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Við þessi merku tímamót er eðlilegt 
að staldra við, horfa um öxl og líta 
yfir farinn veg Sjómannadagsins 
og þá samleið sem hátíðahöld 
sjómanna hafa átt með sjávarútvegi 
og siglingum Íslendinga í framþróun 
og afturför.

„Virðulegasta og mesta 
skrúðganga sem hér hefur sést “  
segir í Morgunblaðinu eftir fyrstu 
hátíðahöld Sjómannadagsins 
6. júní 1938.  Það er mikill 
hugur í sjómönnum og þeirra 
forystusveit, að minna á mikilvægi 
sjómannastéttarinnar fyrir land 
og þjóð og heiðra minningu þeirra 
sjómanna sem farist höfðu við störf 
sín, segir í blaðinu. 

Sjómannadagsráð setti sér nýtt 
markmið árið 1939. „Vér lítum svo 
á að langt muni í land til þess að 
elliheimili fyrir sjómenn verði reist, 
af hinu opinbera, ríki eða bæjum 
og teljum því að sjómannastéttinni 
gefist hér kærkomið tilefni til að beita 
sér fyrir fjársöfnum til stofnunar 
elli- og hvíldarheimilis fyrir aldraða 
sjómenn.  Hér er um menningar- og 
mannúðarmál að ræða, sem vér 
trúum á að allir geti orðið samhuga 
um að vinna að.”

Árið 1920 voru sett lög um að 
hásetar skyldu fá 6 tíma hvíld 
á sólarhring sem þýddi 18 klst. 
vinnudag og árið 1928 voru sett lög 
um 8 stunda hvíld sem leiddi af sér 
16 klst. vinnudag.  Á þessum árum 
var mikil umræða um starfsævi 
togarasjómanna og höfðu hinir 
virtustu læknar á orði að starfsævi 
togarasjómanna væri 20-25 ár.  Það 

þarf ekki mikla ígrundun til að sjá 
hvað beið þessara manna við starfslok 
langt um aldur fram.  Hin endanlega 
tillaga Sjómannadagsráðs hljóðaði 
svo:  „Sjómannadagsráð samþykkir 
að vinna að því í nánustu framtíð 
að safna fé til stofnunar elli- og 
hvíldarheimilis fyrir aldraða farmenn 
og fiskimenn.”  

Árið 1955 vannst mikill sigur 
þegar sett voru lög um 12 klst. 
hvíldartíma háseta á togurum.  Að 
dvalarheimilistillögunni hefur verið 
unnið í gegnum árin og nú eru fjögur 
dvalar- og hjúkrunarheimili í rekin 
á vegum sjómannadagsráðs, 88 
leiguíbúðir auk fjölda eignaríbúða 
í námunda við Hrafnistuheimilin.  
Lætur nærri að um 2000 manns, 
starfsfólk, heimilisfólk og 
íbúar þjónustuíbúða séu undir 
merkjum Sjómannadagsráðs 
og Hrafnistuheimilanna. 
Hrafnistusamfélagið er því á stærð 
við miðlungs kaupstað á Íslandi!

Þótt útihátíðahöld 
Sjómannadagsins hafi tekið nokkrum 
breytingum í tímans rás standa 
þau enn á grunni þeirrar dagskrár 
sem lagt var upp með á fyrsta 
Sjómannadeginum 1938.  Horfin 
er mikilfengleg skrúðganga um 
miðbæinn og veðbanki tengdur 
úrslitum kappróðursins. Nú hefur 
verið stofnað nýtt róðrarfélag 
í Reykjavík „Stafnið” og hefur 
Sjómannadagsráð lánað félaginu 2 
kappróðrarbáta.  Vonandi leiðir þetta 
framtak félagsins fleiri aðila til dáða 
og ekki þarf mikið til að endurvekja 
veðbanka vegna kappróðurs á 

Sjómannadaginn.  
Hátíð hafsins 
í samstarfi 
Faxaflóahafna, 
Reykjavíkurborgar og 
Sjómannadagsráðs 
hefur tekist vel 
með fjölbreytilegri 
dagskrá laugardag 
og sunnudag, góðri 
fjölskylduskemmtun 
og góðu upphafi 
sumars sem vonandi verður okkur 
öllum til yndis og ánægju.

Sjómannadagurinn er í 
samfylgd með útgerðinni 
í tækniframförum og bæt-
tum aðbúnaði sjómanna en 
kaupskipaflota í hnignun.
Hver hefði trúað því á árum áður 
að íslenskir fossar og fell yrðu flutt 
til Færeyja og skipið í eigu íslensku 
olíufélaganna sem dreifir eldsneyti 
á hafnir landsins yrði einnig skráð 
í Færeyjum.  Það er dapurt fyrir 
eyþjóð að standa frammi fyrir því að 
ekkert kaupskip skuli vera skráð á 
Íslandi.  Er Ísland frjálst ríki og óháð 
öðrum þjóðum?  Já og nei.  Öll þau 
kaupskip sem íslenskar útgerðir eru 
með á þurrleigu eða tímaleigu losna 
sjálfkrafa undan leigusamnings við 
Íslendinga á viðsjárverðum tímum.  
Þá verður erfitt að fá kaupskip á 
leigu eða ætla menn að taka hin 
stærstu fiskiskip í fraktflutninga?  
Hvaða augum líta stjórnvöld til 
íslenskra farmannastéttar?  Fáir eru 
í námi í Stýrimannaskólanum enda 
engar framavonir í kaupskipaflota 

sem ekki er til á 
Íslandi. Er íslensku 
skipafélögunum 
skítt sama þótt 
enginn íslenskur 
kaupskipastóll 
sé til, hvað þá 
heldur íslensk 
farmannastétt?  
Ríkisstjórnir 
umliðinna ára 
hafa  boðað mikla 
atvinnuuppbyggingu, 
m.a. með álverum þar 
sem nokkur hundruð 
manns starfa í 

hverju álveri, fyrir utan afleiddu 
störfin sem skipta hundruðum ef 
ekki þúsundum.  Í þeirri stóriðju 
sem þegar er risin hér á landi skipta 
flutningar til þeirra orðið milljónum 
tonna á ári og flutningar frá þeim 
eru um 6-800 þúsund tonn.  Talað 
er um sjálfsögð atvinnutækifæri 
stóriðjunnar en ekki má gleyma þeim 
miklu atvinnutækifærum í íslenskri 
farmannastétt sem fengist ef íslensk 
skip sæu um allan þennan flutning. 

Fyrir rúmu ári síðan gerði 
ríkisvaldið tilraun til þess að 
stofna til alþjóðlegrar íslenskrar 
skipaskrár með sama hætti og hinar 
Norðurlandaþjóðirnar hafa gert. 

Lög þessa efnis tóku gildi 1. janúar 
síðastliðinn en koma engum til gagns 
vegna kröfu ASÍ kjör áhafna íslenskra 
kaupskipa færu eftir íslenskum 
kjarasamningum. Fyrir vikið sjá 
íslensku skipafélögin engan hag að 
því að skrá skip sín hér á landi.

Ég óska sjómönnum og 
fjölskyldum þeirra til hamingju með 
Sjómannadaginn.

Guðmundur Hallvarðsson,
formaður Sjómannadagsráðs.

„Í fiskidrætti er reynsla og þekking 
djúprætt með þjóðinni frá alda öðli, 
enda skara íslendingar þar frammúr 
starfsbræðrum sínum, öðrum 
fiskimönnum, um allan heim. Með 
réttu hefur orðið hetja í nútímamáli 
tapað allri merkíngu, svipað og séní 
eða herra, nema þegar það er haft um 
„hetjur hafsins“ á sjómannadaginn; 
og hver sá sem á Íslandi notar þetta 
fornfræga orð í dag um aðra en 
framúrskarandi fiskimenn er einna 
líkastur manni sem fer að þéra 
hundinn sinn. Verk þessara manna 
er sá grundvöllur sem alt þjóðfélagið 
hvílir á.“

Þessi skrif nóbelsskáldsins okkar 
í þættinum „Flatneskja á Íslandi“í 
bókinni Íslendingaspjalli eiga fyllilega 
við enn þótt liðlega fjögurra áratuga 
gömul séu. Þetta kristallast hvað best 
í þjóðarsálinni á Sjómannadeginum 
sem nú er haldinn hátíðlegur í 
sjötugasta sinn. Hann er í senn 
hátíðis- og baráttudagur sjómanna og 
fjölskyldna þeirra sem og þjóðarinnar 
allrar. Við hyllum þá sem leggja okkur 
til lífsbjörgina og minnumst um leið 
liðinna með virðingu og stolti.

Fyrir 70 árum, þann 6. júní 
1938, komu sjómenn saman, fylktu 
liði í skrúðgöngu með tilheyrandi 
hátíðarhöldum bæði á Ísafirði og 
í Reykjavík og héldu upp á fyrsta 
sjómannadaginn. Talið er að hartnær 
fjórðungur allra Reykvíkinga, eða 
um tíu þúsund manns, hafi tekið 
þátt í hátíðinni. Dagurinn öðlaðist 
fljótt þann sess sem við þekkjum og 
almenna viðurkenningu. Enda höfum 
við Íslendingar upp frá þessu haldið 
sjómannadaginn hátíðlegan um allt 
land og víða í sjávarplássum er þetta 
jafnvel mesti hátíðisdagur ársins. 

Dagurinn er helgaður 
sjómönnum en því ber líka að 
fagna hve landsmenn allir eru 
meðvitaðir um daginn og gildi hans. 

Hátíðarstemning ríkir hvarvetna 
og kappkostað er að gera daginn 
sem best úr garði. Fjölmiðlar gera 
honum verðug skil og sömuleiðis sýna 
fjölmörg fyrirtæki og stofnanir hug 
sinn til sjómanna með fjölbreyttum 
hætti. Allt er þetta þakkarvert og 
sýnir og sannar hve mikils íslenska 
þjóðin metur sjómannsstarfið.

Það er enda rík ástæða til. 
Peningarnir vaxa ekki á trjánum eins 
og sumir virðast stundum halda. 
Þá þarf iðulega að minna á hvert 
vægi sjávarafurða er í útflutningi 
þjóðarinnar; hvaðan peningarnir 
koma á Íslandi. Sjósókn og fiskveiðar 
hafa frá aldaöðli verið lífsbjörg 
Íslendinga og það er næsta einstakt 
að þjóð skuli hafa byggt samfélag sitt 
á einni atvinnugrein að heita má. 
Sjávarútvegurinn er aflvaki einhverra 
bestu lífskjara í heimi. Þökk sé 
dugmiklu og hæfu fólki. 

