsdóttir móðir hans sagði að
Jón Hákon stýrimaður hefði vitjað
nafns síns. Hann hafi komið til
hennar í draumi ásamt sjóblautum
skipshundinum og gefið í skyn að
hann vildi að nafn sitt lifði áfram.
Það sem er auk þess athyglisvert er
að Jón heitinn Hákon var fæddur
13. september 1911 en nafni hans
12. september 1941, sama ár
og Heklan hvarf í djúp NorðurAtlantshafsins.
Örlög sjómanna eru oft ofar
skilningi landkrabba. Heklan
var í eigu Kveldúlfs hf. sem átti
einning eimskipið Kötlu. Jón
Hákon var í fríi þennan örlagaríka
júnímánuð en hann var munstraður

á Kötluna. Útgerðin bað hann að
fara þess einu ferð á Heklunni sem
afleysingarstýrimaður. Jón Hákon
fór þá til móður sinnar, Þorbjargar
Guðmundsdóttur frá Haukadal
í Dýrafirði, til að ræða þessa ósk
Kveldúlfsmanna. Hún brást illa við,
taldi þetta vera feigðarflan og lagðist
gegn því að sonurinn færi með
Heklunni. Jón Hákon fór þá til föður
síns, Kristjáns Ásgeirssonar, fyrrum
faktors á Flateyri, sem taldi rétt að
Jón yrði við ósk útgerðarinnar og
það gerði útslagið.
Í tímaritinu Víkingi frá þessum
styrjaldartíma er þessi magnaða
lýsing á hættunum sem fylgja
slíkum siglingum: „Enn er höggið
stórt skarð í hóp íslenskrar
sjómannastéttar. Lengi trúðu
menn því, meðan allt gekk vel, að
hætta sjómanna væri ekki eins
mikil og af væri látið. Svo komu
hinar hörmulegu staðreyndir,
þegar fyrstu árásirnar hófust.
Þegar Ameríku siglingar byrjuðu
töldu menn þær hættu minni og
sumar hættulausar. Nú hafa hinar
kaldranlegu staðreyndir talað
aftur. Hver einasti sjómaður sem
leggur hér frá landi, leggur sig
beint í yfirvofandi lífshættu, þess
ætti þjóðin vel að minnast. Sorgin
sækir nú heim sjómannaheimili, þar
sem fyrirvinnan er hrifin burt og
ástvinirnir kom aldrei aftur.“
Að lokum má geta þess að bróðir
Jóns Hákonar, stýrimanns, Steinarr
heitinn Kristjánsson skipstjóri,
sigldi öll stríðsárin með fisk
til Bretlands og bjargaði fjölda
sjómanna úr sökkvandi skipum.
Steinarr sagði oft: „Nonni Hákon
bróðir fórst en ég fékk ekki eina
skrámu allt stríðið.“ Þannig ræður
oft kylfa kasti.
Jón Hákon Magnússon
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NÝSKÖPUN
SPR E T TU R Ú R SAMSTA RF I
Undanfarin 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.

www.marel.is

20

SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ 30. maí 2013

Eldi á senigalflúru
skapar um 200 störf
Uppbyggingu á eldi senegalflúru, sem nýtir sér heitt vatn frá Hitaveitu
Suðurnesja, má rekja til þess að Eyþór Eyjólfsson fór að bora eftir
heitu vatni hinum megin á landinu, við sveitabýli sitt innst í Ólafsfirði.
Þegar heitt vatn fór að streyma
upp úr borholunni varð Eyþóri
hugsað til fyrrum vinnuveitenda
sinna í Japan en hann var um
tíma framkvæmdastjóri Stolt Sea
Farm í Asíu með aðsetur í Tokyo. „Í
gleðivímunni yfir heita vatninu tók ég
upp símann og hringdi til vina minna
hjá Stolt Sea Farm á Spáni og sagði
að ég hefði verið að finna heitt vatn í
Ólafsfirði. Ég spurði þá meira í gamni
en í alvöru hvort ég ætti ekki bara að
hefja styrjueldi fyrir þá en fyrirtækið
er stór framleiðandi á gæðakavíar úr
styrjuhrognum. Þeir sögðu að áhersla
fyrirtækisins nú um stundir væri á
senegalflúru og sögðu að ef ég gæti

útvegað þeim 4.000 sekúndulítra af
heitum sjó væru þeir tilbúnir að skoða
möguleika á flúrueldinu hérlendis en
þó með því skilyrði að ég myndi sjá
um uppbygginguna og koma eldinu af
stað,“ segir Eyþór. Og það gerði hann.
Stolt Sea Farm hóf tilraunir með
eldi flúrunnar fyrir 15 árum og tókst
að byggja upp hrygningarstofn,
klekja út seiðum og fá fiskinn til
þess að éta þurrfóður. Þegar þessum
áföngum var náð hóf fyrirtækið eldi
á senegalflúrunni og er leiðandi í
framleiðslu á þessum fiski en Stolt Sea
Farm framleiðir og selur um 400 tonn
af flúrunni á ári hverju.
Heita vatnið, eða öllu heldur heita

Kemppi Minarc EVO
Litlu risarnir í rafsuðunni
Léttar, sterkar og fjölhæfar (150-200 Amper)

sjóinn, fann Eyþór hjá Hitaveitu
Suðurnesja en frá veitunni fær hann
2.000 sekúndulítra af 35 gráðu heitum
sjó sem annars hefði engum verið til
gagns. Heita sjónum er síðan blandað
með öðrum 2.000 sekúndulítrum
af köldum sjó og þar með er fengið
kjörhitastig fyrir senegalflúruna.
Það þarf meira en heitt vatn
til eldisins. Eyþór segir að það
þurfi mikið pláss til þess að rækta
senegalflúru. „Fiskurinn er mjög latur
og liggur lengst á botni kerjanna,
öfugt við lax og silung, svo dæmi séu
tekin. Þeir fiskar eru í nokkrum lögum
í eldiskerjunum en það þýðir ekkert að
bjóða flúrunni upp á slíkt. Fiskurinn
syndir nánast ekkert um og þarf því
mun stærri eldisker en laxfiskar. Við
höfum því fengið 10 hektara lands
fyrir starfsemina og munum reisa 65
þúsund fermetra hús yfir eldið,“ segir
Eyþór.
Affallsvatn fer frá stöðinni í
sérstökum stokki og blandast
heitu vatni frá hitaveitunni sem er
það heitt að það myndi drepa alla
sýkla sem hugsanlega geta komið
frá eldisstöðinni. Eyþór segir að
umhverfismál séu forgangsmál
hjá fyrirtækinu og starfsemin er
undir eftirliti Heilbrigðiseftirlits
Suðurnesja, Umhverfisstofnunar og
Fiskistofu.
Senegalflúran kemur hingað til

Eyþór Eyjólfsson

lands á lirfustigi frá Spáni. „Við
komuna hingað vegur lirfan ekki
nema 0,2 grömm. Við höfum tekið á
móti nokkrum tilraunasendingum og
þær hafa allar gengið vel og lofa því
góðu fyrir framhaldið,“ segir Eyþór.
„Von er á fyrstu flúrulirfunum til
áframeldis nú í júlí en við stefnum
að því að byggja upp okkar eigin
hrygningarstofn í framtíðinni
þannig að stöðin hér verði ekki háð
öðrum hvað seiðaframleiðsluna
varðar.“ Stefnt er að því að fyrstu
senegalflúrurnar fari á markað
frá stöðinni á Reykjanesi ári eftir
að lirfurnar klekjast út. Þá verður
hver fiskur 350 til 400 grömm en
Eyþór segir að það sé kjörstærð
fyrir veitingahús í Evrópu. „Þetta

Smiðjuvegi 66 • 200 Kópavogi
Sími 580 5800 • www.landvelar.is
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er skammturinn sem hentar vel
á disk veitingahúsagesta en flúra
er yfirleitt borin fram heil. Helstu
markaðssvæðin eru Frakkland, MiðEvrópa og hugsanlega Bandaríkin,“
segir Eyþór.
Það er ekki einvörðungu vegna
heita vatnsins sem Ísland er kjörið
fyrir flúrueldið, heldur einnig
nálægðin við markaðssvæðin. Fyrst
um sinn mun eldið á Reykjanesi
framleiða 500 tonn á ári en að sögn
Eyþórs er stefnt að því að framleiðslan
verði komin upp í 2.000 tonn á
ári árið 2017. „Þótt nálægðin við
flugvöllinn sé góð þá gerum við ráð
fyrir því að mikið af framleiðslunni
verði flutt út sjóðleiðina, ýmist ísuð
eða fryst,“ segir Eyþór.
Starfsemi Stolt Sea Farm
hérlendis verður mikil lyftistöng
fyrir atvinnulífið á Reykjanesi en
Eyþór segist gera ráð fyrir 60 til
70 störfum við eldið og um 140
afleiddum störfum en fyrirtækið gerir
ráð fyrir því að úthýsa til þriðja aðila
öðrum störfum en þeim sem lúta að
eldinu sjálfu, s.s. slátrun flúrunnar,
frystingu, ísun og pökkun, svo
eitthvað sé nefnt.
Eftir að Eyþór hefur staðið við
loforð sitt um að koma stöðinni í
fullan rekstur mun hann að nýju flytja
til Japans þar sem hann mun taka
við sem framkvæmdastjóri Icelandic í
Japan í ágústmánuði næstkomandi.
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Agnar Steinarsson fóðrar þorska.

Tilraunaeldisstöð Hafrannsóknastofnunar:

Þorskeldi, sandhverfa
og seltuþolin bleikja
Þrátt fyrir að þorskeldi í kvíum hér við land hafi ekki staðið
undir væntingum er tilraunum og rannsóknum haldið áfram
í tilraunaeldisstöð Hafró á Stað við Grindavík. Þar eru menn
vongóðir um ágætis árangur.
Agnar Steinarsson, líffræðingur
hjá tilraunaeldisstöðinni, segir
mikilvægt að halda áfram tilraunum
með þorskeldið, því það geti verið
mikilvægt fyrir fiskvinnsluna að hafa
aðgang að eldisþorski, meðal annars
til þess að koma í veg fyrir stoppdaga í
landvinnslu og vihalda þannig aðsemi
vinnslunnar. „Eldisþorskur er aðeins
frábrugðinn villtum þorski. Holdið
er lausara í sér og því þarf að laga
vinnsluna að því. En eldisþorskurinn
hefur einnig kosti umfram þann villta.
Eldisþorskurinn er laus við orm og
það er unnt að rækta hann þannig að
hið verðmæta hnakkastykki sé stærra
en á villtum þorski,“ segir Agnar.

komanda. Þar er markmiðið að vera
með 100 þorskfjölskyldur í eldi, eina
fjölskyldu í hverju keri. Agnar segir
að þótt við höfum náð góðum árangri
í lax- og silungseldi sé ekki sjálfgefið
að sami árangur náist í fljótt og vel
í þorskeldinu, því mikill munur sé
á þessum tegundum. Eitt helsta
vandamálið við þorskeldið hingað
til er hversu lítill vaxtahraðinn er.
„Vaxtarhraði eldislax er til dæmis
mun meiri en hjá eldisþorski. Á
meðan stálpaður eldislax getur vaxið
um 2-3 kg á aðeins hálfu ári þá er
eldisþorskurinn almennt að vaxa mun

Byggt yfir þorskinn
Til stendur að nýtt 250 fermetra
eldishús fyrir tilraunaeldi á þorski
verði tekið í notkun á hausti

Tómas Árnason og
Matthías Oddgeirsson.

hægar eða aðeins um 1-2 kg á heilu
ári. Rannsóknir í eldisstöðinni hafa
þó sýnt að undirliggjandi vaxtargeta
þorsksins er miklu meiri en þetta og
sennilega ekki síðri en hjá laxinum.
Vandamálið felst í því hversu smár
þorskurinn er við klak (4-5 mm) og
þarf því að fóðra hann með lifandi
dýrasvifi fyrstu 6 vikurnar. Ræktað
dýrasvif er tiltölulega næringarsnautt
og þetta getur valdið mikilli varanlegri
skerðingu á vaxtargetu eldisþorsksins.
Við sjáum þó stöðugar framfarir
í vaxtargetu okkar seiða og besta
fjölskyldan frá síðasta ári er með
50% meiri vaxtargetu en við höfum
mest mælt áður. Markmið okkar er
í raun einfalt en það er að leysa hina
miklu undirliggjandi vaxtargetu
eldisþorsksins úr læðingi.”
Agnar segir að gæði hrognanna
skipti miklu máli „og ekki síður
fóðrunin, sérstaklega á lirfustiginu,
til þess að við fáum sterka og öfluga
einstaklinga. Með lífeðlisfræðilegum
rannsóknum, góðum
sjúkdómsvörnum og bættu fóðri er ég
bjartsýnn á möguleika þorskeldis enda
er það mjög mikilvægt hagsmunamál
fyrir samfélagið allt að unnt sé að
auka arðsemi fiskvinnslunnar,“ segir
Agnar Steinarsson líffræðingur og
sérfræðingur hjá Hafró.