Við Íslendingar njótum mikils álits 
á alþjóðavettvangi fyrir nýtingu okkar 
á auðlindum hafsins og ýmsir horfa 
til Íslands sem nokkurrar fyrirmyndar 
á þessu sviði. Það er vitaskuld 
ánægjulegt en þrátt fyrir okkar góða 
orðspor getum við gert margt betur. 
Sem betur fer hefur okkur þó tekist 
að byggja upp góðan orðstír sem við 
njótum víða um heim. Það er litið svo 
á að okkar auðlindanýting einkennist 
af ábyrgð og því sé óhætt að kaupa 
og selja vörur sem eiga uppruna sinn 
innan íslenska fiskveiðistjórnarke
rfisins og eru unnar af íslenskum 
fyrirtækjum. Þetta orðspor leggjum 
við mikla áherslu á að varðveita. Það 
er auðvelt að glata því niður en erfitt 
að vinna það upp. Ég hef rækilega 
orðið þess var að ákvörðunin um 
niðurskurð þorskaflaheimilda í fyrra 
er í hugum margra erlendra kaupenda 
lifandi sönnun þess að algjörlega megi 
treysta Íslendingum á þessu sviði. 
Þessi viðbrögð hafa styrkt mig enn 

frekar í þeirri trú að rétt hafi verið að 
skera þorskkvótann svona niður og 
í reynd óhjákvæmilegt ætluðum við 
að vera trúverðug áfram og sjálfum 
okkur samkvæm. 

Það er engin launung að þetta 
var erfið ákvörðun enda bitna 
afleiðingarnar hvað harðast þar sem 
ég þekki best til; við sjávarsíðuna. 
En það vissi ég líka að væri einhver 
stétt þess megnug að standa 
þetta stórviðri af sér væru það 
sjómenn. Þeir hafa staðið í stafni 
þjóðarskútunnar í hvaða veðri og 
vindum sem er og stýrt henni styrkri 
hönd með þjóðarhag að leiðarljósi. 
Þeir eiga fyrst og fremst heiðurinn af 
velmegun okkar og þjóðin á að sýna 
sjómönnum þann sóma sem þeim 
ber. Með fórnfýsi og þrotlausri elju 
hafa þeir lagt grunninn að okkar góða 
þjóðarbúi.

Þótt ekkert komi í staðinn fyrir 
60 þúsund tonn af þorski og þau 
störf sem þeim fylgja hefur þó bæði 
verð- og gengisþróun orðið til að létta 
mönnum lítið eitt róðurinn. Verð 
á íslenskum þorskafurðum hefur 
hækkað umtalsvert frá því að ljóst 

var að aflaheimildirnar í þorski yrðu 
skornar niður. Það endurspeglar ríkan 
áhuga kaupenda á íslenskum fiski og 
skort á þessum afurðum. Þetta og 
verulegar breytingar á gengi íslensku 
krónunnar hafa orðið til að bæta mjög 
hlut íslenskra sjómanna á þessum 
samdráttartíma.

Þegar við mörkum stefnu okkar um 
nýtingu sjávarauðlinda snýst hún ekki 
einasta um ábyrgð gagnvart okkur 
sjálfum sem nú erum ofar moldu 
heldur fyrst og fremst gagnvart 
afkomendum okkar. Okkur ber 
að skila náttúruauðlindunum í að 
minnsta kosti jafngóðu ásigkomulagi 
og við tókum við þeim. Þetta er 
sjálfbær nýting auðlinda og augljós 
öllum sem starfa að sjávarútvegi. 
Þessu gerir íslenska þjóðin sér líka 
grein fyrir því að við ætlum ekki að 
byggja á sjávarútvegi eingöngu til 
skamms tíma. Þetta er atvinnugrein 
sem hér eftir sem hingað til 
verður burðarás og grundvöllur 
efnahagslífsins. Þess vegna eru svo 
miklar skyldur lagðar á okkar herðar. 

Það er gríðarlega mikið í húfi að 
hægt verði að auka aflaheimildirnar 

í framtíðinni svo áfram geti haldið 
sú framfarasókn sem sjómenn áttu 
heiðurinn af á síðustu öld. Því að 
það vitum við – og höfum kynnst 
betur núna en nokkru sinni fyrr – að 
þrátt fyrir glæstan árangur í ýmsum 
öðrum efnum og fjölbreyttari stoðir 
efnahagslífsins er sjávarútvegurinn 
grunnstoðin. Það slær víðar í 
bakseglin en í sjávarútveginum og í 
því ölduróti, sem nú gengur yfir, er 
hann kjölfestan sem þjóðarskútan 
reiðir sig á jafnvel þótt við þurfum að 
sætta okkur við lakari aflaheimildir 
um hríð. Ég hef því fulla trú á að 
okkur takist að sigla upp úr þessum 
öldudal. Trú mín á íslenskan 
sjávarútveg og þá, sem þar starfa, er 
sem fyrr algjörlega óbilandi. 

Því miður heggur almættið 
stundum skörð í okkar frábæra 
hóp. Sem betur fer hefur þó margt 
áunnist í öryggismálum sjómanna 
og mannskæðum sjóslysum fækkað 
með árunum. Betri bátar og skip, 
aukin vitneskja um veðurlag, 
reynsla og margs konar ráðstafanir 
aðrar hafa skilað árangri. Þessi 
þróun þarf að halda áfram og með 
sífellt öflugri björgunarbúnaði 
Landhelgisgæslunnar vex öryggi 
sæfarenda. Starf sjómannsins við 
erfiðar aðstæður verður þó aldrei 
hættulaust og því ber okkur sem 
fyrr skylda til að hafa öryggismálin í 
öndvegi.

Í ört stækkandi þjóðfélagi með 
sífellt fleiri og stærri atvinnugreinum 
er hætt við að hlutur þeirra, sem 
sjóinn sækja, gleymist. Það má aldrei 
gerast. Íslenskur sjávarútvegur hefur 
verið og verður undirstaða lífsafkomu 
þjóðarinnar og störf sjómanna og 
annarra þeirra, er að sjávarútvegi 
vinna, verða aldrei metin um of.

Ég óska sjómönnum, fjölskyldum 
þeirra og öðrum landsmönnum allra 
heilla.  

Til hamingju með daginn.

Einar Kristinn Guðfinnsson
sjávarútvegsráðherra.
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Á Sjómannadaginn 2005 gat þáver-
andi sjávarútvegsráðherra, Árni M. 
Mathiesen, þess að ríkisstjórnin hefði 
ákveðið að nöfn þeirra sjómanna er 
létust í seinni heimsstyrjöldinni yrðu 
skráð á Minningaröldur Sjómanna-
dagsins. Nöfnum 90 sjómanna hefur 
nú verið bætt við þau nöfn sem fyrir 
voru vegna styrjaldarátaka, en talið er 
að um 200 sjómenn hafi farist og hvíli 
í hinni votu gröf. Fyrir voru nöfn 113 
þeirra sem fórust. Á Minningaröld-
urnar hefur nú á Sjómannadaginn 
2006 verið skráð 441 nafn.  

Mörg sagan hefur verið skráð um 
hrikalegar mannraunir og hetjudáð 
sem íslenskir sjómenn lentu í og 
jafnvel eftir giftusamlega björgun var 
haldið til hafs á ný. Þær eru líka til 
skráðar heimildirnar um æðruleysi 
sjómannskonunnar sem beið milli 
vonar og ótta um hvort gæfan fylgdi 
skipi og skipshöfn eiginmannsins. Og 
sorgarstundin þá prestur barði dyra 
og tilkynnti andlát eiginmannsins og 
fyrirvinnu heimilisins, frá konu og 
mörgum börnum sem aldurs vegna 
skynjuðu ekki stundina. Héldu áfram 
að leika sér þá prestur yfirgaf heimilið, 

en konan lokaði sig afsíðis um stund. 
En lífið hélt áfram sinn gang. Enginn 
lífeyrissjóður, engar tryggingar, eng-
in áfallahjálp, en oftar en ekki gengu 
góðir grannar í hús með söfnunarbauk 
til handa sjómannsekkjunni og börn-
unum.

Sagan má ekki falla í gleymskunnar 
dá. Æska þessa lands á hverjum tíma 
verður að vita og muna söguna, upp-
runann og hvað þurfti að hafa fyrir 
því sem leiddi af sér nægtarbrunna 
nútímans. Þess vegna er þema Sjó-
mannadagsins í ár helgað sjómönnum 
og fjölskyldum þeirra sem voru við út-
kant Íslands í styrjaldarátökum seinni 
heimstyrjaldar.

Nýlega var þess getið í fréttum 
að 12 þúsund sjómenn hefðu farið í 
Slysavarnarskóla sjómanna. Sjómenn, 
sem hafa lent í sjávarháska, hafa að-
spurðir oftast getið þess, að rétt við-
brögð þeirra við björgun megi þakka 
þeirri kunnáttu sem þeir öðluðust í 
Slysavarnarskólanum. Það var sameig-
inleg ákvörðun fulltrúa stéttarfélaga 
sjómanna, útgerðarmanna og sam-
gönguráðuneytis til að fækka slysum 
á sjó, að enginn skyldi lögskráður á 

skip nema að undangengnu námskeiði 
í Slysavarnarskólanum. 

Í landi er skýlaus krafa gerð til 
þeirra manna sem stjórna hvers konar 
tækjum til hífinga, eða gefa bendingar 
þeim er slíkum tækjum stjórna, skylt 
að sækja námskeið og afla sér rétt-

inda til slíkra starfa. Þessi sjálfsagða 
krafa nær þó enn ekki til skipa og er 
umhugsunarefni hve lengi eigi svo við 
að una. Það liggur ljóst fyrir að það 
þarf að stuðla að enn frekara öryggi 
um borð í skipum og fækkun slysa. 
Sú hugsun að slys um borð í skipi sé 
eitthvað sem ekki er hægt að komast 
hjá og fylgdi áhættusömu starfi sjó-
mannsins er horfin. Því þurfa hags-
munaaðilar að halda vöku sinni og 
gefa því ávallt gaum hver næstu skref 
eiga að vera í  þá átt að fækka slysum 
til sjós enn frekar.

Nokkur ár eru liðin síðan haldin var 
ráðstefna um öryggismál sjómanna. 
Fer ekki að verða tímabært að útgerð-
armenn, sjómenn og þeir sem að ör-
yggismálum sjómanna vinna, beri 
saman bækur sínar?

Ég óska sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra til hamingju með Sjómannadag-
inn. Stöndum saman og tökum þátt í 
hátíðarhöldum dagsins. 

Guðmundur Hallvarðsson
formaður Sjómannadagsráðs

Sjómannadagurinn er hvoru tveggja 
í senn baráttudagur og hátíðisdag-
ur sjómanna. Hann var haldinn í 
fyrsta skipti árið 1938 í Reykjavík og 
á Ísafirði. Talið er að um tvö þúsund 
sjómenn hafi tekið þátt í skrúðgöngu í 
höfuðborginni. Á fáum árum breiddist 
þessi siður út um land og hefur lengst-
um verið einn mesti hátíðisdagur árs-
ins í mörgum sjávarplássum. Því mið-
ur virðist hann hafa látið undan síga á 
stöku stað, en til að mynda í Reykjavík 
hefur hann gengið í endurnýjun líf-
daga með Hátíð hafsins. Það er vel 
enda eigum við að hampa þeim verð-
skuldað sem lagt hafa grunninn að 
þeim góðu lífskjörum sem við Íslend-
ingar njótum. Það var ekki tekið út 
með sældinni að færa samfélagið frá 
fátækt til velsældar en það tókst okkar 
kröftugu sjómönnum með einstakri 
elju og áræðni. 

Sjávarútvegurinn er undirstöðu-
atvinnuvegur þjóðarinnar og hagsæld 
hennar byggist á honum. Það er óneit-
anlega mjög sérstakt í hópi þróaðra 
þjóða sem búa við góð lífskjör - raunar 
ein þau bestu í heimi - að ein atvinnu-
grein standi undir 60 prósentum vöru-
útflutnings og 40 prósentum útflutn-
ingstekna vöru og þjónustu. Þessu 
átta sig ekki allir á og í reynd þarf 
stundum að minna fólk á þetta, þegar 
það veltir fyrir sér hvaðan peningarnir 
koma á Íslandi. Þeir koma sem fyrr úr 
grundvallaratvinnugrein þjóðarinnar 
– sjávarútveginum. Hann er aflvaki 

einhverra bestu lífskjara í heimi. Þökk 
sé dugmiklu og hæfu fólki. 

Sjómenn lögðu grunninn að þeirri 
hagsæld sem við búum nú við en það 
gekk ekki þrautalaust fyrir 
sig. Síður en svo. Hafið gefur 
og hafið tekur. Af því hefur 
íslenska þjóðin ekki farið 
varhluta, einkum reyndust 
stríðsár seinni heimsstyrj-
aldarinnar okkur dýrkeypt 
í mannslífum. Á hverju ein-
asta ári styrjaldarinnar 
misstu Íslendingar fjölda 
sjómanna í hafið og þótt þeir 
færust ekki allir beinlínis af 
völdum hernaðarátaka olli 
stríðið og afleiðingar þess 
miklu um manntjónið. Sér-
staklega var árið 1941 mikið 
hörmungaár í sögu íslensks 
sjávarútvegs. Þá týndu 125 
íslenskir sjómenn lífi, flestir 
beint eða óbeint vegna ófrið-
arins. Ekki höfðu orðið slíkir 
mannskaðar í röðum sjó-
manna frá því á sjóslysaár-
unum miklu um aldamótin 
1700. Ólíku er þó saman að 
jafna þar sem aðstæður allar 
voru mun frumstæðari og 
farkostir veikbyggðari þá en 
hartnær 250 árum síðar.  Talið er að 
rúmlega 200 Íslendingar hafi látið lífið 
af völdum stríðsins, nær allt sjómenn 
sem margir hverjir hvíla í votri gröf. Í 
sjómannadagsræðu sinni í fyrra sagði 

Árni Matthiesen forveri minn í starfi 
frá því, að til að minnast þeirra sem 
þessi örlög hlutu í seinni heimsstyrj-
öldinni ætlaði ríkisstjórnin að tryggja 

að nöfn þeirra allra yrðu skráð á minn-
isvarðann Minningaröldur sjómanna-
dagsins í Fossvogskirkjugarði. Að til-
hlutan Sjómannadagsráðs í Reykjavík 
og Hafnarfirði var lögð mikil vinna í 

að fá sem gleggstar upplýsingar um þá 
íslensku sjómenn sem létust í síðari 
heimsstyrjöldinni. Í ljós kom að nöfn 
níutíu og eins manns vantaði á Minn-
ingaröldur sjómannadagsins. Úr þessu 
hefur verið bætt og vonandi eru nú 
nöfn allra þeirra sem svona fór fyrir 
í stríðinu að finna á minnisvarðanum 
og þeim sá sómi sýndur sem vera ber.  

Íslendingar njóta í ríkum mæli 
nálægðar við gjöful fiskimið. Við höf-
um skipað okkur í fremstu röð sjáv-
arútvegsþjóða heims enda er íslenskur 
sjávarútvegur almennt á heimsmæli-
kvarða. Þar á hann heima og afurðirn-
ar bera þess merki. Á ferðum mínum 
erlendis hef ég orðið þess áþreifanlega 
var að horft er til Íslands sem fyr-
irmyndar á flestum sviðum grein-
arinnar og lokið lofsorði á það sem hér 
er gert. Við vitum ósköp vel að ekki er 
allt fullkomið hér en það er talað af 
virðingu um auðlindanýtingu okkar, 
þekkingu, afköst, vöruvöndun, tækni 
markaðsþekkingu og svo mætti áfram 
telja. Það eru ekki mín orð, einhverra 
hlutdrægra eða annarra sem hugs-
anlega eiga hagsmuna að gæta, heldur 
dómur þeirra sem vinna með okkur 
eða í samkeppni á erlendri grundu. 
Fiskurinn er framúrskarandi og það að 
hann er veiddur og í mörgum tilfellum 
unninn á Íslandi er út af fyrir sig nægj-
anlegt gæðavottorð, hafa margir haft á 
orði. Hingað sé að sækja margs konar 
kunnáttu, hvort heldur er í frumfram-
leiðslunni eða á þjónustusviðum sem 
tengjast sjávarútvegi. Þetta höfum við 
löngum vitað en engu að síður lætur 
alltaf jafn vel í eyrum að heyra kröfu-
harða viðskiptavini og keppinauta 
hafa orð á þessu.  

Það eru breyttir tímar í íslenskum 
sjávarútvegi. Deilur um fiskveiði-
stjórnunarkerfið hafa rénað mikið, 
enda öllum ljóst að það er komið til 
að vera í þeim farvegi sem nú er. Um 
það þarf því ekki að þjarka frekar. 
Þetta kemur m.a. fram í því að óvild 
í garð greinarinnar og þeirra sem þar 
starfa hefur dalað. Umræða um sjáv-
arútveg á opinberum vettvangi og 
hinum pólitíska líka hefur sömuleið-
is minnkað mikið. Og reyndar eru 
vísbendingar um að þær séu hreinlega 
að snúast í aðra átt en áður. Bein-
ast inn á önnur svið. Meginástæðan 
fyrir hófstilltari og fyrirferðaminni 
umræðu en oft áður eru þau kaflaskil 
sem að ofan er getið. Fyrir liggur að 
sjávarútvegi stjórnað í megindráttum 
á grundvelli framseljanlegs aflahlut-
deildarkerfis, kvótakerfisins. Síðan 
höfum við krókaaflamarkskerfið eða 
smábátakerfið sem sumir kalla. Auk-
inheldur önnur byggðaleg úrræði og 
ráðstafanir til að bregðast við sérstök-
um aðstæðum. Það er búið að stilla af 
stærðirnar og marka þann ramma sem 
menn starfa innan. Í sjávarútvegi eins 
og öðrum greinum atvinnulífsins er 
óvissan verst. Henni hefur verið eytt 
hvað snertir fiskveiðistjórnunarkerf-
ið. Menn ganga að leikreglunum vís-
um og spila eftir þeim. 

Með dugnaðarforka í fremstu röð, 
framúrskarandi hráefni og skýrt 
afmarkaðan leikvöll ganga íslenskir 
sjómenn stoltir til sinna verka; að færa 
björg í bú. Til hamingju með daginn.

Einar K. Guðfinnsson 
sjávarútvegsráðherra

Kveðja til sjómanna

Minningaröldur Sjómannadagsins
Sagan - Öryggismál

Að Sjómannadagsráði í Reykjavík og 
Hafnarfirði standa eftirtalin stéttarfélög 
sjómanna:
Skipstjóra- og stýrimannafélagið Aldan Reykja-
vík, Félag íslenskra skipstjórnarmanna (hafa nú 
sameinast í Félag skipstjórnarmanna), Vélstjóra-
félag íslands, Sjómannafélag Reykjavíkur, Félag 
íslenskra loftskeytamanna, Sjómannafélag 
Hafnarfjarðar, Matsveinafélag Íslands og 
Félag bryta.

Tilgangur og markmið 
Sjómannadagsráðs eru 
m.a.:
Að efla samhug meðal sjó-
manna og hinna ýmsu starfs-
greina sjómannastéttarinnar 
og vinna að nánu samstarfi 
þeirra.

Að heiðra minningu látinna sjómanna og 
sérstaklega þeirra sem látið hafa líf sitt vegna 
slysfara í starfi.
Að kynna þjóðinni áhættusöm störf sjómanns-
ins og hin mikilvægu störf sjómannastéttarinnar 
í þágu þjóðfélagsins.

Að beita sér fyrir menningarmálum er sjó-
mannastéttina varða og vinna að velferðar- 

og öryggismálum hennar.

Að afla fjár til þess að reisa og 
reka dvalarheimili, hjúkrunar-
heimili, vistunar- og end-
urhæfingaraðstöðu, íbúðir og 
leiguíbúðir, einkum fyrir aldraða 
sjómenn og sjómannsekkjur.

Að stuðla að byggingu og rekstri orlofshúsa, 
sumardvalarheimila og alhliða orlofsstarfsemi 
fyrir sjómenn, fjölskyldur þeirra og starfsmenn 
samtaka þeirra.

Að beita áhrifum sínum á stjórnvöld til setningar 
löggjafar til styrktar framgangi markmiða Sjó-
mannadagsráðs.

Stjórn Sjómannadagsráðs 
í Reykjavík og Hafnarfirði skipa:
Guðmundur Hallvarðsson, Sjómannafélagi 
Reykjavíkur, formaður.
Hálfdan Henrysson, Félagi skipstjórnarmanna, 
varaformaður.
Guðjón Ármann Einarsson, Skipstjóra- og stýri-
mannafélaginu Öldunni, gjaldkeri.
Ásgeir Guðnason, Vélstjórafélagi Íslands, ritari.
Birgir H. Björgvinsson, Sjómannafélagi Reykja-
víkur, varagjaldkeri.

Aðildarfélög Sjómannadagsráðs

Heiðraðir
voru á Sjómanna-

deginum 2005

Eyjólfur Eyjólfsson,
matsveinn

Sigfús Jóhannsson,
vélstjóri

Eyjólfur Guðjónsson,
skipstjóri

Eiríkur Eiríksson,
sjómaður

Grétar Bjarnason,
sjómaður

Forsíðumynd:  Varðskipið Ægir á fullri 
ferð. Ljósmynd Landhelgisgæslan/Jón 
Páll Ásgeirsson stýrimaður.

Útgefandi: Sjómannadagsráð, Hrafn-
istu, Laugarási, 104 Reykjavík.

Framkvæmdastjóri
Sjómannadagsráðs:
Ásgeir Ingvason.

Ritnefnd: Hálfdan Henrysson, Guð-
mundur Lýðsson og Reynir Björnsson.

Umsjón: KOM Almannatengsl / 
Sýningar ehf. 
Ritstjóri: Þorsteinn G. Gunnarsson

Umbrot: svarthvitt ehf

Ljósmyndir Hreinn Magnússon o. fl.

Auglýsingar: Markfell ehf.
Þórdís Gunnarsdóttir s: 866-3855

Prentvinnsla: Prentsm. 
Morgunblaðsins.

Upplag: 67.000 eintök.

Forsíðumynd:  Varðskipið Óðinn. 
Myndina tók Hreinn Magnússon.

Útgefandi: Sjómannadagsráð, 
Hrafnistu, Laugarási, �04 Reykjavík.

Framkvæmdastjóri 
Sjómannadagsráðs:
Ásgeir Ingvason.

Ritnefnd: Hálfdan Henrysson, 
Guðmundur Lýðsson og Reynir 
Björnsson.

Umsjón: KOM Almannatengsl / 
Sýningar ehf.  

Ritstjóri: Þorsteinn G. Gunnarsson

Höfundar efnis: Bolli Valgarðsson, 
Eiríkur St. Eiríksson, Eiríkur 
Sigurðsson, Sigríður Hjálmarsdóttir og 
Þorsteinn G. Gunnarsson

Umbrot: svarthvitt ehf

Ljósmyndir: Hreinn Magnússon o. fl.