Seltuþolin bleikja
Í tilraunaeldisstöðinni er Tómas
Árnason sjávarútvegsfræðingur
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að vinna að merkilegri rannsókn
á seltuþoli bleikju í samvinnu við
Íslandsbleikju. „Við erum að kanna
vöxt bleikjunnar við mismunandi
seltustig,“ segir Tómas. „Rannsóknir
benda til þess að eldisbleikjan hér þoli
seltu betur en aðrir bleikjustofnar.
Við erum með hana í sjö gráðu heitum
sjó þar sem seltustigið er 29 prómill,
en sem dæmi má nefna að seltustig
sjávar er 33 – 35 prómill. Við þessi
skilyrði hefur okkur tekist að ná meiri
vaxtahraða en almennt þekkist við
sambærilega seltu í bleikjueldi, eða
úr 150 grömmum upp í sláturstærð,
1.400 grömm, á 10 mánuðum.“
Tómas segir þessar niðurstöður
lofa góðu fyrir eldisstöðvar þar
sem aðgangur að ferskvatni er
takmarkaður eins og raunin er á
Reykjanesinu.

Sandhverfa
Þótt sandhverfueldi hafi aldrei
verið stundað hérlendis að
neinu marki huga starfsmenn
tilraunaeldisstöðvarinnar engu
að síður að sandhverfunni. Í
góðu samstarfi við sjómenn í
nágrenninu hafa þeir safnað lifandi
sandhverfu og Matthías Oddgeirsson
stöðvarstjóri segir markmið þeirra
vera að koma upp góðum klakstofni.
„Markaðsaðstæður fyrir sandhverfu
eru ekki góðar um þessar mundir en
við höfum fulla trú á því að þær lagist
og því viljum við vera tilbúnir með
góðan hrygningarstofn ef og þegar
menn vilja fara út í sandhverfueldi
hérlendis, enda er þetta stofn sem
hentar vel til eldis hérlendis,” segir
Matthías Oddgeirsson.
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Feðgarnir Pétur Sigurðsson háseti og Sigurður Pétursson
skipstjóri um borð í Gullfossi árið 1930.

Sjómannadagurinn 2. júní 2013

Óskum sjómönnum til hamingju
með sjómannadaginn
FÍTON / SÍA

Allt frá stofnun Eimskipafélag Íslands 1914 hefur félagið
verið brautryðjandi í flutningum til og frá landinu með
framúrskarandi þjónustu að leiðarljósi.
Starfsaðstaða um borð í farskipum hefur tekið ótrúlega
miklum breytingum síðan myndin hér fyrir ofan var tekin.
Eimskipafélag Íslands sendir öllum sjómönnum og
fjölskyldum þeirra heillaóskir í tilefni sjómannadagsins.
Hádegisverðarmatseðill á Gullfossi 17. júlí 1968.

Eimskip | Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | Sími 525 7000 | www.eimskip.is
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Haukur Bergmann á vaktinni í húsi
Slysavarnafélagsins árið 1992.

Ólafur Ársælsson situr vaktina á aðfangadagskvöld.
Myndin er tekin um miðjan níunda áratug síðustu aldar en þá
var nýbúið að tölvuvæða Tilkynningaskylduna.

Árni Sigurbjörnsson

Tilkynningaskylda sjómanna
Í ágústmánuði árið 1967 fórst síldarbáturinn Stígandi frá Ólafsfirði djúpt norður af landinu.
Umfangsmikil leit hófst þegar Stígandi skilaði sér ekki til hafnar en þar sem ekki var haldið markvisst
utan um upplýsingar um ferðir skipa á þessum árum reyndist erfitt að afmarka leitarsvæðið. Það
liðu heilir fimm sólarhringar þar til áhöfn Stíganda fannst á reki í björgunarbátum og er það lengsti
tími sem íslenskir sjómenn hafa verið týndir. Þessi atburður varð til þess að menn gerðu alvöru úr
hugmyndum, sem þá höfðu verið ræddar um nokkurra ára skeið, um að koma á fót eftirlitskerfi sem
fylgdist með ferðum sjófarenda.
Réttu ári síðar, þann 13. júlí 1968,
hófst skipuleg vöktun sjóferða þegar
byrjað var að taka við tilkynningum
frá síldveiðiskipum í gegnum
strandstöðvar Landsímans sem voru
sex talsins hringinn í kringum landið.
En miðin voru langt frá landi og oft
voru skip utan fjarskiptasambands
við strandstöðvarnar. Því fóru
boðskiptin að miklu leyti í gegnum
síldarleitarskipið Árna Friðriksson og
varðskipið Óðin fyrst um sinn. Þar
með var Tilkynningaskyldan stofnsett
og er hún því 45 ára gömul um þessar
mundir. Í dag heyrir stofnunin undir
Landhelgisgæsluna og er starfrækt í
miðstöð Almannavarna í Skógarhlíð.

Allt lagt í sölurnar
Árni Sigurbjörnsson, sem hefur
starfað hjá Tilkynningaskyldunni
í um 30 ár, ræddi við blaðamann
um þessa þýðingarmiklu starfsemi
og þær breytingar sem hún hefur
tekið í gegnum tíðina. Árni segir að

skyldunni hafi verið vel tekið og að
menn hafi fundið til ábyrgðar enda
um mikið alvörmál að ræða. Oft var
líka handagangur í öskjunni.
„Menn tóku þessu kerfi mjög
vel. Sennilega hefur einhverjum
skipstjórum fundist heldur strangt
að vera skikkaðir til þess að tilkynna
sig til að byrja með. Þetta voru
stoltir karlar. En almennt var þessu
öryggisneti tekið fagnandi. Verklagið
var á þann veg að þegar skip lét úr
höfn tilkynnti skipstjóri um brottför
og áfangastað. Þá var skylt að
tilkynna um staðsetningu skipsins
minnst einu sinni á sólarhring og
þessar upplýsingar voru færðar inn í
spjaldskrá jafnóðum. Loks tilkynnti
skip sig inn þegar komið var til
hafnar. Á hverjum degi var farið yfir
spjáldskrána upp úr hádegi og gengið
úr skugga um hvort öll skip hefðu
tilkynnt sig. Ef við vorum ekki búnir
að fá staðsetningu frá einhverjum þá
var grennslast fyrir um þau skip sem
upp á vantaði. Við byrjuðum þá á því
að hafa samband við strandastöðvar
Landsímans sem kölluðu eftir
þeim sem ekki voru mættir. Ef það
dugði ekki var haft samband við
vertíðarradíóin sem svo voru nefnd.
Þau kölluðu til sinna skipa um hverja
vantaði. Í flestum sjávarplássum
voru talstöðvar sem voru í nokkuð
stöðugu sambandi við sína báta.

Þar gátum við fengið upplýsingar
eða látið kalla eftir bátum sem upp
á vantaði. Og ef ekki var búið að
staðsetja öll skip fyrir klukkan fjögur
þá hringdum við í útvarpið og þar var
lesin tilkynning fyrir veðurfréttir þar
sem bátar voru beðnir að gefa sig fram
við Tilkynningaskylduna. Sjómenn
hlusta auðvitað allir á veðurfréttir
svo með þessu móti var líklegt að ná
til margra. Ríkisútvarpið var alltaf
alveg einstaklega liðlegt. Þetta gerðist
á nærri hverjum degi og þetta gátu
verið allt upp í 10-15 bátar sem þurfti
að auglýsa eftir. Og við máttum hafa
fyrir því að finna þá alla. Það var aldrei
gefist upp ef minnstu líkur voru á því
að sjómenn væru í vanda staddir.“
Það hve samtaka fólk var í því að
framfylgja tilkynningaskyldunni er
til marks um mikilvægi sjávarútvegs
og almenna virðingu fyrir hættum
hafsins, jafnt innan sem utan
sjómannastéttarinnar. „Það var
þannig og er enn að ef einhvern
vantar í einhverju sjávarplássi þá
eru allir tilbúnir til þess að fara út að
leita,“ segir Árnir og heldur áfram:
„Oft gleyma menn að tilkynna þegar
þeir koma í land eins og mælt er fyrir
um. Við fórum alltaf yfir spjaldskrána
að kvöldi líka og ef einhverja vantaði
byrjuðum við á því að hringja í
hafnarverði og lögregluna á hverjum
stað fyrir sig. Lögreglan var ótrúlega

hjálpleg því oft keyrði hún á milli
bæjarfélaga til þess að kanna hvort
tilteknir bátar væru komnir í örugga
höfn. Það voru líka fleiri aðilar sem
voru reiðubúnir að hjálpa til hvenær
sem var sólarhringsins án þess þó að
þeir hefðu í raun nokkra starfsskyldu
til þess. Og fjölskyldur sjómanna
tóku jafnvel þátt líka. Þetta var
þéttriðið net af fólki sem var boðið
og búið að leggja á sig hvað sem var
til þess að tryggja öryggi sjómanna.
Samtakamátturinn var ótrúlegur. Án
þess að hika lögðust allir á eitt.“

Farsíminn var bylting
En tækninni fleygir fram og hættur
breytast eftir því. Tilkoma farsímanna
hafði til að mynda byltingu í för með
sér. „Farsíminn hjálpaði okkur alveg
gríðarlega. Bæði gerði hann okkur
kleift að ná beint í bátana eða nálæga
báta sem þá gátu svipast um og það
auðveldaði okkur mjög. En það skipti
ekki síður máli fyrir okkur að nú gátu
fjölskyldur í landi náð beint í sjómenn.
Þar með fækkaði mikið fyrirspurnum
til okkar sem gátu verið mjög margar
og gerðu okkur stundum erfitt um
vik að halda utan um spjaldskrána
og hafa upp á bátum,“ segir Árni og
bætir við: „Samskiptin við sjómennina
eru nú það skemmtilegasta í þessu.
Það eru kynlegir kvistir í þessari stétt
eins og öðrum og maður kynnist
mörgum skemmtilegum karakterum
mjög vel á löngum tíma og sumir
hverjir eru í miklu uppáhaldi hjá
okkur. Það verður til alveg sérstakt
samband, maður tengist þeim
öllum. Og auðvitað höfum við
upplifað marga sorgardaga. Það fær
virkilega á mann þegar skip farast
og mannskaði verður. En að sama
skapi hafa verið margir gleðidagar