Auglýsingar: Markfell ehf.
Þórdís Gunnarsdóttir s: 866-3855

Prentvinnsla: 
Landsprent

Upplag: 67.000 eintök.

Kveðja til sjómanna

Sjómannadagurinn í 70 ár
Stórfengleg hátíðahöld sjómanna
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Sjómannadagur í 70 ár

Með þessum orðum og fleiri lýsti 
hinn ungi loftskeytamaður, Henry 
A. Hálfdanarson á togaranum 
Hafsteini, hugmyndum sínum að 
sérstökum hátíðisdegi sem haldinn 
skyldi árlega til virðingar við 
íslenska sjómenn. Hugmyndinni 
lýsti hann í upptendraðri ræðu yfir 
stýrimanninum sem stóð vaktina 
í brúnni meðan togað var snemma 
morguns vestur í Ísafjarðardjúpi. 
Stýrimaðurinn var Sæmundur 
Ólafsson sem hlustaði á unga 
manninn sem var uppfullur af 
hugmyndum. Árið var 1929 og það var 
vor í lofti fyrir vestan.

Fullmótuð hugmynd
Þennan vormorgunn í Ísafjarðardjúpi 
kom Henry í raun með fullmótaðar 
hugmyndir að sjómannadeginum 
og dagskrá hans eins og hún hélst 
í áratugi eftir að hugmyndinni var 
hrint í framkvæmd níu árum síðar. 
Henry var hugmyndaríkur maður 
og mælskur enda varð hann síðar 
landsfrægur forystumaður í sinni 
sveit, bæði sem framkvæmdastjóri 
Slysavarnafélags Íslands í 28 ár og 
formaður Sjómannadagsráðs í 23 ár.

Í munnlegri geymd í 30 ár
Sæmundur stýrimaður var sem betur 
fer vel pennafær og búinn skáldlegum 
hæfileikum því ræðuna varðveitti 
hann í hugskoti sínu í tæp þrjátíu ár 
eða þar til hann skáði hana eftir minni 
og birti í Sjómannadagsblaðinu árið 
1957.

Áskorun að utan
Níu ár eru langur tími í ævi góðrar 
hugmyndar og ef til vill hefði hún 
dáið drottni sínum ef ekki hefði 
komið til bréfleg áskorun árið 
1935 frá Félagi loftskeytamanna 
á Norðurlöndum til starfsbræðra 
sina á Íslandi. Í bréfinu hvetja hinir 
erlendu kollegar til stofnunar árlegs 
minningardags hér á landi um látna 
loftskeytamenn. Bréfið var í kjölfarið 
tekið fyrir í stjórn Félags íslenskra 
loftskeytamanna (FÍL) þar sem Henry 
var formaður. Á fundinum kom fram 
mikill áhugi meðal stjórnarmanna 
þótt Henry teldi raunar heppilegra 
að helga minningardaginn íslensku 
sjómannastéttinni allri en ekki 
einvörðungu fámennri stétt 
loftskeytamanna. Um þetta voru 
menn sammála.

Málið kemst á hreyfingu
Sumarið 1936 ritaði Henry svo 
grein í Firðritann, félagsblað 
loftskeytamanna, þar sem hann 
fylgdi hugmyndinni úr hlaði í fyrsta 
sinn á opinberum vettvangi. Í henni 
ítrekar hann mikilvægi þess að 
minnast drukknaðra sjómanna með 

árlegum  minningardegi auk þess 
sem sjómannafélögin hefðu forgang 
um að reisa veglegt minnismerki um 
drukknaða sjómenn í Reykjavík. Hann 
segir meðal annars:

„Meðan þeirra enn þá nýtur við, er 
þeim ekki alltaf þakkað að verðleikum, 
og ef þeir drukkna eða á annan 

hátt verða undir í baráttunni, eru 
þeir gleymdir áður en varir. Enginn 
legsteinn er þeim reistur, því að oftast 
er ekkert leiði til að ganga að og 
minnast.

Þegar við athugum, hversu mikla 
rækt aðrar þjóðir leggja við minningu 
þeirra, sem þær telja að hafi lagt 
mikið í sölurnar fyrir heill almennings 
og sjáum þann samhug, sem 
minnisvarðar þessir vekja, þá er oss 
Íslendingum ekki vansalaust hversu 
tómlátir vér erum í þessum sökum.“

Góður meðbyr
Öll sjómannafélögin í Reykjavík og 
Hafnarfirði reyndust áhugasöm um 
málið þegar eftir því var leitað af hálfu 
FÍL. Komu fulltrúar félaganna saman 
til fundar 8. mars 1937 til að ræða 
undirbúning, tilhögun og markmið 

sjómannadagsins. Áherslan á minn-
ismerkið vék að nokkru vegna deilna 
meðal sjómanna um hvort sjómenn 
ættu að reisa minnismerki um sjálfa 
sig og töldu sumir að það ætti þjóðin 
öll að gera en ekki samtök sjómanna. 
Þessi kaleikur var að lokum tekinn frá 
sjómönnum því Sölusamtök fiskfram-
leiðenda (SÍF) buðust í lok árs 1937 
til að reisa drukknuðum sjómönnum 
minnisvarða. Sá minnisvarði reis við 
Reykjavíkurhöfn og var síðan fluttur 
að Fossvogskapellu þar sem Sjóman-
nadagsráð reisti síðan veglegan min-
nisvarða árið 1997. 

Vísir að Sjómannadagsráði
Í lok fundarins 8. mars 1937 var 
skipuð tillögunefnd að sjóman-
nadeginum sem segja má að sé í 
raun eiginlegt upphaf að stofnun 
Sjómannadagsráðs því fyrsti fundur 
tillögunefndarinnar, sem haldinn var 
25. nóvember sama ár, er skilgreindur 
sem stofnfundur Sjómannasam-
takanna í hornsteinsplaggi Hrafnistu 

í Reykjavík. Nefndin hélt næsta fund 
sinn strax þremur dögum síðar og þar 
lagði laganefndin fram „Reglur fyrir 
Fulltrúaráð stéttarfélaga sjómana um 
starfssvið Sjómannadags“. Stjórn full-
trúaráðsins lét strax hendur standa 
fram úr ermum og á fundi í apríl lagði 
hún fram fullmótaðar tillögur um 
dagskrá sem síðan hafa verið fastir 
liðir í hátíðarhaldi sjómannadagsins í 
sjávarplássunum um allt land. Má þar 
nefna hópgöngu, íþróttir ýmiss konar, 
merkjasölu, ræðuhöld og minninga-
rathöfn um drukknaða sjómenn. 

Hugmyndin verður 
að veruleika
Sjómannadagurinn var fyrst haldinn 
í Reykjavík og á Ísafirði sunnudag-
inn 6. júní 1938 og var dagskráin 
þaulskipulögð og ítarleg eins og til var 

stofnað. Mörg þúsund manns, þar af 
um tvö þúsund sjómenn, tóku þátt í 
fyrstu hátíðarhöldunum í Reykjavík 
þrátt fyrir svalan norðanblástur þegar 
skrúðgangan hófst við Stýriman-
naskólann sem þá var við Öldugötu.

Einkennissöngur 
sjómannadagsins
Árið 1939 efndi Sjómannadagsráð 
til samkeppni um ljóð og lag fyrir 
sjómannadaginn. Magnús Stefánsson 
(Örn Arnarson) hlaut fyrstu verðlaun 
fyrir ljóð sitt Hrafnistumenn við lag 
eftir Emil Thoroddsen.

Lag þetta og ljóð er nú 
einkennissöngur sjómannadagsins.

Íslands Hrafnistumenn
lifðu tímamót tvenn,
þó að töf yrði á framsóknar leið.
Eftir súðbyrðings för
kom hinn seglprúði knörr,
eftir seglskipið vélknúin skeið.
En þótt tækjum sé breytt,
þá er eðlið samt eitt –
eins og ætlunarverkið, er sjómannsins 
beið.

Hátíð við hafið
Sjómanadagurinn hefur allt frá up-
phafi sínu til dagsins í dag verið mikill 
hátíðisdagur í sjávarplássunum allt í 
kringum landið. Í Reykjavík tengist 
sjómannadagurinn nú Hátíð hafsins 
sem Reykjavíkurborg stendur að 
með veglegum hætti við höfnina og 
stendur alla þá helgi sem sjómannada-
gurinn er haldinn sem venjulega er 
fyrsta sunnudag í júní nema hvíta-
sunnu beri upp á þann dag.

Frídagur sjómanna  
opinber fánadagur
Árið 1987 voru sett sérstök lög um 
sjómannadaginn þar sem tímasetning 
hans var lögfest og settar voru reglur 
til að tryggja sem flestum sjómön-
num frí á sjómannadaginn. Þar er 
líka ákvæði um að sjómannadagurinn 
skuli vera almennur fánadagur 
og er nú einn af ellefu opinberum 
fánadögum.

„Á fögrum vormorgni eins og þessum að lokinni vertíð, þegar flotinn er í höfn til 
viðgerðar og þrifa, munu sjómenn helga sér einn dag á vori hverju og nefna hann 
Sjómannadag og þeir munu halda daginn hátíðlegan með skrúðgöngu, íþróttum, 
ræðuhöldum, dansi og drykkju að kvöldi í vistlegum húsakynnum höfuðstaðarins. 
Daginn eftir munu þeir byrja með kappróðri milli skipshafna. Þátttakan 
mun verða mikil, hver fleyta, sem þá verður í höfn, mun eiga sína bátshöfn í 
róðrarkeppninni. Þá verður keppt í sundi, stakkastundi og björgunarsundi. Sú 
keppni verður uppáhaldskeppni sjómanna og þátttakan mikil ...“

Sjómannadagur í 70 ár
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Allir dagar
eru sjómannadagar
Við hjá TM erum sérfræðingar í tryggingum fyrir sjávarútveginn. 

Þess vegna verður okkur verður hugsað til sjómanna, hagsmuna þeirra 

og öryggis á hafi úti, á hverjum einasta degi allan ársins hring. 

Og einmitt af þeirri ástæðu er okkur sérstakt ánægjuefni að óska 

öllum sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn.

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



6 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ  30. MAÍ 2008

„Í landi hafa mál þróast þannig að 
mikill meirihluti starfsfólks 
fiskvinnslunnar er af erlendu bergi 
brotinn. Þetta starfsfólk hefur reynst 
mjög vel. Við höfum hins vegar ekki 
stefnt að því að fjölga eða fækka 
erlendum starfsmönnum, þetta hefur 
bara ráðist af aðstæðum hverju sinni. 
Ég geri ráð fyrir að þróunin verði 
svipuð á skipum. Verði aðstæður 
slíkar að starfsfólk af erlendum 
uppruna sæki í sjómannsstörf og geti 
sinnt þeim á öruggan hátt mun því 
vísast fjölga um borð eins og í öðrum 
starfsstéttum. Mikilvægt er þó að slá 
hvergi af öryggiskröfum og þurfa 
strangar kröfur um tungumálakun-
náttu að taka mið af því,“ segir Eggert 
B. Guðmundsson, forstjóri Granda.