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

því það er svo góð tilfinning að eiga
þátt í að koma einhverjum til bjargar.
Þetta eftirlitskerfti hefur gert leit
og björgun á sjó mun skilvirkari og
árangursríkari.“
Þróun öryggismála í sjávarútvegi
hefur verið hröð, bæði eru bátarnir
betri sem og annar búnaður manna.
Árni segir að Slysavarnaskóli
sjómanna hafi skilað gríðarlega miklu.
„Fyrir utan að miðla þekkingu og
veita þjálfun hefur Sysavarnaskólinn
breytt viðhorfum manna. Nú þykir
ekki tiltökumál að huga að eigin
öryggi. Sem betur fer hefur öllu miðað
til betri vegar. Eftirlitið er að miklu
leyti orðið sjálfvirkt í dag. Þegar bátur
lætur úr höfn byrjar hann strax að
gefa frá sér merki. Um leið og merkið
dettur niður í 15 mínútur reynum
við að ná sambandi við bátinn og
starfsreglur segja okkur að ef við
höfum ekki náð sambandi við hann
innan hálftíma þá verði kölluð út
leit. Þá erum við búin að reyna að
kalla bátinn upp, hringja og biðja
nálæga báta að svipast um. Þetta
þýðir að viðbragðstíminn hefur styst
úr rúmum sólarhring í 45 mínútur
á þessum 45 árum. Það er auðvitað
alveg gríðarlegur árangur sem rekja
má að hluta til tækniframfara en
að miklu leyti til vilja manna og
eindregins ásetnings til að auka
öryggi sjófarenda. Það sem hefur
hins vegar ekki breyst í öll þessi ár
er samtakamátturinn. Þegar leit
hefst þá lætur enginn sitt eftir liggja.
Sjómenn draga upp veiðarfærin og
björgunarsveitir eru kallaðar út. Ég
held líka að þetta mikla eftirlit sé
alveg einstakt í heiminum og það segir
sína sögu um það hvaða augum við
lítum starf sjómanna,“ segir Árni að
lokum.
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*Porsche Cayenne Diesel, verð miðast við vel búinn bíl: 8 gíra Tiptronic sjálfskipting, leðurinnrétting, rafdriﬁn framsæti með hita,
fjarlægðavari að framan og aftan, fullkomið hljómkerﬁ, Bluetooth símkerﬁ, tvöföld sjálfvirk miðstöð, 18” álfelgur o. m. ﬂ. Sjá nánar á benni.is

Þú heldur siglingunni áfram í landi

Porsche Cayenne Diesel
Verð kr. 14.950 þús.*
Opið á laugardögum frá 12:00 til 16:00
Verið velkomin í reynsluakstur

Porsche Cayenne Diesel:
Tog: 550 Nm • Hröðun: 7,6 sek. 0-100 km/klst.
Eyðsla: 7,2 l/100 km í blönduðum akstri • C02: 189 g/km
Porsche á Íslandi • Bílabúð Benna
Vagnhöfða 23 • 110 Reykjavík Sími: 590 2000
porsche@porsche.is • www.benni.is

Opið virka daga frá 09:00 til 18:00
Opið á laugardögum frá 12:00 til 16:00
Verið velkomin í reynslakstur
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Það er alltaf líf
og fjör á Hátíð
hafsins!
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Til hamingju
með daginn
sjómenn!
Árið 1926 hóf 66°NORÐUR framleiðslu á sérstökum
hlífðarfatnaði fyrir sjómenn og fiskverkunarfólk. Margt
hefur breyst, bæði í sjómennsku og fatagerð í þessi 87 ár
en 66°NORÐUR hefur allan tímann haft miklar taugar til
íslenskra sjómanna – og hefur enn.
Njótið dagsins.
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• SIGLINGAR UM SUNDIN BLÁ
• SIRKUS ÍSLANDS OG SIRKUSSKÓLINN
• SJÓRÆNINGJASIGLING • SJÓRÆNINGJAFÖNDUR • SYNGJANDI SJÓRÆNINGJAR
• BRYGGJUSPRELL! ÞRAUTIR, KEPPNIR, LEIKIR, SMIÐJUR OG ALLS

KONAR SPRIKLANDI UPPÁKOMUR FYRIR UNGA SEM ALDNA

• TÓNLIST • SÍGILD DÆGURLÖG • ÍSLENSKU SJÓMANNALÖGIN • HARMONIKKUTÓNAR • SUÐRÆN SVEIFLA
• FLJÚGANDI MARGLYTTUR • FURÐUFISKAR • DORGVEIÐI • LEYNDARMÁL FJÖRUNNAR

ÍSLENSKA / SIA.IS / SDR 64312 05/13

• LISTASMIÐJUR FYRIR BÖRNIN • HÖNNUN OG HANDVERK
• RÓÐRARKEPPNI • KAYAKSÝNING • FRÖNSK SKÚTA
• LOSTÆTI ÚR HAFINU • LITLA

LESTIN TJÚ TJÚ
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Hún hló, hún hló
hún skelli, skellihló...
Allir sem sjóvettlingi
geta valdið halda niður
á höfn í tveggja daga
fjör á sjó og landi

Fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna
Á laugardag og sunnudag, 1. og 2. júní,
fögnum við sjómannadeginum í Reykjavík,
skemmtum okkur, leikum okkur, njótum
lífsins og gerum menningu hafsins hátt
undir höfði með fjölbreyttum hætti.
Hátíðarhöldin fara fram á Granda og
teygja sig yfir á Ægisgarð.

Alltaf eitthvað að gerast við höfnina
Hátíðin verður flautuð inn af skipslúðrum
kl. 11:00 á laugardagsmorgun og síðan
verður fjölbreytt dagskrá fram undir
kvöld, báða dagana.

Stórtónleikar í Hörpu

1.JÚNÍ
kl. 17 og 21

1.júní mun úrval íslenskra tónlistarmanna flytja
vinsælustu sjómannalög okkar Íslendinga.

• Raggi Bjarna • Valdimar Guðmunds
• Örn Árna • Matti Matt • Gylfi Ægis
• KK • Magnús Eiríksson • Jón Ólafs
• Sigríður Thorlacius • Guðrún Gunnars
• Magni • Þorvaldur Halldórsson

Tímamótum fagnað
Hátíð hafsins 2013 er í boði Faxaflóahafna og
Sjómannadagsráðs. Báðir þessir aðilar fagna
merkum tímamótum. Í ár er liðin ein öld frá því
að framkvæmdir við Reykjavíkurhöfn hófust
auk þess sem verið er að halda upp á 75 ára
afmæli sjómannadagsins.

Allt um dagskrána á
www.hatidhafsins.is
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Hilmar Snorrason, skólastjóri
Slysavarnarskóla sjómanna.
Aðrar myndir eru frá fundi
verkefnastjórnar SMACS verkefnisins
sem haldinn var í Reykjavík nýverið

Öryggi sjófarenda á
Norðurslóðum
Hafsvæði norðurslóða verða vinsælli meðal sjófarenda með hverju árinu. Þetta á bæði við um umferð
stærri skipa svo sem vegna flutningastarfsemi og einnig smærri báta, hvort heldur skemmti- eða
fiskibáta. Hnattræn hlýnun hefur vakið áthygli á svæðinu og gert það aðgengilegra. En íshafið er eftir
sem áður hættuslóð fyrir margra hluta sakir. Það er, enn sem komið er, úr alfaraleið, veðrabrigði eru
þar óútreiknanleg og varhugaverð. Því er margt að varast.
Slysavarnaskóli sjómanna tekur
um þessar mundir þátt í alþjóðlegu
verkefni sem miðar að því að efla
fræðslu um siglingar á norðurslóðum.
Verkefnið gengur undir enska
heitinu Small Craft Emergency
Response and Survival Training for
Arctic Conditions (SMACS). Eins
og nafnið bendir til snýr það að
siglingum smærri báta, þ. eþ báta
sem eru styttir en 15 m að lengd. Auk
Íslendinga koma aðilar frá Noregi,
Svíþjóð og Írlandi að verkefninu,
sem er hluti af Norðurslóðaáætlun
Evrópusambandsins og kostað
af sambandinu. Markmiðið er að
framleiða kennsluefni sem á að vera
aðgengilegt öllum þjálfunaraðilum
að kostnaðarlausu, hvar sem þeir eru
niðukomnir í heiminum.

Mikil þekking og
reynsla hér á landi
Hilmar Snorrason er skólastjóri
Slysavarnarskóla sjómanna

og hefur umsjón með aðkomu
Slysavarnafélagsins Landsbjargar að
verkefninu. Hann segir framtakið
tímabært og ákaflega þarft.
„Áhuginn á þessu svæði er alltaf
að aukast og umferðin eftir því. Á
hinn bóginn er erfitt að fylgjast
með sjóferðum á þessum slóðum.
Fólk getur siglt á skemmtibátum
sunnan úr Miðjarðarhafi og alla leið
norður eftir án þess að tilkynna um
það sérstaklega. Þá er alveg upp og
ofan hvort fólk sé nægilega vel búið
eða geri sér grein fyrir því hvaða
hættur leynast í norðurhöfum.
Veðráttan getur verið óblíð og er alveg
óútreiknanleg. Hér er bæði kalt og
hætta á ísingu sem verður að kunna
að bregðast við og hafísinn skapar
mikla hættu. Þetta hljómar kannski
eins og sjálfsagðir hlutir fyrir okkur
sem búum á Íslandi en það á ekki við
um alla. Svo verða sjófarendur að
átta sig á því að þeir eru komnir langt
frá byggðu bóli, svo viðbragðstími

björgunaraðila getur verið langur.“
Á Íslandi eru allir sjómenn
skyldaðir til þess að þreyta
slysavarnanámskeið en slíkar reglur
eru ekki í gildi annars staðar. Þá er
engum slíkum kvöðum til að dreifa
þar sem skemmtisiglingar eru annars
vegar. Verkefnið snýr einmitt að því
að gera kennsluefni um siglingar
á norðurslóðum aðgengilegt fyrir
þessa hópa. Hilmar segir framlag
Íslendinga til verkefnisins ákaflega
þýðingarmikið.
„Við Íslendingar höfum auðvitað
sótt sjóinn á þessu svæði öldum
saman, svo hér hefur byggst upp mikil
reynsla og þekking á náttúruöflunum
sem við er að etja. Við höfum reynt
hvað sjórinn getur verið hættulegur
og höfum löngum lagt mikið upp
úr því að vera fær í flestan sjó.
Slysavarnaskólinn hefur til að mynda
verið starfræktur í um 30 ár og nú er
það svo að allir sjómenn, hvort sem
þeir vinna á stóreflis frystitogara eða

lítilli trillu, verða að sækja námskeið.
Þess vegna erum við einkar vel í stakk
búin til þess að koma að hönnun
kennsluefnis af þessu tagi. Svo má
ekki gleyma því að samskiptin við
hafið og hættur þess eru okkur svo
eðlileg. Á Íslandi læra allir að synda,
bara svo ég nefni dæmi, en það á alls
ekki við í öðrum löndum. Auðvitað
er það okkur líka mikilvægt að efla
tengsl við erlenda aðila í gegnum
svona samvinnu. Við erum að vinna
með sjóbjörgunarfélögum og tækniog menntastofnunum. Samvinnan
eflir okkur öll.“

Sjófarendur hvattir til
þátttöku
Að sögn Hilmars er lögð höfuðáhersla
á að kennsluefnið verði aðgengilegt
sem flestum. „Við gerum ráð fyrir að
efnið verði rafrænt og aðgengilegt á
vefnum að svo miklu leyti sem það er
gerlegt. Þannig á fólk að hafa aðgang
að kennslugögnum á netinu og geta
farið yfir efnið heima hjá sér en komið
svo og tekið próf hjá þjálfunaraðilum.
Hins vegar verða alltaf einhverjir
þættir sem nauðsynlegt er að þjálfa
verklega eða í hóp.“
Verkefnið felur í sér viðamikla
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FROSTI ehf

KAFFIVAGNINN ehf

efnisöflun sem meðal annars fer fram
á vefnum. Á heimasíðu verkefnisins,
www.smacs-project.eu, gefst
almenningi tækifæri til þess að taka
þátt og deila sinni reynslu. „Við höfum
útbúið spurningalista sem fljótlegt
er að svara en veita okkur dýrmætar
upplýsingar. Þátttakendur eru fyrst
beðnir að svara fáeinum spurningum
um sjálfa sig, til dæmis um starf eða
hvaða reynslu þeir hafi af sjósókn, svo
fylgja spurningar sem taka mið að því.
Það eru til að mynda ólíkar spurningar
lagðar fyrir sjómenn annars vegar og
þá sem vinna við eftirlit í landi hins
vegar. Við hvetjum alla sjófarendur
og alla þá sem tengjast sjóferðum
á einhvern hátt til þess að taka
þátt. Þeirra framlag er okkur mjög
mikilvægt og verður til þess að auka
öryggi sjófarenda,“ segir Hilmar að
lokum.
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SJÓMENN OG FISKVINNSLUFÓLK TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN

PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

PRENTUN.IS

LÍMMIÐAR • PLASTKORT
AÐGÖNGUMIÐAR OG
MARGT FLEIRRA....