„Menn verða að gera sér grein fyrir því að ekki er til alþjóðlegri atvinnugrein en 
kaupskipaútgerð. Séu rekstrarskilyrði hennar hér á landi ekki sambærileg við 
það sem gerist hjá öðrum siglingaþjóðum verður ekki til íslenskur kaupskipa-
floti né íslensk farmannastétt. Líði íslensk farmannastétt undir lok verður 
þjóðfélag okkar einni atvinnugrein fátækara. Til þess má ekki koma.“ 

Þetta segir Guðlaugur Gíslason, fyrrum formaður Stýrimannafélags Íslands 
og framkvæmdastjóri þess í þrjá áratugi. Guðlaugur er sestur í helgan stein en 
fylgist allvel með málefnum atvinnugreinar sinnar sem hann helgaði líf sitt um 
langt árabil.

Eins gott að afnema lögin
„Mér finnst sannast sagna furðulegt að alvöru stéttasamtök eins og Alþýðusam-
band Íslands skuli ekki skilja að þetta mál snýst um samkeppnishæfni. Lögin 
um íslenska alþjóðlega skipaskrá, sem gengu í gildi um síðustu áramót, eru 
einskis nýt, eins og þau eru úr garði gerð, og alveg eins gott að afnema þau,“ 
segir Guðlaugur.

Kristján Vilhelmsson, útgerðarstjóri Samherja, segir sjómannsstarfið vera í 
samkeppni við önnur störf sem bjóðast hér á landi. Samherji hafi þó ekki sóst 
eftir því sérstaklega að ráða erlenda menn á skip félagsins á Íslandi. Komi hins 
vegar til vöntunar á íslensku fólki til sjós hljóti greinin að leita annað til að 
halda starfsemi gangandi líkt og aðrar greinar hafa svo ríkulega gert hér 
undanfarin ár.

„Hins vegar hefur samanburðurinn við önnur störf ekki verið sjómanns-
starfinu hliðhollur undanfarin ár. Mjög sterk staða krónunnar hefur leitt til 
launalækkunar og minnkandi aflaheimildir hafa dregið úr eftirspurn eftir 
skipsrúmi um borð í íslensku fiskiskipunum auk þess sem minni aflaheimildir 
leiða sjálfkrafa til fækkunar sjómanna,“ segir Kristján. Hann bindur vonir við að 
frekari tækniþróun leiði í framtíðinni til enn minni mannaflaþarfar um borð svo 
treysta megi betur samkeppnishæfni greinarinnar við aðrar atvinnugreinar og 
aðrar þjóðir. Þannig verði áfram til öflug íslensk sjómannastétt þótt fjöldinn 
verði ekki sá sami og áður.

Minni áhugi á sjómennsku en áður
„Samkeppnin er fyrst og fremst um aflaheimildir og markaði. Óvissan í greinin-
ni, ekki síst um framtíð aflaheimilda, hefur að mínu áliti líka dregið úr áhuga 
íslenskra ungmenna á greininni og sú þróun kann að leiða til þess að útgerðar-
menn fiskiskipa verði um síðir að leita á önnur mið við ráðningar um borð. Ég 
hef þó ekki trú á að leitað verði til útlanda eftir starfskröftum í tímabundin 
störf um borð í skipum“ segir Kristján. 
 
Tungumálið mikilvægur þáttur
„Fremur tel ég að þeir útlendingar, sem sest hafa að hér á landi, t.d. í því aug-
namiði að stunda sjóinnn, komi vel til greina þegar kemur að ráðningum ef þeir 
tala tungumálið, ekki síst ef þeir hafa reynslu af sjómennsku. Öryggismál eru 
mjög stór og mikilvægur þáttur um borð í fiskiskipum og áhöfn, sem ekki talar 
sama tungumál, getur verið hættuleg sér og umhverfi sínu þannig að tung-
umálaörðugleikar verða alltaf til vandræða um borð í fiskiskipum. Ég sé ekki 
fyrir mér að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki manni skip sín alfarið erlendri áhöfn,“ 
segir Kristján Vilhelmsson, útgerðarstjóri Samherja á Akureyri.

Ekkert íslenskt kaupskip er lengur skráð á Íslandi, þau hafa öll 
verið færð undir erlendar alþjóðlegar skipaskrár, m.a. færeyska. Að 
auki eru fæst skipanna lengur mönnuð íslenskum áhöfnum. Þeir 
Íslendingar sem enn eru eftir um borð eru flestir færeyskir 
launþegar enda starfsmenn dótturfyrirtækja íslensku félaganna í 
viðkomandi landi. 

Lengi hefur verið varað við þessari áralöngu þróun sem leitt 
hefur til þeirrar stöðu sem nú er uppi. Hin íslenska alþjóðlega 
skipaskrá (ISS), sem stofnuð var með lögum frá alþingi og tók gildi 
1. janúar síðastliðinn, er í raun andvana fætt plagg að mati flestra 

hagsmunaaðila í greininni, enda engar líkur á að skipafélögin kjósi 
að færa skip sín á ný undir íslenskan fána með skráningu á ISS. 
Ástæðan er m.a. eftirfarandi málsgrein, sem felld var út úr 
frumvarpinu að kröfu ASÍ: „Um kjör skipverja í áhöfn kaupskips 
fer eftir þeim kjarasamningum sem gerðir hafa verið við stéttarfé-
lög viðkomandi ríkja þar sem skipverji á lögheimili. Kjarasamnin-
gur 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.“ Það fækkar því óðum í röðum íslenskra farmanna um borð í 

kaupskipum. Erlendir starfsbræður þeirra taka við.
Að undanförnu hafa margir velt því fyrir sér hvort íslensku 

sjómannastéttarinnar bíði svipuð örlög og farmannastéttarinnar. 
Forsvarsmenn sjávarútvegsfyrirtækjanna benda á að enda þau 
hafi ekki sem markmið að ráða erlent vinnuafl þá ráði framboð og 
eftirspurn að endingu úrslitum í þeim efnum. Vilji landsmenn 
ekki leggja fyrir sig sjómennsku verði að leita á önnur mið. Fólk af 
erlendu bergi brotið hafi reynst vel í starfi í landi og svo fremi sem 
tungumálaefiðleikum verði ekki fyrir að fara megi gera ráð fyrir 
svipaðri þróun um borð í fiskiskipum.

Íslensk kaupskipaútgerð ekki til lengur
Mun íslenskum sjómönnum á fiskiskipum fækka eins og sjómönnum um borð í kaupskipum?

Svipuð 
þróun og 
hjá öðrum 
starfs-
stéttum

Tungumálaörðugleikar 
afar slæmir um borð í 
fiskiskipum

Ekki til alþjóðlegri 
atvinnugrein en 
kaupskipaútgerð
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Sjómenn, til hamingju 
með daginn
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,,Staðan er að mörgu leyti mjög erfið. 
Það hafa orðið gríðarlegar sviptingar í 
efnahagsmálunum og þeir sjómenn, 
sem hafa tekjur af sölu sjávarfangs, 
eru á nokkuð öðru róli en aðrir 
landsmenn. Veiking krónunnar hefur 
leitt til þess að þeir hafa sumir hverjir 
borið meira úr býtum og fengið fleiri 
krónur í vasann. Staða farmanna er 
hins vegar óbreytt. Hún er afleit sem 
fyrr,“ segir Árni Bjarnason, forseti 
Farmanna- og fiskimannasambands 
Íslands og formaður Félags 
skipstjórnarmanna en hann á von á 
erfiðum kjarasamningum á komandi 
mánuðum. Allir kjarasamningar 
sjómenna eru lausir eða við það að 
losna en líklegt er að viðræður um 
nýja samninga hefjist ekki af fullum 
krafti fyrr en eftir sumarleyfi.

Það var í nógu að snúast hjá Árna 
og hans fólki á skrifstofum FFSÍ og FS 
þegar tíðindamann 
Sjómannadagsblaðsins bar að garði. Í 
undirbúningi var aðalfundur FS sem 
halda átti síðar í vikunni. Innan 
vébanda FS er stór hluti skipstjóra og 
stýrimanna í landinu með þeirri 
undantekningu þó að enn starfa tvö 
svæðafélög skipstjórnarmanna. Það 
eru Verðandi í Vestmannaeyjum og 
Vísir á Suðurnesjunum. Árni segir að 
með stofnun FS á sínum tíma hafi 
þess verið freistað að sameina alla 
skipstjóra og stýrimenn á landinu í 
einu félagi og hann vonast til að það 
muni gerast fyrr en síðar. Sameinist 
öll félög skipstjórnarmanna í eitt verði 
FFSÍ óþarft. Til þess hafi verið stofnað 
á sínum tíma til þess að vera 
sameiginlegur vettvangur allra 
skipstjórnarmanna úr hinum ýmsu 
svæðafélögum sem þá voru starfandi 
en þær forsendur breyttust ef til yrði 
landsfélag skipstjórnarmanna. 

Úr rúmlega 50  
kaupskipum í ekkert!
Gríðarlegar breytingar hafa orðið 
á íslenskri kaupskipaútgerð á 
undanförnum árum. Guðjón Ármann 
Einarsson, framkvæmdastjóri FS, sem 
tekur þátt í spjallinu, rifjar það upp að 
á árunum 1983 til 1984 hafi rúmlega 
50 flutningaskip verið í íslenska 
kaupskipaflotanum og Eimskip eitt og 
sér hafi þá verið með 25-26 skip. Nú 
sé ekkert íslenskt kaupskip eftir. 

,,Það er búið að flagga öllum 

þessum skipum út og íslenskir 
farmenn, þ.e.a.s. þeir sem eftir eru, 
vinna nú hjá fyrirtækjum sem skráð 
eru erlendis, aðallega í Færeyjum en 
einnig víðar,“ segir Guðjón Ármann en 
þeir Árni telja að nú séu íslenskir 
skipverjar á kaupskipum, sem 
dótturfélög Eimskips og Samskipa 
gera út, um 200 talsins. Þar af sé um 
þriðjungurinn yfirmenn. Samningar 
þeirra hafa verið lausir frá því um 
síðustu áramót en lítt hefur miðað í 
samkomulagsátt þrátt fyrir nokkuð 
stífar viðræður á milli FS og Samtaka 
atvinnulífsins sem fara með málið 
fyrir útgerðirnar. Auk viðræðna um 
nýjan kjarasamning yfirmanna á 
kaupskipunum fer FS með samninga 
fyrir yfirmenn á sanddæluskipum og 
undirbúningur vegna viðræðna um 
kjör yfirmanna hjá 
Landhelgisgæslunni hafa staðið yfir 
að undanförnu. Guðjón Ármann segir 
að útilokað sé að segja fyrir um 
framhald samningaviðræðnanna eða 
hvernig þær muni þróast á þessari 
stundu. Staða íslenskra farmanna sé 
erfið. 