• Kassar og öskjur
• Arkir og pokar
• bakkar og filmur

• Aðgöngumiðar
• Límmiðar
• Plastkort

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

Skoðaðu vörulistan okkar á www.samhentir.is
Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575 8001 • www.samhentir.is
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Fjárveiting til viðhalds
björgunarskipanna
Björgunarskip Slysavarnafélagsins
Landsbjargar gegna mikilvægu
hlutverki, ekki einvörðungu til þess að
auka öryggi sæfarenda við strendur
landsins því útköllum hefur fjölgað
vegna ferða- og ævintýrafólks sem í
auknum mæli leitar á staði sem eru
ill- eða ófærir öðrum en öflugum
og sterkbyggðum björgunarskipum.

Það skiptir því miklu máli að
halda skipunum úti en mikill og
vaxandi viðhaldskostnaður hefur
reynst félaginu erfiður. Til þess að
tryggja áframhaldandi þjónustu
björgunarskipanna ákvað Alþingi að
leggja félaginu til 30 milljónir á ári
í átta ár, frá árinu 2014, til viðhalds
skipanna.

kallar á fagmenn sem kunna til verka.
Skipin þurfa ekki einvörðungu að
standast skoðun heldur þurfa þau
að standast raunir sem fólk vill helst
ekki lenda í,“ segir Hörður. „Sjómenn
treysta því að björgunarskipin séu
ávallt til taks og standist þær raunir
sem á þau eru lagðar.“
Útköll björgunarskipa Slysavarnafélagsins Landsbjargar eru
um eitt hundrað á ári hverju.
Líkt og síðustu ár voru útköll
nánast á hverjum degi í upphafi
strandveiðitímabilsins. En þótt flest
útkallanna séu vegna báta eða skipa
hefur útköllum vegna ævintýraferða
og almennra ferðamanna, innlendra
sem erlendra, fjölgað síðustu ár.
Hörður segir að björgunarskipin
séu nú í ágætu standi, „þau eru
sterk og vel smíðuð. Á skipunum
eru fjögurra til sex manna áhafnir,
yfirleitt björgunarsveitarfólk
sem hefur töluverða reynslu af
sjómennsku og þekkingu á sínu
svæði en heimahafnir skipanna
eru allt í kringum landið. Þau
er að finna í Vestmannaeyjum,
Grindavík, Sandgerði, Hafnarfirði,
Reykjavík, á Rifi, Patreksfirði, Ísafirði,
Skagaströnd, Siglufirði, Raufarhöfn,
Vopnafirði, í Neskaupstað og á Höfn.“

Hörður Már Harðarson, formaður
Slysavarnafélagsins Landsbjargar,
segir að með þessu framlagi verði
hægt að halda skipunum sjófærum.
Björgunarskip Landsbjargar eru 14
talsins og dreifð um allt land. Þau eru
hins vegar komin til ára sinna. Elsta
skipið, sem félagið rekur, var smíðað
1976 en það yngsta er frá árinu 1990.
Sum skipanna eru því orðin ansi
viðhaldsfrek.

Treysta á björgunarskipin
„Björgunarskipin eru mönnuð
sjálfboðaliðum en viðhald þeirra

Starfsfólk Ísfells
óskar öllum sjómönnum
og fjölskyldum þeirra
til hamingju með
Sjómannadaginn.

Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
www.isfell.is
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is
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Kjötbankinn
KÓPAVOGSHAFNIR

Hörður Már Harðarson, formaður
Slysavarnafélagsins Landsbjargar

Engin endurnýjun á næstunni
Rekstrarkostnaður skipanna er um
50 milljónir á ári að sögn Harðar.
„Þetta framlag til viðhalds þeirra
auðveldar okkur verulega að standast
þær kröfur sem til okkar eru gerðar
því eins og staðan er um þessar
mundir eru litlar líkur á því að það
verði farið að ræða um að endurnýja
björgunarskipaflotann,“ segir
Hörður Már Harðarson, formaður
Slysavarnafélagsins Landsbjargar.
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ÖRYGGISVÖRUR

Á SJÓ OG Í LANDI!

Öllum þykir okkur mikilvægt að
finna til öryggis í lífinu.
Dynjandi hefur verið leiðandi á
sviði öryggisvara síðan 1954.
Dynjandi örugglega fyrir þig!

Skeifunni 3 - Sími: 588 5080 - dynjandi.is
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Vitinn í Skuggahverfinu stóð norðan við
Bjarnaborg. Á innfelldu myndinni má sjá hvar vitinn
stóð. Vitatorg er sunnan Bjarnaborgar, þar er nú
bílastæðahús.

Reykjavíkurviti
Allt frá því að þéttbýlismyndun hófst
í landinu hefur Reykjavík verði í hópi
stærstu verbúða landsins og er það
enn. Sker og eyjar á Engeyjarsundinu
hafa gegnum árin og aldirnar gert
sjómönnum erfitt fyrir. Vitar og
innsiglingarmerki hafa því skipt
sjófarendur miklu máli.
Sögu Reykjavíkurvita, sem reyndar
hefur gengið undir mörgum nöfnum,
má rekja allt til ársins 1870. Þá kom
Hafnarnefnd Reykjavíkur því til leiðar
að sett var upp ljósker við Batteríið
við Arnarhól, á svipuðum slóðum og
Sænska frystihúsið reis síðar. Sama ár
var ljósker sett upp í Engey.
Ljóskerið á Batteríinu þjónaði
sæfarendum til ársins 1897 en þá
ákvað Hafnarnefnd Reykjavíkur að
reisa myndarlegan innsiglingarvita
austarlega í Skuggahverfinu, á

Helgastöðum við Lindargötu 65,
skammt austan Bjarnaborgar.
Vitatorg og Vitastígur draga nöfn sín
af vitanum.
Danska vitamálastjórnin teiknaði
Skuggahverfisvitann og útvegaði þau
tæki sem vitinn þarfnaðist. Vitinn
var ferstrendur tveggja hæða turn.
Jarðhæðin var hlaðin úr steini en efri
hæðin var úr timbri, klædd listaþili.
Olíugeymsla var á neðri hæð vitans
en ljóshús og varðstofa á efri hæð. Á
neðri stafninum var gluggi ljóshússins
og járnsvalir framan við.
Í Skuggahverfisvitanum var í
upphafi steinolíuljós, spegill og
snúningstæki sem tók ljósið af
með vissu millibili. Þar voru mislit
ljóshorn, grænt, hvítt og rautt, sem
voru samstillt ljóshornum Gróttuvita.
Árið 1911 var vitinn gasvæddur en

þá fékkst skýrara ljós sem auðveldara
var að greina frá öðrum ljósum
bæjarins. Spegill vitans var fluttur
í Engeyjarvita en snúningstækið í
Arnarnesvita. Árið 1925 var vitinn
endurbættur að nýju. Þá voru sett upp
ný gasljóstæki með glóðarneti.
Eftir því sem byggðin í Reykjavík
færðist austar á bóginn varð erfiðara
að greina vitaljósið og því var
Skuggahverfisvitinn lagður niður. Árið
1927 tók við annar viti, sá var uppi á
vatnstönkunum á Rauðarárholti og
var starfræktur til árisins 1944.
Ljóst var að finna þurfti
innsiglingarvitanum varanlegan
stað og þótti kjörið að koma honum
fyrir í turni Sjómannaskólans sem
þá var í undirbúningi. Þá var sagt
að vitinn væri kominn á topp æðstu
menntastofnunar sjómanna og mundi

þaðan lýsa sjómönnum örugga leið í
höfn og vera um leið yndisauki fyrir
íbúa Reykjavíkur og stöðug áminning
um mikilvægi sjómanna fyrir land og
þjóð.
Vitinn er enn í Sjómannaskólanum
en hann nýtist ekki sem skyldi því
sjómenn sjá hann ekki lengur, háa
turnhýsið við Höfðatorg byrgir þeim
sýn. Og þá er spurning hvort nýr viti

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir
á hátíðisdegi þeirra
GPG fiskverkun ehf.

Reykjaneshöfn

Gjögur hf.

Skipaþjónusta Einars

Gullberg ehf.

Sjómannafélag Íslands

Hafnarsjóður

Sónar ehf.

Bolungarvíkur

Tálknafjarðarhöfn

Hafnarsjóður Skagafjarðar

Vélar og skip ehf.

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Vélsmiðjan Foss ehf.

Hafnir Norðurþings

Vinnslustöðin hf.

Ísfélag Vestmannaeyja hf.

Þórsnes ehf.

Landhelgisgæslan

Þórsberg ehf.

MD vélar ehf.
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Loðnuvinnslan ehf

verði reistur í Reykjavík í framtíðinni.
Ef lensendur Sjómannadagsblaðsins
vita af ljósmynd af innsiglingarljósinu
á Batteríinu eða á vatnstönkunum
á Rauðarárholti væri gaman að fá
upplýsingar um það í netfangið
steini@kom.is.
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Vönduð rúm

auka svefngæði
• bæta líðan
•

Hliðargrindur fylgja með sem staðalbúnaður, en auðvelt er að fella þær undir botn, ef ekki þarf að nota þær.