,,Það er, hvað sem öðru líður, ljóst 
að skipafélögin telja mikinn feng í 
íslensku sjómönnunum. Verkþekking 
þeirra og reynsla af siglingum á einu 
alerfiðasta hafsvæði í heimi er mikils 
virði og þar af leiðandi gríðarlega 
dapurlegt hvernig mál hafa þróast hjá 
okkur Íslendingum, ekki síst í ljósi 
þess hvernig frændur okkar á 
Norðurlöndum og reyndar flestar 
helstu siglingaþjóðir heims hafa 
brugðist við breyttum aðstæðum.“

ASÍ er á móti íslenskri, 
alþjóðlegri skipaskráningu
Í samtalinu við Árna og Guðjón 
Ármann kemur fram að Íslendingar 
hafi algjörlega setið eftir hvað varðar 
þróunina í kaupskipaútgerðinni. 
Nágrannaþjóðirnar hafi brugðist 
við með því að taka upp svokallaðar 
alþjóðlegar skipaskrár samhliða eigin 
skipaskrám þegar búið var að flagga 
velflestum kaupskipum út. Alþjóðlegu 
skipaskrárnar hafi orðið til þess að 
útgerðarfélögin hafi séð sér hag í því 
að skrá skipin í heimalöndunum.

,,Það að flagga skipunum út var 
engin allsherjarlausn. Margir vöknuðu 
upp við vondan draum eftir að það 
hafði verið gert. Erlendar áhafnir 

reyndust misjafnlega og eigendur 
skipafélaganna tóku því fegins hendi í 
flestum tilvikum þegar þeim gafst 
kostur á að flagga skipunum heim að 
nýju,“ segir Árni og Guðjón Ármann 
bætir því við að hér heima séu dæmi 
um ófullnægjandi verkþekkingu 
erlendra áhafna vel þekkt.

Nú er búið að samþykkja lög um 
íslenska, alþjóðlega skipaskrá sem 
Árni og Guðjón Ármann telja að gæti 
leyst þann vanda sem við er að etja og 
orðið gæti til þess að íslensk kaupskip 
verði í framtíðinni gerð út undir 
íslenskum fána. Vegna andstöðu 
Alþýðusambandsins muni hins vegar 
ekkert reyna á málið, að öllu óbreyttu, 
en skoðun ASÍ sé sú að sé farskip á 
annað borð undir íslenskum fána skuli 
gilda þar íslenskir kjarasamningar. 
Gildir þá einu, að mati sambandsins, 
þótt viðkomandi skip væri í föstum 
siglingum milli Japans og Kína, 
áhöfnin væri alfarið frá Filippseyjum 
og skipið kæmi aldrei nálægt íslenskri 
lögsögu. 

,,Þetta er afstaða sem á sér enga 
hliðstæðu hjá þeim þjóðum sem við 
sperrumst við að bera okkur saman 
við, s.s. hinar Norðurlandaþjóðirnar.“  

Fánaríki geta tekið skipin 
eignarnámi á ófriðartímum
,,Ég verð að segja eins og er að ég 
óttast verulega um framtíð íslenskrar 
farmannastéttar,“ segir Árni. ,,Hún 
gæti dáið út með þeim mönnum 
sem nú eru á skipunum. Meðalaldur 
íslenskra yfirmanna er hár og 
nýliðunin langt undir því sem hún 
þyrfti að vera. Það hefur fækkað 
gríðarlega í Stýrimannaskólanum. 
Þegar ég kláraði skólann 1973 
vorum við 28 sem kláruðum 
farmanninn og 35 sem útskrifuðust 
úr fiskimanninum. M.ö.o., 
útskriftarnemendur árið 1973 voru 
fleiri en heildarfjöldi nemenda á öllum 
stigum er í dag.“

Meðal atriða, sem bent hefur verið 
á vegna stöðu íslenskrar 
kaupskipaútgerðar, er að ef það komi 
til ófriðar við Norður-Atlantshaf eða á 
öðrum siglingaleiðum skipa í eigu 
íslensku skipafélaganna geti staða 
Íslands orðið ákaflega erfið.

,,Þetta er e.t.v. fjarlægur möguleiki 
en ef það skapast ófriðarástand sem 
nær til siglingaleiðanna í nágrenni 

landsins eru lögin alveg skýr. 
Fánaríkin geta tekið flutningaskipin 
eignarnámi til þess að þau þjóni þeirra 
hagsmunum sem best,“ segir Guðjón 
Ármann en getur þess að þótt 
friðvænlegt sé nú um stundir við 
norðanvert Atlantshaf sé réttur 
fánaríkjanna skýlaus í þessum efnum. 
Það beini sjónum manna að þeirri 
fráleitu stöðu að eyríki eins og Ísland 
skuli ekki hafa yfir að ráða eigin 
kaupskipaflota sem sigli undir 
íslenskum fána.

Aukin þátttaka í olíukostnaði 
yrði kolfelld af sjómönnum
Svo sem að framan greinir hefur 
staða sjómanna á fiskiskipum 
heldur batnað upp á síðkastið vegna 
lækkunar á gengi krónunnar en Árni 
segir þó að ýmislegt annað komi 
þar á móti. Sjómenn taka þátt í 
olíukostnaði útgerðanna í samræmi 
við kjarasamninginn sem nú er að 
renna skeið sitt á enda. Samningarnir 
eru reyndar þannig að sjómenn taka 
aðeins þátt í kostnaðarhækkunum 
upp að ákveðnu marki en nokkuð er 
síðan því ,,þaki“ var náð.

,,Skiptaprósentan er hæst 80% 
þegar olíuverðið er lágt en í 
samningum er kveðið á um að 
skiptahlutfallið lækki niður í allt að 
70% ef olíuverðið hækkar. ,,Þakið“ er 
miðað við 274 dollara fyrir olíutonnið 
en það er langt síðan því marki var 
náð og olíuverðið er nú margfalt 
hærra,“ segir Árni en hann upplýsir að 
útgerðarmenn hafi nú lagt fram 
kröfugerð sína vegna komandi 
kjarasamninga við sjómenn á 
fiskiskipum og hún sé í 22 liðum. 
Ljóst sé að ef fallist verður á þá alla 
þýði það í raun að sjómenn muni 
borga með sér eða í besta falli vera í 
sjálfboðavinnu.

,,Meginkrafa útgerðarmanna nú er 
sú að sjómenn taki þátt í 
olíuverðshækkununum af fullum 
þunga. Ég veit að ef sjómannaforystan 
myndi ljá því máls yrði slíkur 
samningur kolfelldur í 
atkvæðagreiðslu af hálfu sjómanna. 
Það er ekkert skrýtið að 
útgerðarmenn vilji ræða við okkur um 
hækkun olíuverðsins en þeir eru hins 
vegar ekki jafnfúsir til að ræða við 
okkur um þær upphæðir sem þeir 
spöruðu þegar olíuverðið var lágt og 

samningurinn tók í raun aðeins til 
örfárra skipa í flotanum sem voru að 
eyða mikilli olíu. Það er því ekki 
óeðlilegt að ætlast til þess að þeir noti 
þennan ávinning nú til að mæta 
hækkun olíuverðs,“ segir Árni en af 
öðrum kröfum útgerðarmanna, sem 
sjómannaforystunni líst illa á, er að 
sjómenn taki framvegis verulega 
aukinn þátt í tryggingum og 
sömuleiðis í kvótakaupum 
útgerðarfélaganna.

,,Ég á von á erfiðum 
samningaviðræðum. Okkar helsta 
krafa er sú að tekið verði á málum 
hvað varðar verðmyndun á fiski og 
það hefur verið sett ákveðin vinna í 
gang hvað þann þátt varðar. Að öðru 
leyti erum við á byrjunarreit. Í ljósi 
aðstæðna og óvissu í þjóðfélaginu 
kæmi mér á óvart að kjaraviðræður 
hefjist af krafti fyrr en í haust.“

Kem ekki auga á 
mótvægisaðgerðirnar
Ákvörðun stjórnvalda um 
skerðingu þorskkvótans við 
upphaf fiskveiðiársins olli miklum 
vonbrigðum enda bitnaði hún 
harkalega á sjómönnum og 
útgerðarmönnum. Árni segist 
hafa lítið orðið var við boðaðar 
mótvægisaðgerðir stjórnvalda og hann 
komi a.m.k. ekki auga á að þær hafi 
gagnast sjómönnum sérstaklega.

,,Ég hef að vísu ekkert sérstaka sjón 
en ég kem ekki auga á þessar 
mótvægisaðgerðir. Að vísu má segja 
að ráðuneytið hafi brugðist rétt og 
skynsamlega við vegna ábendinga 
okkar um að rétt væri að grípa til 
aðgerða til þess að auðvelda mönnum 
aðgengi að ýsuveiðunum. 
Stærðarviðmiðunum var breytt og 
svæði voru opnuð í samræmi við 
ábendingar okkar. Á móti kemur að 
við höfum bent á að það geti reynst 
gríðarlega erfitt og jafnvel 
óframkvæmanlegt að veiða ekki meira 
en 130 þúsund tonn af þorski ef veiða 
á útgefinn ýsukvóta upp á 100 þúsund 
tonn. Það er hætta á því að ef 
ýsukvótinn næst að þá verði 
þorskaflinn töluvert meiri en 130 
þúsund tonn einfaldlega vegna þess 
hvernig háttar til á veiðislóðinni. Ég 
óttast því að svo geti farið að eitthvað 
af þorskaflanum skili sér ekki í land,“ 
segir Árni Bjarnason.

Íslensk farmannastétt 
við það að deyja út
– rætt við Árna Bjarnason, forseta FFSÍ og formann FS, og Guðjón Ármann 
Einarsson, framkvæmdastjóra FS um stöðu íslenskra skipstjórnarmanna
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Guðmundur Ragnarsson tók við stöðu 
formanns í Félagi vélstjóra og 
málmtæknimanna á aðalfundi 
félagsins í apríl síðastliðnum. Hann 
segir verkefni félagsins mjög viðamikil 
en sérstök áhersla sé lögð á kjaramál, 
þjónustu vegna persónubundinna 
samninga, faglega símenntun, 
menntunarmál, bætta orlofsaðstöðu 
og sterkari sjúkrasjóð.

Félagið með  
28 kjarasamninga
Sérstaða félagsins felst í því að 
það er með 28 kjarasamninga fyrir 
félagsmenn sína. Guðmundur 
segir að kjarabarátta sé þess vegna 
viðvarandi meginviðfangsefni 
félagsins. Mikill fjöldi samninga 
skýrist af því að félagsmenn starfa 
að fjölbreyttum verkefnum hjá 
fjölmörgum fyrirtækjum. Aðeins 
um helmingur vélfræðinga og 
vélstjóra félagsins er á sjó en þeir 

starfa flestir samkvæmt einum 
samningi við útvegsmenn. Aðrir 
starfa til dæmis hjá Orkuveitunni, 
Landsvirkjun, Reykjavíkurborg, 
Hitaveitu Suðurnesja, svo eitthvað 
sé nefnt. Málmtæknimenn eru svo 
með aðra samninga, oft við sömu 
vinnuveitendur. Sem dæmi nefnir 
Guðmundur að samningaviðræður 
félagsins við Orkuveitu Reykjavíkur 
séu nú komnar til ríkissáttasemjara 
fyrir hönd málmtæknimanna en 
viðræður fyrir hönd vélfræðinga 
séu enn á borðum félagins og 
vinnuveitandans. 

Sameiginlegir hagsmunir
Aðspurður segir Guðmundur 
að hagsmunir vélfræðinga og 
málmtæknimanna skarist mjög mikið, 
bæði í námi og á vinnumarkaði. „Það, 
sem menn sáu við sameininguna, var 
að hagsmunir félaganna voru í öllum 
meginatriðum þeir sömu.“ Hann 
segir að talsvert margir vélfræðingar 

starfi í málmsmiðjum og í öðrum 
fyrirtækjum í málmiðnaðargeiranum 
og iðnmenntun á sviði vélvirkjunar 
sé hluti af vélfræðináminu. „Menn 
eru að vinna við sömu verkefnin á 
sama stað. Hagsmunirnir eru klárlega 
sameiginlegir þó menntunin sé 
misjöfn. Framtíðarsýnin er að námið 
verði sameiginlegt en menn geti 
lokið því á mismunandi stigum og fái 
þá mismunandi prófgráður.“ Hann 
segir að þetta muni þó ekki gerast 
sjálfkrafa við nýafstaðna sameiningu 
Fjöltækniskólans og Iðnskólans.

Farskipin farin
Guðmundur segir málin varðandi 
íslenska farskipaútgerð vera 
afskaplega einföld. „Íslensk 
kaupskipaútgerð er einfaldlega ekki 
lengur til. Þær þjóðir, sem fóru þá 
leið að leyfa skráningu farskipa með 
erlendum áhöfnum á erlendum 
kjörum, hafa haldið skipunum 
skráðum heima en við höfum misst 

þau. Ég skil ekki alveg lógíkina í 
þessu. Skandinavarnir, með allar sínar 
áherslur á félagslega kerfið, hafa getað 
leyft að útlendingar í áhöfnum geti 
verið á þeim kjörum sem ríkja í þeirra 
landi. Af hverju ættum við ekki að 
geta það líka? Vandamálið með okkar 
menn, sem starfa á kaupskipunum, 
skráðum úti í heimi, er óviss 
réttarstaða þeirra í velferðarkerfinu 
okkar hér heima þó að þeir séu með 
lögheimili hér.“ 

Ekki smíðaður togari  
á Íslandi síðan 1983
Guðmundur kallar eftir skýrari 
stefnumörkun frá stjórnvöldum 
varðandi atvinnumálin. „Það vantar 
algjörlega að ákveða hvert við 
stefnum í atvinnumálunum til lengri 
tíma. Samkvæmt EES samningnum 
eru fjölmargar leiðir til að veita 
þróunarstyrki til uppbyggingar í 
ákveðnum geirum atvinnulífsins 
en stjórnvöld nýta það ekki. Við 
ættum að setja okkur það markmið, 
eins og margar þjóðir hafa gert, 
að skapa ákveðið mörg störf í 
málmiðnaðargeiranum og hjálpa 
fyrirtækjum til uppbyggingar.“

Guðmundur er ómyrkur í máli 
þegar talið berst að afleiðingum þessa 
stefnuleysis. „Í dag er þessi iðnaður að 
hjaðna niður vegna þess að við erum 
ekki með menntað fólk til að sinna 
þeim verkefnum sem fyrirtækin þó 
gætu verið að sinna. Það er kominn af 
stað vítahringur því að getuleysi 
fyrirtækjanna hefur leitt til þess að 
þau geta ekki borgað almennileg laun 
og þá fer unga fólkið ekki að mennta 
sig á þessu sviði. Þetta endar auðvitað 
bara á því að við getum ekki einu sinni 
gert við skipin okkar sjálf, 
verkkunnáttan tapast. Við erum 
eyþjóð úti í miðju Atlantshafi en hér 
hefur ekki verið smíðaður togari síðan 
árið 1983. Sem dæmi um þessa þróun 
má nefna að ég held að það hafi 
enginn rennismiður lokið sveinsprófi 
á Íslandi síðasta vetur.“ Guðmundur 
segir að þó fjármálageirinn sé í raun 
búinn að setja þetta þjóðfélag á ystu 
brún skuldsetningar ætlum við að búa 
áfram í þessu landi og við getum ekki 
alltaf einblínt á eina atvinnugrein sem 
vel gengur tímabundið. „Við þurfum 
alltaf að vera með uppbyggingu á 
öðrum sviðum atvinnulífsins. Ekki 
setja alltaf öll eggin í sömu körfuna.“

Finnar góð fyrirmynd
Varðandi atvinnumálin segir 

Guðmundur blikur vera á lofti í 
sjávarútveginum. „Það var þessi 
mikli niðurskurður í afla í fyrra og 
svo er gríðarleg olíuverðshækkun að 
setja enn frekara strik í reikninginn.“ 
Það sé hins vegar mikil eftirsókn 
eftir vélfræðingum í landi með 
uppbyggingu í orkugeiranum og æ 
fleiri sæki atvinnu þangað. Fyrir 
utan orkugeirann og stóriðju og örfá 
fyrirtæki á borð við Marel sé þó ekki 
mikið nýtt að gerast í málmiðnaði 
og greinin sé, eins og flestar aðrar 
iðngreinar, á fallanda fæti á Íslandi. 
Hann mælir með því að Íslendingar 
kynni sér hvernig Finnar hafi staðið 
að málum. Það þurfi ekki alltaf að vera 
að finna upp hjólið og aðferð þeirra sé 
góð fyrirmynd. Finnar gerðu opinbert 
átak þegar skipaiðnaðurinn hrundi í 
kjölfar þess að Rússar hættu að kaupa 
af þeim skip og fleira. Þeir fóru í gegn 
um öll stig menntakerfisins með það 
að markmiði að auka samkeppnishæfi 
landsins til lengri tíma á þessu sviði. 
Nú eru þeir að uppskera og Finnar 
eru núna ein sterkasta þjóðin í 
Evrópu á sviði hátæknimálmiðnaðar. 
„Við getum kannski aldrei orðið 
fjöldaframleiðendur en mín sýn er að 
íslensk fyrirtæki gætu gert út á gæðin 
og tekið að sér sérstaklega vandasöm 
verkefni í hátæknimálmiðnaði.“ Hann 
segist reyndar vera á þeirri skoðun að 
framboð menntunar á þessu sviði á 
Íslandi sé gott en það þurfi að sjá til 
þess að unga fólkið sjái raunverulega 
framtíð fólgna í menntuninni.

Sjómennskan ekki  
valkostur hjá ungu fólki
Guðmundur segir að því miður virðist 
ungt fólk í dag ekki sjá aðlaðandi 
framtíð í sjómennsku. Hann segir að 
það sé eitt mikilvægasta fyrirliggjandi 
hlutverk félagsins að koma af stað 
umræðu um þessi mál. „Ég hef 
miklar áhyggjur af sjómennskunni. 
Meðan atvinnuástandið er allt í lagi 
í landi virðist unga fólkið ekki líta á 
sjómennskuna sem valkost. Ég held 
að hluti af ástæðunni fyrir því sé 
að vinnuumhverfið úti á sjó er ekki 
samkeppnishæft. Ég er ekki viss 
um að við gömlu mennirnir skiljum 
þetta til fulls. Ef ungt fólk hefur 
ekki aðgang að SMS, GSM og góðri 
nettengingu finnst því það bara vera 
fast á eyðieyju. Það er ekki auðvelt 
að taka símann og netið af unga 
fólkinu í dag og ég held að við verðum 
að skapa nútímalegar aðstæður að 
þessu leyti úti á sjó til að greinin verði 
samkeppnishæf um unga fólkið,“ 
segir Guðmundur og bætir við að 
samkvæmt fjarskiptalögunum frá 
árinu 2000 sé símafyrirtækjunum 
skylt að veita öllum landsmönnum 
ákveðna grunnþjónustu á sama 
verði um land allt. Sjómennirnir hafi 
gleymst í þessu. Verðið á fjarskiptum 
úti á sjó útiloki til dæmis fjarnám og 
endurmenntun þar en hvort tveggja 
væri annars mjög spennandi kostur. 
„Útgerðin verður að vakna og átta 
sig á því að hún er í samkeppni um 
vélfræðingana og vélstjórana við 
atvinnulífið í landi og verður því að 
gera vinnuumhverfið til sjós meira 
aðlaðandi. Þarna er markaðslögmálið 
í gangi, á markaðnum hækkar verðið 
á vöru sem vantar inn á markaðinn. 
Hvers vegna á markaðslögmálið ekki 
að virka á þessum launamarkaði líka?“

Tími fjárfestinga- 
félaganna liðinn
Guðmundur segir að núna sé lag að 
pæla aðeins í þessum hlutum, þegar 
aðeins hafi hægst um í íslensku 
efnahagslífi. „Mín skoðun er sú að 
tími fjárfestingafélaganna sé liðinn 
og tími framleiðslufyrirtækjanna 
runninn upp. Í mínum huga er þetta 
tiltölulega einfalt mál, við erum búin 
að skuldsetja þetta þjóðfélag svo 
svakalega að við verðum að fara að 
framleiða eitthvað til að selja til að fá 
inn tekjur. Þar munu sjávarútvegur og 
iðnaður leika lykilhlutverk.“

Stjórnvöld þurfa að marka 
atvinnustefnu til framtíðar
Guðmundur Ragnarsson, formaður Félags vélstjóra og málmtæknimanna
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Helgi Laxdal lét af formennsku í 
Félagi vélstjóra og málmtæknimanna í 
júli 2007 en hann var formaður 
Vélstjórafélags Íslands frá árinu 1982. 
Aðspurður um hvað hafi borið hæst í 
hans formannstíð segist hann hafa 
tekið margan slaginn í gegn um tíðina 
og það sé erfitt að taka einn fram yfir 
annan. Þó séu nokkur stórmál sem 
hann hafi barist fyrir sem séu 
eftirminnilegri en önnur.

Úrsögn úr Farmanna- og 
fiskimannasambandinu
Helgi nefnir fyrst úrsögnina úr 
Farmanna- og fiskimannasambandinu 
árið 1991. Hún hafi tekið verulega á 
enda hafi meiningar um hana verið 
deildar innan félagsins á sínum tíma. 

Þó hafi farið svo að lokum að hún var 
samþykkt með 89% greiddra atkvæða 
í allsherjaratkvæðagreiðslu innan 
félagsins. Hann hafi þá og sé enn 
sannfærður um að sú ákvörðun hafi 
verið rétt og auðveldað vélstjórum að 
vekja athygli á og berjast fyrir sínum 
sérmálum. 