Einstakur rúmbotn

Hliðargrindur

•
•
•
•

•
•
•
•

fylgja legufleti
veita öryggi
tvískiptar
auðvelt að stíga framúr

FASTUS_H_15.05.13

hreyfanlegir vængir
eykur blóðflæðið
dregur úr álagi og þrýstingi
bætir svefn og vellíðan

Komið í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Fastus | Síðumúli 16 | 108 Reykjavík | Sími 580 3900 | www.fastus.is
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Ásgeir kveður eftir 37
ár á fjármálavaktinni
Ásgeir Ingvason, framkvæmdastjóri
Sjómannadagsráðs, lætur í sumar af
störfum eftir 37 ára starfsferil. Ásgeir hóf
störf sem fjármálastjóri Hrafnistu árið
1976 og gegndi því starfi í 22 ár – eða
til ársins 1998. Skömmu síðar tók hann
við starfi forstjóra Sjómannadagsráðs
og frá 2001 hefur hann jafnframt gegnt
starfi framkvæmdastjóra Naustavarar,
byggingafélags Sjómannadagsráðs, sem á
og rekur fjölda öryggis- og þjónustuíbúða á
höfuðborgarsvæðinu.
Ásgeir var aðeins 29 ára er hann hóf
störf á Hrafnistu og segir hann mikið vatn
hafa runnið til sjávar síðan. „Reksturinn
stóð tæpt þegar ég byrjaði, það verður
bara að segjast eins og er. Við áttum
stundum varla fyrir launum. Það varð
því eiginlega mitt fyrsta verk að ráðast í
ítarlega kostnaðargreiningu á rekstrinum
til að finna út hver væru nauðsynleg
daggjöld og úr varð að lokum að við
fengum 25% hækkun á daggjöldum. Það
tók okkur fjögur ár að fá leiðréttingu og
þá fyrst gátum við hafist handa um ýmsar
nauðsynlegar úrbætur á húsakostinum.
Ég man t.d. að alltaf á vorin urðum við að
forða bókhaldinu undan vatnsleka þegar
byrjaði að hlána fyrir utan.“

Stöðugar byggingaframkvæmdir
Um það leyti sem Ásgeir hóf störf varð
fyrsta álman á Hrafnistu í Hafnarfirði
(A-álma) fokheld og í nóvember ári síðar,
1977, var hún tekin í notkun. Fimm
árum síðar var B-álman tekin í notkun
og síðan hefur hvert þrekvirkið rekið
annað. „Á níunda áratug síðustu aldar
byggði Sjómannadagsráð 52 raðhús við
Boðahlein og Naustahlein í Garðabæ. Það
má eiginlega segja að um aldamótin hafi
orðið ákveðin straumhvörf því árið 2001
stofnuðum við byggingafélagið Naustavör,
sem hefur það hlutverk að byggja og reka
öryggis- og þjónustuíbúðir í nálægð við
Hrafnistuheimilin,“ segir Ásgeir.
Naustavör á 64 íbúðir fyrir 60 ára og
eldri í Hafnarfirði, 24 íbúðir við Brúnaveg
í Reykjavík og 48 íbúðir við Boðaþing í
Kópavogi, þar sem nýlega lauk byggingu 47
íbúða til viðbótar. Þær voru teknar í notkun
á sumardardaginn fyrsta í lok apríl. Alls
eru íbúar þjónustu- og öryggisíbúðanna við
Hrafnistu rúmlega tvö hundruð.
Paradís í Grímsnesi
Auk þess að sinna fjármálum
Sjómannadagsráðs og Naustavarar hefur

Ásgeir um árabil haft mikið um þróun
sumarparadísarinnar í Grímsnesi að
segja, Hraunborga, þar sem eru rúmlega
220 sumarhús, flest í eigu einkaaðila
og félagasamtaka, sem leigja lóðirnar.
„Hraunborgir eru gríðarlega vinsælar
enda höfum við byggt upp góða þjónustu
á svæðinu. Þar er félagsheimili, verslun,
sundlaug og heitir pottar, gufubað,
sparkvöllur, leiktæki, golfvöllur, tjaldstæði
með rafmagni og fleira,“ segir Ásgeir.

Þetta er að verða gott
Ásgeir er búinn að standa vaktina í 37
ár og finnst vera kominn tími til að fara
að njóta áhugamálanna í meiri mæli. „Ég
mun hætta í sumar, en verða stjórnendum
innanhandar út þetta ár. Nú ætla ég að
snúa mér að tómstundunum,“ segir Ásgeir
og hlær.

Ásgeir Ingvason, fráfarandi
framkvæmdastjóri
Sjómannadagsráðs.

Sigurður tekur við
keflinu af Ásgeiri
Tilboð

Skelfisksúpa. Hafnarinnar með humri, bláskel,
hörpudisk, fenniku og þeyttum rjóma.
Lamb. Framhryggur í kryddraspi,
pönnukartöflur, sinneps-hnetudressing,
íslenskir sveppir, gulrótarmauk og lambagljái.
Súkkulaðikaka. Heit súkkulaði kaka,
hvítsúkkulaðimús, brennt hvítt súkkulaði,
appelsínusorbet og hindber.
2ja rétta kr. 4500/- | 3ja rétta kr. 5900/-

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

Sigurður Garðarsson verkfræðingur hefur tekið
til starfa hjá Sjómannadagsráði og hefur hann
nú yfirumsjón með starfsemi Sjómannadagsráðs
í stað Ásgeirs Ingvasonar sem hafði það starf
með höndum í 37 ár. Sigurður er smám saman
að koma sér fyrir og honum lýst vel á verkefnin
framundan.
„Þegar maður kemur á vinnustað og heimili
eins og Hrafnista er þá finnur maður fyrir
ákveðinni auðmýkt gagnvart því þróttmikla og
faglega starfi sem hér hefur verið unnið í áratugi.
Hér er ákaflega vinalegt umhverfi og ég skynja
sterkt hveru vel fólki líður hér, og þá á ég
bæði við heimilisfólk og starfsfólk,“ segir
Sigurður. Hann er smám saman að koma
sér fyrir og segir starfið umfangsmikið enda
teygi starfsemin sig um fimm sveitarfélög.
„Starfsemi Sjómannadagsráðs
á höfuðborgarsvæðinu er í fjórum
sveitarfélögum, Reykjavík, Kópavogi og
Hrafnista í Hafnarfirði teygir anga sína inní
Garðabæ. Á öllum þessum stöðum hefur
Naustavör byggt fjölmargar öryggis- og
þjónustuíbúðir við Hrafnistuheimilin og
síðan erum við með mikla frístundabyggð í
Grímsnes- og Grafningshreppi, þannig að það
er í mörg horn að líta í starfsemi sem teygir
anga sína víða,“ segir Sigurður.

Stór verkefni framundan
Framundan eru risavaxin verkefni í
uppbyggingu á íbúðum og þjónustu fyrir
komandi kynslóðir eldri borgara. „Ef
Sjómannadagsráð stendur jafn myndarlega á
bak við þau eins og ég hef séð að félagið hefur
gert sl. áratugi, þá fyllist maður stolti yfir
því að fá tækifæri til að vera hluti af þeirri
framtíðarsýn.“

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Sigurður lauk prófi í byggingaverkfræði
árið 1984 frá UW Madison í Bandaríkjunum
og MBA rekstrarhagfræði frá Háskóla Íslands
árið 2002. Sigurður hefur viðamikla reynslu
af byggingar- og þróunarverkefnum, m.a. við
uppbyggingu Nesvalla í Reykjanesbæ, þjónustuog íbúðakjarna fyrir eldra fólk, þar sem hann
hefur starfað sl. 6 ár. Sigurður er búsettur í
Reykjanesbæ og er kvæntur Ingveldi Möggu
Aðalsteinsdóttur. Þau eiga tvö börn.

Sigurður Garðarsson.
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YKKUR ER BOÐIÐ Á
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ
HB GRANDA Á
SJÓMANNADAGINN
Framkvæmdum við nýja frystigeymslu
HB Granda við Norðurgarð er nú að ljúka.
Af því tilefni og til að fagna með öllum á
sjómannadeginum bjóðum við til
fjölskylduskemmtunar hjá HB Granda
á Norðurgarði.

SKEMMTIDAGSKRÁ
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Latibær: Solla Stirða & Íþróttaálfurinn
Skoppa & Skrítla
Eyþór Ingi og Eurovision hópurinn
Sveppi & Villi
Sirkus Íslands

ÍSLENSKA / SIA.IS / GRA 64246 05/13

Atli Þór Albertsson stýrir
fjölskylduskemmtuninni

BÍLASTÆÐI

ÓÐ
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KI

FIS

ÓÐ
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S
I
F

BÍLASTÆÐI

HÁTÍÐARSVÆÐI
HB GRANDA
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Horft til hafs
Hátíð hafsins:

Stórtónleikar, söguganga
og bryggjusprell
Dagskrá Hátíðar hafsins er ansi metnaðarfull
í ár. Í samvinnu við Sportkafarafélag Íslands
ætlar starfsfólk Hafrannsóknastofnunar að
sýna börnunum og forvitnum foreldrum lífið
sem leynist í fjörunni, jafvel það sem varla
sést með berum augum.
Gerður G. Bjarklind kynnir óskalög
sjómanna á tvennum stórtónleikum í
Hörpu þann 1. júni. Tónlistarstjóri er Jón
Ólafsson og um sönginn sjá: Valdimar
Guðmundsson, Ragnar Bjarnason, Sigríður
Thorlacius, Guðrún Gunnarsdóttir, Kristján
Kristjánsson (KK), Magnús Eiríksson,
Gylfi Ægisson, Magni Ásgeirsson, Matthías
Matthíasson og Þorvaldur Halldórsson.

Guðjón Friðriksson sagnfræðingur leiðir
áhugasama í söguferð um Gömlu höfnina
laugardaginn 1. júní kl. 14.30. Gengið verður
um hafnarbakkana og lýst þeim miklu
breytingum sem orðið hafa á Gömlu höfninni.
Bryggjusprell verður í boði fyrir börnin bak
við Víkina, Sjóminjasafn Reykjavíkur en það
verður skemmtilegt svæði fyri börnin úr efni
tengdu hafinu. Það verða ýmsar þrautir, leikir,
keppnir og smiðjur.
Fjöldi skemmtiatriða verða í boði alla
helgina sem hægt er að skoða á www.
hatidhafsins.is

Í tilefni 75 ára afmælis
Sjómannadagsráðs og
Sjómannadagsins var gefin út
afsteypa af styttunni „Horft til
hafs.“
Styttan er eftir Inga Þ. Gíslason
og er í fullri stærð á Miðbakka
Reykjavíkurhafnar, þar sem hún
var afhjúpuð á Sjómannadaginn 1.
júní 1997.
Á stöpli styttunar segir:
„Sjómannadagurinn í Reykjavík
og Hafnarfirði reisti þennan
minnisvarða hér á fjörusteinum
Reykjavíkur, í tilefni 80 ára
afmælis Reykjavíkurhafnar og 60.
Sjómannadeginum, árið 1977.
Í virðingu og þökk við íslenska
sjómannastétt.“
Afsteypan er bronslituð, 24
cm á hæð og er seld í verslunum
Hrafnistuheimilanna í Reykjavík,
Hafnarfirði og Sjóminjasafni
Reykjavíkur. Styttan kostar
kr.5.900.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

www.lyfja.is

- Lifið heil

fær í flestan sjó
Þjónustum allar tegundir af skipskistum og
sjúkrakössum í farartæki af öllu tagi.
Mætum á staðinn ef þess er óskað.
Snögg og góð þjónusta.

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 55126 05/11

Komdu við í næstu Lyfju og fáðu nánari upplýsingar
eða hafðu samband í síma 555 2306.

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík
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TIL HAMINGJU MEÐ
SJÓMANNADAGINN
N1 ÓSKAR SJÓMÖNNUM OG FJÖLSKYLDUM ÞEIRRA UM LAND ALLT TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN
Árangur í sjávarútvegi byggir á traustu
og kraftmiklu samstarfi allra þátttakenda.
Gæðavörur og traust þjónusta reyndra
sérfræðinga eru okkar framlag svo þú
náir enn betri árangri!