Stoltur af kvótakerfinu
Í öðru lagi nefnir Helgi kvótakerfið og 
afstöðu félagsins til þess en 
Vélstjórafélagið er eina félagið innan 
Sjómannasamtakanna sem hefur stutt 
það allt frá byrjun. Helgi segist vera 
stoltur af því að hafa verið í fyrstu 
nefndinni sem undirbjó málið og í 
raun kom kvótakerfinu á. „Það vill 
stundum gleymast að 

megintilgangurinn með kvótakerfinu 
var að halda utan um heildaraflann. 
Eina leiðin fyrir okkur til að hafa áhrif 
á stærð fiskistofna er að stjórna 
veiðunum. Við getum ekki stjórnað 
hitastigi hafsins eða ákveðið hvað 
hvalirnir éta. Það er því eins gott að 
stjórna þeim eina þætti sem við þó 
ráðum við, eins vel og við getum. 
Staðreyndin er sú að þorskstofninn 
við Ísland er einn fárra þorskstofna í 
heiminum sem á sér viðreisnar von 
með réttri nýtingu. Flestir hinna eru 
komnir að fótum fram vegna ofveiði. 
Það er kvótakerfinu að þakka. Værum 
við betur sett ef allir hefðu fengið að 
veiða eins og þeir vildu? Þá væri 
þorskurinn útdauður við Ísland eins 
og annars staðar í Evrópu. Fólki hættir 
til að gleyma hvernig staðan var í 
íslenskum sjávarútvegi og efnahagslífi 
fyrir daga kvótakerfisins. Endalausar 
sértækar ráðstafanir og gengið fellt 
stundum oft á ári til að leysa mál 
sjávarútvegsins. Að meðaltali var veitt 
um 22% umfram tillögur fiskifræðinga 
af þorski árin 1976 til 1992. En árin 
1992 til 2004 fór veiðin í 
aflamarkskerfinu að meðaltali rúm 
0,7% fram úr úthlutuðum heimildum. 
Sé verið að ofnýta stofna innan 
kvótakerfisins er það vegna þess að of 
miklu magni hefur verið úthlutað en 
ekki vegna þess að kvótakerfið hafi 
brugðist. Það hefur því miður í 
einhverjum tilfellum verið veitt 
umfram veiðiráðgjöf en það var vegna 
þess að stjórnvöld ákváðu að gera það. 
Munurinn er sá að nú er hægt að hafa 
stjórn á veiðunum sem ekki var hægt 
áður. Þannig að megintilgangi 
kerfisins hefur verið náð.“

Hlutur vélstjóra aukinn
Í þriðja lagi nefnir Helgi baráttu 
Vélstjórafélagsins um að auka hlut 
vélstjóra á vinnsluskipum vegna 
menntunar og mikilvægis starfsins. Í 
þeirri baráttu stóð félagið eitt eins og 
oft áður enda litu önnur félög 
sjómanna þannig á að með því að auka 
hlut vélstjóra væri verið að minnka 
hluta annarra „sem auðvitað var tóm 
vitleysa hjá þeim.“ Þessi breyting gekk 
í gegn árið 1999. Við breytinguna 
jókst skiptahlutur yfirvélstjóra úr 1,5 í 
1,6, hlutur fyrsta vélstjóra úr 1,25 í 

1,35 og hlutur annars vélstjóra úr 1,2 í 
1,25. Að auki fengu þeir föst 
mánaðarlaun sem í dag eru hæst um 
55 þúsund krónur. Hér var einungis 
um fyrsta skref að ræða sem 
núverandi keflishöfum ber að fjölga í 
næstu framtíð.

Samflot rofið árið 2001
Helgi segir að það hafi sjaldan blásið 
jafnhressilega um félagið eins og þegar 
það rauf samflotið við hin 
sjómannafélögin og gekk til samninga 
við útgerðarmenn eftir sjö vikna 
verkfall vorið 2001. „Við leigðum 
okkur einkaflugvél, eins og er svo 
vinsælt í dag, og flugum um landið til 
að kynna samninginn og fengum hann 
samþykktan. Í þessum samningi 
bjuggum við til kerfi til að verðleggja 
ferskan fisk sem fram að því hafði 
verið eilíft deiluefni. Síðan hafa 
nánast engar deilur verið um verð-
myndun á fiski upp úr sjó og ég held 
að sjómenn almennt séu þokkalega 
sáttir við kerfið eins og það er í dag.“

ASÍ kom í veg fyrir alþjóðlega 
skipaskrá
Helgi hefur oft haft aðra skoðun á 
málum en forsvarsmenn annarra 
verkalýðsfélaga. Hann segir að ASÍ 
hafi komið í veg fyrir að hér á landi 
starfi nothæf alþjóðleg skipaskrá. 
„Upp úr 1980 fóru norsk skipafélög að 
skrá kaupskip sín erlendis til að geta 
ráðið útlendinga um borð í skipin. 
Árið 1987 vakna norsk stjórnvöld svo 
upp við þann vonda draum að þau eru 
að missa öll sín kaupskip úr landi og 
samhliða því allar tekjur sem af þeim 
komu. Þá stofnuðu þeir alþjóðlega 
skipaskrá til að tryggja að skipin gætu 
siglt undir norskum fána þó áhafnir 
væru að hluta erlendar og á 
samningum sinna þjóða. Danir 
stofnuðu sína alþjóðlegu skipaskrá 
árið 1988 og gengu þá skrefinu lengra 
en Norðmenn höfðu gert með því að 
fella niður skyldu útgerða til að borga 
tekjuskatta af launum danskra 
sjómanna á kaupskipum. Árangurinn 
er sá að nú eru yfir 80% yfirmanna á 
dönskum kaupskipum danskir. 
Loksins þegar íslenskir ráðamenn átta 
sig, þegar öll skipin eru komin til 

Færeyja eða undir einhverja aðra fána, 
ákveða þeir nú að gera eins og hinir. 
Þá stóð til að búa hér til alvöru 
alþjóðlega skipaskrá með skatta-
afslætti og öllu heila klabbinu. Á 
vorþingi 2006 var tilbúið frumvarp 
þar að lútandi sem búið var að 
samþykkja efnislega í samgöngu-
nefnd. Þar var gert ráð fyrir því að 
útlendingar í áhöfnum íslenskra skipa 
gætu verið á kjarasamningum síns 
heimalands eins og hefur verið gert í 
þeim löndum sem hafa tekið þetta 
kerfi upp. Á síðustu metrunum óskaði 
ASÍ hins vegar eftir því að fá að veita 
umsögn um frumvarpið sem auðvitað 
var samþykkt. Þá kom í ljós að þeir 
gerðu athugasemdir við það að 
samkvæmt frumvarpinu gætu verið 
menn um borð í þessum skipum sem 
ekki tækju kaup og kjör samkvæmt 
íslenskum samningum. Niðurstaðan 
varð sú að ákvæðið var fellt úr 
frumvarpinu sem engar aðrar þjóðir 
hafa gert. Þetta varð auðvitað til þess 
að ekkert skip kom heim og nú siglir 
allur okkar kaupskipafloti undir fána 
annarra þjóða. Til viðbótar kom ASÍ 
því til leiðar með þessu að þeir 
Íslendingar, sem enn eru meðal 
áhafna þessara skipa, hafa óljós 
réttindi í stofnunum á borð við 
Tryggingastofnun því að þeir þiggja 
laun sín erlendis frá og hafa því m.
a.óljósan rétt til fæðingarorlofs, 
veikindaorlofs eða atvinnuleysisbóta. 
ASÍ heldur því fram að danska 
skipaskráin sé ólögleg, meðal annars 
vegna reglna Alþjóða 
vinnumálastofnunarinnar. Hún 
verður engu að síður 20 ára 1. júlí 
næstkomandi og það er ekkert sem 
bendir til þess að Danir ætli að taka 
mark á stórveldinu ASÍ hvað varðar 
lögmæti hennar.“

Jesús Kristur veiddi  
með netum
Þegar Helgi er spurður hvað hann sjái 
sem mikilvægustu viðfangsefni 
sjávarútvegsins fram undan segir 
hann að það séu menntunar- og 
ímyndarmál og svo olíuverðið. 
„Ásóknin í sjómannastéttina er alltaf 
að minnka og erfiðara að manna 
skipin. Skip fiska ekki nema hafa góða 
áhöfn, svo einfalt er það nú. Það þarf 
að breyta ímynd sjómannsstarfsins og 
breyta starfi undirmanna í alvörustörf 
sem krefjast ákveðinnar menntunar 
sem menn geta verið stoltir af. Aðrar 
atvinnugreinar hafa gert þetta með 
góðum árangri og við verðum að fylgja 
þeirri þróun. Svo er það olían. Jesús 
Kristur veiddi með netum. Við erum 
búin að vera að fiska með trolli í góða 
öld! Það er engin meginbreyting eða 
ný hugsun í því hvernig á að veiða 
fisk. Við verðum að leggja fjármuni í 
þróun nýrra veiðarfæra sem ekki 
krefjast jafnmikillar orkunotkunar og 
til dæmis trollið. Olían er ekkert að 
verða ódýrari.“

Vinnur að umhverfismerki 
fyrir sjávarútveginn
Helgi tók nýlega við formennsku í 
Fiskifélagi Íslands og situr enn í um 
þrettán nefndum á vegum Félags 
vélstjóra og málmtæknimanna. 
„Fyllibyttur þurfa að drekka sig niður,“ 
segir hann þegar hann er spurður 
hvort hann ætli ekki að fara að setjast 
í helgan stein. „Helsta verkefni 
Fiskifélagsins núna er gríðarlega 
spennandi. Við ætlum að búa til 
umhverfismerki fyrir íslenskan 
sjávarútveg til að votta að við 
stundum sjálfbærar veiðar úr 
sjálfbærum stofnum. Til þess verðum 
við meðal annars að koma á kerfi 
rekjanleika þannig að hægt sé að sjá 
nákvæmlega hvaðan hver sporður 
kemur. Þetta er mikil vinna en mjög 
mikilvæg og við stefnum að því að 
kynna nýtt umhverfismerki í haust.“

Sjómanna dagurinn
Sendum sjómönnum og fjölskyldum

fleirra okkar bestu kve›jur

„Ég hef tekið margan slaginn“
Helgi Laxdal, fráfarandi formaður Félags vélstjóra og málmtæknimanna
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Víkin-Sjóminjasafnið á Grandanum er 
ungt safn í örum vexti. Safnið opnar á 
Hátíð hafsins, nú um helgina, eftir 
umtalsverðar endurbætur og stækkun 
á sýningarrými. Umhverfið er magnað 
fyrir sjóminjasafn þar sem sjór og safn 
verða að órjúfanlegri einingu. 
Varðskipinu Óðni hefur verið lagt við 
norðurenda hússins og verður hluti af 
safninu, gegnt honum við bryggjuna 
er Magni, fyrsta stálskipið sem smíðað 
var á Íslandi, og í kví við Daníelsslipp 
liggur Gullborgin. 

Sigrún Magnúsdóttir, forstöðu-
maður safnsins, er afar ánægð með 
framþróunina enda er safnið og vs. 
Óðinn sannarlega heimsóknarinnar 
virði.

Víkin-Sjóminjasafnið var fyrst 
opnað á Hátíð hafsins árið 2005 með 
metnaðarfullri sýningu í um 350 
fermetra stórum sal á annarri hæð í 
fyrrum frystihúsi Bæjarútgerðar 
Reykjavíkur. „Þá opnuðum við 
Togarasýningu í tilefni af því að 
hundrað ár voru liðin frá því að fyrsti 
íslenski togarinn kom til landsins en 
togaraútgerðin gjörbylti atvinnu-
háttum. Reykjavík þróaðist þá úr 
fiskiþorpi í nútímalega höfuðborg,“ 
segir Sigrún. Hönnuður sýningarinnar 
var Björn G. Björnsson. 

Togarasýningin var opin allt þar til í 

september á síðasta ári þegar safninu 
var lokað vegna fyrirhugaðra 
framkvæmda við húsið. „Veturinn 
hefur verið viðburðaríkur og ein-
kennst af móttöku Óðins, breytingum 
innanhúss og skipulagningu nýrra 
sýninga en vissulega reyndu 
byggingaframkvæmdir stundum á 