WWW.N1.IS

N1 BÝÐUR ÞÉR
• ELDSNEYTI Á SKIP OG BÁTA
• SMUROLÍU OG FEITI
• VINNUFATNAÐ
• ÚTGERÐARVÖRUR

•
•
•
•

ÖRYGGISTÆKI
REKSTRARVÖRUR
VERKFÆRI
EFNAVÖRUR

Meira í leiðinni
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75 ára saga Sjómannadagsráðs:

Svifið seglum þöndum
Stórmerkileg sýning hefur verið
sett upp í Víkinni, sjóminjasafninu
í Reykjavík, í tilefni af 75 ára
afmæli Sjómannadagsráðs.
Sýningin endurspeglar helstu
gildi Sjómannadagsráðs og
Sjómannadagsins, því auk þess að
gera hátíðarhöldum Sjómannadagsins
góð skil, er minning látinna sjómanna
heiðruð og fjallað um uppbyggingu
Hrafnistuheimilana.
Þegar gestir ganga inn á
sýningunna birtist þeim áhrifamikill
minningarveggur þar sem eru 3.445
nöfn þeirra íslensku sjómanna sem
létust við störf sín á síðustu öld.
Flestir þeirra létust á fyrstu áratugum
aldarinnar.

Hátíðarhöld Sjómannadagsins eru
gerð góð skil í Bryggjusalnum, en
þar hefur starfsmönnum safnsins
tekist að skapa sannkallaða
hátíðarstemmningu þar sem andi fyrri
ára svífur yfir vötnunum.
Í Hornsílinu, einum af sölum
safnsins, er fjallað um sögu og þróun
Hrafnistuheimilanna. Þar gefst
gestum meðal annars tækifæri til
þess að sjá hvernig fyrstu herbergin
á Hrafnistu litu út þegar heimilið var
tekið í notkun árið 1957 og hægt er að
bera það saman við herbergin eins og
þau líta út í dag.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Túrbínur
Viðgerðir - Sala

Spíssar, glóðarkerti og
annar búnaður fyrir
eldsneytiskerfi dieselvéla
Vesturhrauni 1-210 Garðabæ Sími 535 5850 - www.framtak.is
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Öruggari öryggishnappur

PIPAR\TBWA • SÍA • 131657

Hjúkrunarfræðingar alltaf á vakt

Öryggismiðstöðin er eini þjónustuaðili öryggishnappa

Ef þú ert með hnapp frá öðrum þjónustuaðila, er einfalt að skipta. Hringdu í síma

sem er með hjúkrunarfræðinga í stjórnstöð á símavakt

570 2400 og kynntu þér málið.

allan sólarhringinn. Hjúkrunarfræðingar eru til ráðgjafar
fyrir hnapphafa auk þess að vera stuðningur við
öryggisverði í útköllum. Auk þess fylgir hverjum nýjum
hnappi reykskynjari sem er beintengdur stjórnstöð
Öryggismiðstöðvarinnar.

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Öryggishnappur Heimaþjónusta

Ferðaþjónusta

Hjálpartæki

Aðlögun húsnæðis
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Reyklaust fiskiskip!
Það hefur löngum loðað við íslenska sjómenn að þeir væru býsna háðir
tóbakinu og fyrir marga þeirra dygði ekkert annað en filterslaus Camel.
En hugsanlega heyrir þessi ímynd sögunni til, því sá áfangi náðist eftir
loðnuvertíðina síðastliðinn vetur að Beitir NK varð reyklaust skip. Það
hefði einhvern tímann þótt saga til næsta bæjar að enginn í áhöfn íslensks
fiskiskips af þessari stærð reykti um borð!
Hjörvar Hjálmarsson skipstjóri á Beiti segir að reykleysið eigi sér nokkurn
aðdraganda. Hann segir að sá næstsíðasti í áhöfninni sem hætti að reykja
hafi lagt sígaretturnar á hilluna fyrir um það bil einu ári. Sá síðasti lét
undan þrýstingi skipsfélaganna og kvaddi tóbakið í lok loðnuvertíðarinnar.
Hjörvar sagði að þegar nótaveiðar hófust á síðustu loðnuvertíð og bætt var
við mönnum í áhöfnina hefði hinum nýráðnu verið gerð grein fyrir því að
þeir væru að ráða sig á reyklaust skip, reyklausan vinnustað. Þeir sem hlutu
ráðningu og reyktu tilkynntu strax að þeir væru hættir ósómanum og við það
var staðið.
Hjörvar segist vera stoltur af því að stýra nú reyklausu fleyi en tekur fram
að ekki sé fylgst með því hvað menn aðhafist í landi. Hann segir að brýnt
sé fyrir sjómönnum að þeir hugsi um heilsu sína og í því sambandi ættu
reykingar að vera eitt hið fyrsta sem tekið væri á um borð í hverju skipi.
Það sé ennþá alltof algengt að íslenskir sjómenn reyki og það sé brýnt fyrir
sjómannastéttina að líta þannig á að fiskiskip geti alveg eins verið reyklausir
og vinnustaðir í landi.

Hárgreiðslan í ár
Það verður seint sagt að Sjómannadagsblaðið sé tískublað, en við
gátum ekki annað en birt þessa mynd af greiðslu sem vann fyrstu
verðlaun á Íslandsmóti hárgreiðslufólks sem haldið var á síðasta ári.
Greiðslan gæti heitið „Svifið seglum þöndum“ og það verður
fróðlegt að sjá hvort einhverjar konur gangi um með skip á höfðinu
á Hátíð hafsins sem haldin verður nú um helgina.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A - A c t a v i s 3 1 3 0 9 1

Göngum frá
verknum

Íbúfen®

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

Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir flokki lyfja sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við
vægum til meðal miklum verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum lyfjum eða einhverju hjálparefnanna. Þeir
sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð eins og astma, nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða
blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun bólgueyðandi verkjalyfja, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar
eða oftar, með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem þjást af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar
blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða
aðra maga- eða þarmasjúkdóma, truflanir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef, astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi
teppusjúkdóma í öndunarvegi, blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting, nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota lyfið.
Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen
getur gert konum erfiðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga til baka þegar hætt er að taka lyfið. Íbúprófen berst í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf
yfirleitt ekki að hætta meðan á skammtíma meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. Aukaverkanir: Svartar,
tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartruflanir, truflanir í meltingarfærum s.s. niðurgangur,
ógleði, uppköst, vindgangur og harðlífi, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og
pokamyndun í digurgirni (rof eða fistlar), smásæjar blæðingar frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni, höfuðverkur, syfja, svimi, sundl, þreyta,
æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6
klst. millibili. Hámarks dagsskammtur er 1200 mg. Börn 6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag.
Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára og yngri eiga
ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Mars 2013.
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Vatn og vellíðan.

RYÐFRÍ NIÐURFÖLL OG
FITTINGS FRÁ BLÜCHER

Göturennur fyrir allt
að 90 tonna burð.

Ryðfríu niðurföllin frá Blücher eru nú fáanleg
í Lagnaverslun BYKO í Kópavogi. Blücher
niðurföllin fást í öllum útfærslum, hvort sem
um ræðir baðherbergi, brugghús, sláturhús,
iðnaðareldhús eða fiskvinnsluhús. Getum
einnig látið sérsmíða niðurföll og rennur eftir
teikningu.

TIL ÞJÓNUSTU

Brunaborðar og
eldvarnarkítti
á góðu verði.

FYRIR SJÁVARÚTVEGINN

LAGNAVERSLUN

Hágæða stálrör og pressfittings.

Ofnlokar, strenglokar,
gólfhitastýringar, álpex og síur.

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

Nánari upplýsingar: lagnadeild@byko.is - byko.is - sími: 515 4000
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Bjargaði
manni frá
drukknun
– fékk þakklætisvott 65 árum síðar

Clara Waage færir Aage Eliasen styttuna á heimili hans í Kaupmannahöfn.

Aage Eliasen, háseti á danska
Vegna veðurhams á leiðinni seinkaði
skipinu Gunhild, var einungis 18
komunni fram yfir jólahátíðina.
ára gamall þegar hann bjargaði
Á milli jóla og nýárs var unnið við
íslenskum manni frá drukknun.
affermingu þótt kalt væri í veðri. Aage
Hann var á næturvakt um borð í
hafði verið undir þiljum að hita sér, en
skipinu Gunhild í Reykjavíkurhöfn
kom upp á þilfar við landgöngubrúna
aðfararnótt mánudagsins 27.
og heyrði þá að buslað var í sjónum
desember árið 1948. Skipið var
milli skips og bryggju. Aage renndi
hlaðið margvíslegum jólavarningi,
kaðli til mannsins í sjónum, sem
WHYnáði taki á honum en gat ekki hafið
meðal annars appelsínum og eplum.

CHOOSE?

sig upp. Þá komu nokkrir menn
hásetanum til hjálpar og tókst þeim í
sameiningu að koma kaðlinum utan
um manninn og draga hann uppá
þilfar. Þá var talsvert dregið af honum.
Eiginkona Aage er ættuð frá
Færeyjum, hún er frænka Clöru
Waage sem var gift Steinari Waage
skókaupmanni. Fyrir skömmu sagði
Aage Clöru frá þessari björgun og

Papernet uses
BATP technology,
ABSOLUTELY EXCLUSIVE
IN EUROPE

Vistvænar rekstrarvörur

- fyrir þig og umhverfið

1

ELIMINATES
UNPLEASANT ODOURS

2

AVOIDS
BLOCKAGES

Án þess að
nota BIOTECH

Eftir 10 daga
með BIOTECH

Eftir 30 daga
með BIOTECH

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

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

Engin
ólyktELIMINATES

3

PURGING OPERATIONS

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

4

SAFEGUARDS
Engar
THE ENVIRONMENT
stíflurCleaner
í waste water.
Completely biodegradable.
klósetti

5

bætti við hann hafi aldrei fengið
að vita nafn mannsins sem hann
bjargaði.
Clöru Waage þótti ófært að Aage
hafi ekki fengið neinn þakklætisvott
fyrir mannbjörgina og hafði því
samband við Sjómannadagsráð.
Formaður þess, Guðmundur
Hallvarðsson, brást vel við, sendi
THE
honum
kortPRODUCT
og afsteypu af listaverki
IngaRANGE
Þ. Gíslasonar, Horft til hafs.
Verkið
Rollvar upphaflega sett upp
á hinum fornu fjörusteinum
Reykjavíkur, þar sem nú er
Miðbakki, í tilefni 80 ára afmælis
407567 Superior Maxi Jumbo Toilet Paper
Reykjavíkurhafnar
og 60 ára afmælisWhite
407573 Superior Maxi Jumbo Toilet Paper
White
Sjómannadagsins árið 1979.
Clara afhenti Aage styttuna í apríl
2013 en hann sem siglt hefur um
öll heimsins
höf er nú háaldraður White
407568 Superior Mini Jumbo Toilet Paper
407574
Superior Mini Jumbo Toilet Paper
og býr
í Kaupmannahöfn.
Hann var White
þakklátur Sjómannadagsráði fyrir
þakklætisvottinn og sagðist hafa
verið heppinn öll sín ár á sjónum.
407569 Superior Toilet Paper Single Wrap
White
„Það er langt síðan þetta gerðist og
blessunarlega hefur mér auðnast að
hjálpa mörgum úr óförum á mínum
sjómannsferli,”
sagði
407570 Superior Toilet Paper
White
Roll Aage um leið
og hann setti styttuna í öndvegi í
stásstofunni heima hjá sér.
407575 Superior Toilet Paper Roll

White

407576 Superior Toilet Paper Roll

White

Manni bjargað
frá drukknun
Snemma á mánudagsmorgunn
bjargaði danskur sjómaður, manni frá
drukknun hjer í Reykjavíkurhöfn.
Þetta gerðist niður við kolakrana,
en þar liggur danska skipið Gunhild
og losar vörur. Milli kl. fjögur og
fimm á mánudagsmorgun, var Aage
Elíasson háseti, sem var á vakt,
kom út þilfarið við landgöngubrúna,
heyrði hann, að buslað var í sjónum,
milli skips og bryggju. Aage brá
skjótt við,
í kaðal,
n°
m náði
n° cm
cm cmrendi
cm honum
n°
n°/cm material
2 Micro 300 811 37 9,5
27
6x1 24x2/258 Virgin pulp
til mannsins er náði taki
á 7,6
honum.
2 Micro 247,1 810 30,5 9,5
27
6
6x1 48/243 Virgin pulp
Ekki gat maðurinn hafið sig upp úr
sjónum á kaðlinum. Komu nú nokkrir
aðrir menn hásetanum til hjálpar og
tókst þeim
að
koma
utan
n°
m
n° cm
cm kaðlinum
cm
cm
n°
n°/cm material
2 Micro 150 405 37 9,5 19,5
7,6 12x1 24x2/258 Virgin pulp
um manninn og draga hann
upp á
2 Micro 140 459 30,5 9,5 19,5
6
12x1 48/243 Virgin pulp
þilfar. Var þá talsvert af manninum
dregið, enda drukkinn.
Var lögreglunni síðan gert aðvart
n°
m
n° cm cm cm
cm
og
tók hún
manninn. –10Talið
er n°
víst,n°/cm material
2 Micro 18,15 165 11 9,5
4,5 12x8 12x2/258 Virgin pulp
að ef Aage Eliasson hefði ekki verið
svo skjótur til og úrræðagóður,
hefði maðurinn drukknað. Runólfur
n°
m
n° cm cm cm
cm
n°
n°/cm material
Stefánsson frá Holti, sem 4,5
einnig
er
2 Micro 27,5 250 11 9,5 12,4
8x6 14x2/258 Virgin pulp
vaktmaður í skipi þessu, en var ekki
nærstaddur, er þetta gerðist, segir,
að nauðsynlegt sje, að lögreglan hafi
meira eftirlit
ferðum
n°
m
n°með
cm cm
cm manna
cm
n° við
n°/cm material
2höfnina,
Micro 19,8einkum
180 11 þó
9,5 drukkinna.
10,2
4,5 24x4 12x2/258 Virgin pulp

n°

DERMATOLOGICALLY
TESTED

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

cm

cm

n°

n°/cm

material

10,3

4,6

8x8

33/227

Recycled

T

DER
M
A

ST
E

m

ST
E

TE

n° cm cm

2 Honey Comb 28,8 250 11,5 9,6

Interfold

Engar
TEST
DERMA
stíflur í
frárennslislögnum
DER
M
A

Morgunblaðið birti er svohljóðandi
frétt af atvikinu á baksíðu 29.
desember 1948:

407571 Superior Interfold Toilet Paper

White

n°
2

407572 Superior Handtowel V Folded Flushy

White

2

Wave

n°
224

cm
11

cm
21

n°

cm

cm

Wave

210

22

21

• DERMA
ST
T
TE

n°

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

Rekstrarvörur
- vinna með þér
RV 03/13

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

Clara Waage og Guðmundur Hallvarðsson.
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n°
n°/cm
224x40 20x2/260

n°

n°/cm

210x15 20x2/260

material
Virgin pulp

material
Virgin pulp
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Þjónustumiðstöð og
120 íbúðir við Sléttuveg
Næsta framkvæmdasvæði á vegum Sjómannadagsráðs verður
við Sléttuveg í Fossvoginum í Reykjavík. Framkvæmdir hefjast
á næstu misserum og stefnt er að því að taka fyrstu þjónustuog öryggisíbúðirnar í notkun eftir tvö ár.
Samningur Sjómannadagsráðs Reykjavíkur og Hafnarfjarðar
undirrituðu samning við Reykjavíkurborg á síðasta ári og
gerir hann ráð fyrir að Sjómannadagsráð byggi og starfræki

á svæðinu, m.a. undir merki Hrafnistu, þjónustu- og
öryggisíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustukjarna sem meðal
annars er ætlaður öllum eldri borgurum við Sléttuveg. Með
uppbyggingunni verður leitast við hafa á einum stað allar
tegundir íbúðaforma fyrir eldri borgara og bjóða þeim þannig
upp á alhliða þjónustu sem þróist með hverjum og einum í
samræmi við breytta stuðningsþörf.

Tölvuunnin mynd sem gefur
til kynna hvernig byggðin við
Sléttuveg mun líta út.

Ölduvör, dótturfyrirtæki Sjómannadagsráðs, mun byggja
120 þjónustu- og öryggisíbúðir við Sléttuveg og leigja þær eldri
borgurum, 60 ára og eldri. Samningurinn gerir ennfremur ráð
fyrir að Félagsbústaðir hf., fyrir hönd Reykjavíkurborgar, leigi
20 íbúðir af þeim sem byggðar verða.
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Þjónustu- og öryggisíbúðir Naustavarar:

Íbúðir til lífstíðar

Um þessar mundir er Naustavör, dótturfyrirtæki Sjómannadagsráðs Reykjavíkur og Hafnarfjarðar, að úthluta 47 leiguíbúðum
við Boðaþing 22. Um er að ræða 26 tveggja herbergja íbúðir í
tveimur stærðarflokkum og 21 þriggja herbergja íbúð í tveimur
stærðarflokkum. Íbúðirnar eru glæsilegar í alla staði, með
yfirbyggðum svölum og góðu útsýni.
Gott samfélag eldri íbúa er við Boðaþing á vegum Naustavarar
því þegar er flutt inn í 48 íbúðir í 5 hæða lyftublokk við Boðaþing
24.
Handan götunnar við Boðaþing eru Hrafnista og
þjónustumiðstöðin Boðinn þar sem boðið er upp á fjölbreytta
og góða þjónustu. Þar er m.a. glæsileg innisundlaug sem íbúar
Hrafnistu og þjónustu- og öryggisíbúðanna hafa aðgang að.
Allar íbúðir Naustavarar eru af vönduðustu gerð og með því
besta sem eldri borgurum býðst hér á landi. Þær eru sérstaklega
hannaðar með þarfir eldri borgara í huga og standa allar í næsta
nágrenni við Hrafnistuheimili, þaðan sem innangengt er á milli.
Markmiðið með byggingu þessara vönduðu öryggis- og
þjónustuíbúða er að gera eldra fólki kleift að búa sem lengst á
eigin vegum í sérhönnuðum sérbýlum en njóta um leið þess mikla
öryggis sem fylgir nálægðinni við Hrafnistuheimilin þar sem
aðgangur er að fjölbreyttri þjónustu. Innangengt er úr blokkinni
í þjónustumiðstöðina við Boðaþing. Þar er rúmgóður matsalur,
aðgangur að dagdvöl, þjónustu hjúkrunarfræðinga, öryggisvöktun,
skemmtilegu tómstunda- og félagsstarfi, svo sem hannyrðum,
tálgun og fleira, aðgangur að sundlaug, íþróttasal með tækjum,
púttvöll, matsal og ýmsu fleiru.

Kynntu þér málið
Naustavör á fjölda þjónustu- og öryggisíbúða á
höfuðborgarsvæðinu fyrir 60 ára og eldri. Um að ræða íbúðir
í fjölbýlishúsum við Brúnaveg í Reykjavík, við Hraunvang
í Hafnarfirði og Boðaþing í Kópavogi. Öðru hverju losna
íbúðir til útleigu og er þá gott að hafa skráð sig á biðlista hjá
Sjómannadagsráði.
Upplýsingar um öryggis- og þjónustuíbúðir Naustavarar eru
veittar í síma 585 9301 og á www.hrafnista.is. Einnig má senda
fyrirspurn á netfangið jona.karlsdottir@hrafnista.is.
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Tjaldstæðin í Hraunborgum fá háa einkun
Ferðafólki líkar vel við tjald- og
húsbílasvæði Sjómannadagsráðs í
Hraunborgum í Grímsnesi enda er það
metnaðarmál stjórnenda svæðisins að
bjóða upp á fyrsta flokks aðstöðu til
hvíldar og afþreyingar. Meðaleinkunn
tjaldsvæðisins á vefnum tjalda.is
er 4,4 af 5,0 mögulegum sem er ein
allra hæsta einkunn sem finnst á
vefnum. Þessi einkunnargjöf tjaldbúa
undirstrikar gæði tjaldsvæðisins.
Á tjaldsvæðinu hafa gestir aðgang
að rafmagni og heitu og köldu vatni.
Þar er salerni sem mætir þörfum
fatlaðra. Á svæðinu er minigolfvöllur
sem nýtur mikilla vinsæla. Völlurinn
var allur endurnýjaður fyrir skömmu
og nýlega voru flatir og teigar á
9 holu par 3 golfvelli svæðisins
endurnýjaðir. Golfvöllurinn hentar
byrjendum vel svo ekki sé talað um
vinahópa og fjölskyldur sem vilja
spila golf saman en eru með misjafna
forgjöf eða enga. Ekki skemmir að
flatargjaldið á vellinum er frekar lágt.
Fleiri afþreyingarmöguleikar eru í
boði í Hraunborgum. Þar er að finna
sparkvöll, körfuboltavöll og ljómandi
fína sundlaug með eimbaði og þremur
heitum pottum. Þar er sannarlega
hægt að slappa af og njóta lífsins. Í
grennd við sundlaugina hefur verið
sett upp útsýnisskífa þar sem hægt
er að skoða fjallahringinn og næsta
nágrenni borganna á skemmtilegan og
upplýsandi hátt.
Gestir Hraunborga hafa aðgang
að netsambandi í þjónustumiðstöð
svæðisins en þar er líka hægt að spila

billjard, þythokkí, pílukast, leika sér í
fótboltaspili eða horfa á sjónvarpið.
Hraunborgir eru kjörinn
áningarstaður fyrir ferðamenn hvort
sem þeir tjalda þar til einnar nætur
eða skreppa í sund og fara einn hring
á golfvellinum í leiðinni.

Sumarbústaðir
Hraunborgir eru vinsælt sumarbústaðaland enda stutt að fara frá
höfuðborgarsvæðinu, eða um 70
km, og frá svæðinu er stutt í marga
þekkta og vinsæla ferðamannastaði,
s.s. Þingvelli, Laugarvatn, Gullfoss,
Geysi, Skálholt, Flúðir og svo mætti
lengi telja.
Um þessar mundir
er verið að úthluta
sumarbústaðalóðum við
tvær götur. Lóðirnar á
svæðinu hafa notið mikilla
vinsælda en þar er hvort
tveggja heitt og kalt vatn.
Upplýsingar um lausar
sumarbústaðalóðir og
aðstöðuna í Hraunborgum
fást í síma 486-4414
(netfang hraunborgir@
simnet.is), hjá Sjómannadagsráði
í síma 585-9301/585-9302 og
á vef Sjómannadagsráðs, www.
sjomannadagsrad.is/hraunborgir.
Nánari upplýsingar um
tjaldstæðin í Hraumborgum fást í
þjónustumiðstöðinni í síma 863 5800.

Dreymir þig
nýtt eldhús!

Hjá þaulvönum starfsmönnum GKS færðu sérsmíðað eldhús
og allar innréttingar sem hugurinn girnist.
Við bjóðum framúrskarandi þjónustu og gæðasmíði
alla leið inn á þitt heimili.

Gæði - Kunnátta - Sveigjanleiki
Trésmiðja GKS ehf, Funahöfða 19, sími 577 1600, gks@gks.is, gks.is
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Einkennisfatnaður aflagður
á Hrafnistuheimilunum

Frá vinstri: Guðrún Jónsdóttir
félagsliði, Hrönn Ljótsdóttir,
forstöðumaður Hrafnistu í
Kópavogi, og Birta Hjartardóttir
sem starfar við aðhlynningu.

Meiri vellíðan
„Það að klæðast venjulegum fötum í
stað þess að vera í einkennisfatnaði
er eitt af þeim atriðum sem miða að
því að skapa heimilislegra umhverfi.
Fyrirkomulagið hefur verið tekið upp
víða og alls staðar gefist vel. Í byrjun
óttuðust margir að breytingin myndi
leiða til aukinnar sýkingarhættu en
reynslan er að svo er alls ekki. Þannig
að ég mæli eindregið með þessu. Nýleg
rannsókn nemenda við Háskólann
á Akureyri sýnir t.d. að líðan
heimilisfólks á Hrafnistu í Kópvogi
er mjög góð og ég tel að ástæðu þess
sé m.a. að finna í breyttum aðbúnaði
og heimilislegra yfirbragði en áður
tíðkaðist,“ segir Hrönn.

Starfsfólk Hrafnistuheimilanna í
Reykjavík og Hafnarfirði klæðist ekki
lengur sérstökum einkennisfatnaði
eins og verið hefur um langt árabil.
Á heimilinu í Kópavogi hefur
einkennisfatnaður aldrei tíðkast frá
því það tók til starfa fyrir þremur
árum.
Hrönn Ljótsdóttir, forstöðumaður
Hrafnistu í Kópavogi, segir mikla
og jákvæða þróun hafa átt sér stað
á yfirbragði heimilislífs á dvalarog hjúkrunarheimilum landsins
síðan lagður var grunnur að nýjum
viðmiðum hjúkrunarheimila sem
skilgreind var í skýrslu heilbrigðisog tryggingamálaráðuneytis árið
2008. Í þeim er m.a. lögð áhersla á að
hjúkrunarheimili séu heimili fólks og
eigi því að líkjast, eins og kostur er,
húsnæði, skipulagi og aðstæðum á
venjulegum einkaheimilum.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

SKINNEY
ÞINGANES HF.

Eitt landsins mesta úrval íslenskra húsgagna
Láttu verðið koma þér þægilega á óvart

Wing

Nostri

Gosi

Guss

Cubus

Stabbi

Emira

Syrusson Hönnunarhús
Síðumúla 33
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Hrafnista

Á við
meðalstórt
sveitarfélag
Á Hrafnistuheimilunum þremur, í
Hafnarfirði, Kópavogi og Reykjavík,
hafa rúmlega 500 manns fasta
búsetu. Í rað- og blokkaríbúðum
á lóðum heimilanna búa að auki
hátt í 300 manns, sem sækja ýmsa
daglega þjónustu á heimilunum,
svo sem margvíslega afþreyingu,
endurhæfingu og þjálfun. Einnig
njóta á annað hundrað einstaklingar,
búsettir annars staðar, reglulegrar
dagvistar á heimilunum auk þess
sem margir njóta hvíldarinnlagnar í
ákveðinn tíma.
Alls má segja að á degi hverjum
njóti um eitt þúsund manns
þjónustu af einhverju tagi á
Hrafnistuheimilunum. Í starfsemi
Hrafnistu er meginmarkmiðið að
bjóða íbúum og öllum þeim sem sækja
þjónustu til heimilanna uppá sem
fjölbreyttust úrræði í samræmi við
þarfir og óskir hvers og eins.
Á heimili af þeirri stærðargráðu
sem Hrafnista er, þarf mikinn

fjölda starfsfólks til að sinna þeirri
margvíslegu þjónustu sem veitt er. Á
heimilunum starfa samtals um 800
manns. Þar starfar t.d. aðstoðarfólk
í ýmsum störfum, bakarar,
félagsliðar, félagsráðgjafar, gæða- og
fræðslustjóri, hjúkrunarfræðingar,
iðjuþjálfar, íþróttakennarar, læknar,
matartæknar, matreiðslumeistarar,
málarar, pípulagningamenn, prestur,
rafvirki, starfsfólk við ræstingu,
sjúkraliðar, sjúkraþjálfarar, starfsfólk
á skrifstofu, smiðir, starfsfólk í
eldhúsi og borðsölum, tómstundaog félagsmálafræðingar, starfsfólk
í umönnun, viðskiptafræðingar,
þroskaþjálfarar, starfsfólk í
þvottahúsi, samskiptafulltrúi og
fleiri. .
Hrafnista er samfélag þar sem
búa og starfa hátt í tvö þúsund
manns, eða svipaður fjöldi og býr í
Sveitarfélaginu Ölfusi, að Þorlákshöfn
meðtalinni.

Þvær á 15 mínútum!
Krakkarnir komast strax í
uppáhaldsbuxurnar sínar.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is
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LÖNDUN ehf.

Lykilhlutverk
í efnahagslífinu
Icelandic Group hefur allt frá stofnun, árið 1942, gegnt
mikilvægu hlutverki í íslensku efnahagslífi. Með því að byggja
á reynslu Íslendinga af sjávarútvegi og fylgja fast eftir þróun til
nútímatækni og nýrra aðferða við veiðar, vinnslu og markaðssetningu hefur fyrirtækið náð sterkri stöðu á alþjóðamarkaði.
Okkar hlutverk er að auka verðmæti sjávarafurða
til farsældar fyrir land og þjóð.

Icelandic Group óskar sjómönnum og
Íslendingum öllum til hamingju með daginn.
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Kiwanisklúbburinn Hekla í Reykjavík hefur í 48
ár, eða allt frá árinu 1965 glatt heimilisfólk á
Hrafnistu með sumarferðum, skemmtunum af ýmsu
tagi, hátíðarkvöldverðum og flugeldasýningum á
þrettándanum. Í Hafnarfirði gleður Lyonsklúbburinn
Ásbjörn heimilisfólk með félagsvist og bingókvöldum
sem ávallt hafa verið vel sótt og vinæl frá því að
klúbburinn kom að félagsmálum á heimilinu fyrir
þremur áratugum, árið 1980.
Fyrstu árin var spiluð vist tvisvar til þrisvar á ári
en um 1990 var ákveðið að breyta til og byrja að
spila bingó í stað félagsvistar. Tveimur árum síðar
gekk Lyonsklúbbur kvenna í Hafnarfirði, Kaldá, til
samstarfs við Ásbjörn um félagsstarfið og má segja
að þá hafi aukinn kraftur færst í starfið því nú er ekki
spilað bingó sjaldnar en átta sinnum á ári á Hrafnistu
í Hafnarfirði.
Að auki má nefna að hinar ýmsu reglur Oddfellow
á höfuðborgarsvæðinu auk sjómannafélaga gefa
Hrafnistuheimilunum reglulega tæki sem koma í
góðar þarfir á ýmsum sviðum í starfseminni. Síðast en
ekki síðast gefa einstaklingar peningagjafir af ýmsum
tilefnum.

Öflugir
bakhjarlar
styðja þétt við bakið á félagslífinu á Hrafnistu
Hrafnistuheimilin eiga sér marga velunnara sem styðja vel við bakið
á því fjölbreytta félagslífi sem fram fer á heimilunum. Meðal þeirra eru
góðgerðarfélög á borð við Lyons og Kiwanis.

Rausnaskapur einstaklinga
Sem dæmi um þann ótrúlega rausnarskap, sem
einstaklingar hafa sýnt Hrafnistu í gegnum árin, má
nefna konu eina sem heimsótti Hrafnistu í Reykjavík
fyrir skemmstu. Hún færði heimilinu umslag sem
innihélt tugi þúsunda króna sem hún vildi gefa til
starfseminnar. Hún vildi ekki gefa upp nafn sitt en
sagðist hafa heitið á Hrafnistu af ákveðnu tilefni sem
hún gaf ekki heldur upp. Að því loknu hvarf hún á
braut.

Fyrr í þessum mánuði efndi Kiwanisklúbburinn Hekla
til vorferðar með heimilisfólki á Hrafnistu í Reykjavík.
Ferðin var vel sótt. Ekið var eftir Suðurlandsvegi til
Sandskeiðs, þar sem beygt var inná Bláfjallaveginn.
Ekið var til Hafnarfjarðar og þaðan til Bústaðakirkju,
þar sem sr. Pálmi Matthíasson tók á móti gestum. Í
félagsheimili kirkjunnar voru þegnar veitingar og hlýtt
á góðan boðskap.
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Ertu búinn að vera á sjónum
í eitt ár eða meira?
Langar þig að fara á
námskeið eða í
skóla?

Átt þú rétt á styrk?

Meistaramálun
ehf
Sjómennt er
fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfyrirtækja. Félagsmaður,
sem unnið hefur í a.m.k. 12 mánuði skv. kjarasamningi SA/LÍÚ við Sjómannasamband Íslands, hjá útgerðum innan LÍÚ, og greitt til aðildarfélags Sjómenntar
á þeim tíma á rétt á stuðningi til starfsnáms.

Samtök atvinnulífsins (SA), Landssamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) og Sjómannasamband Íslands (SSÍ) standa að Sjómennt.
Nánari upplýsingar: www.sjomennt.is • sjomennt@sjomennt.is

NESSKIP

Fiskmarkaður
Siglufjarðar

LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA

S j óme n n t

•

SJÓMANNASAMBAND ÍSLANDS

F j öltæ kn i sk ó l a Í s l an d s

•

H át ei g s v eg i

•

1 0 5 R ey k j av í k

•

Sí m i 5 2 2 3 3 0 0

•

Fax 5 2 2 3 3 0 1

SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM
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Opið hús
á Hrafnistuheimilunum
á sjómannadaginn
2. júní 2013
Handverkssýningar og sala á vinnustofum fer fram á
Hrafnistuheimilunum á sjómannadaginn.

Hrafnista Reykjavík
Hrafnista Hafnarfjörður
Hrafnista Kópavogur

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.

Daglegir flutningar á flesta staði á landinu!
Vörumóttaka Akureyri
Austursíðu 2

Vörumóttaka Reykjavík
Héðinsgötu 1-3

Vörumóttaka Egilsstöðum
Lagarbraut 7

Hafðu samband og við gefum þér tilboð strax!
Hafðu samband

Héðinsgötu 1 - 3, 105 Reykjavík, s: 533-2211
www.nesfrakt.is
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Viðarvörn nr. 1 á Íslandi

Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.Trygg›u vi›num
vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. Trygg›u vi›num bestu fáanlegu
allra ve›ra von. Trygg›u vi›num best gu vörn. Á Íslandi er allra
Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.Trygg›u vi›num
vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. Trygg›u vi›num bestu fáanlegu

Notaðu sumarið til að verja viðinn!
Verið viðbúin vetrarhörkum
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
Útsölusta›ir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BYKO Kauptún • BYKO Akranesi • Axel ﬁórarinsson málarameistari, Borgarnesi • Snæþvottur,
Grundarfir›i • Virkið Hellissandi • Núpur byggingavöruverslun, Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki • BYKO Akureyri •
Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • BYKO Rey›arfir›i • G.T. VÍK Egilsstöðum • Verslunin PAN, Neskaupstað • BYKO Selfossi • Mi›stö›in Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík.

Sjómannadagurinn
VM- félag vélstjóra og málmtæknimanna óskar sjómönnum
og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn.

V M - F é l ag 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 - Stórhöfða 25 - 110 Reykjavík - 575 9800 - www.vm.is
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VÍS sendir sjómönnum landsins
og fjölskyldum þeirra heillaóskir

E N N E M M / S Í A / N M 57 76 4

TIL HAMINGJU MEÐ SJÓMANNADAGINN
Við erum strandþjóð og okkur er fiskveiði
í blóð borin. Við hugsum til sjómannanna
okkar með hlýhug og stolti í dag eins og

aðra daga og óskum þeim öruggra og
fengsælla ferða.
VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.

VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS

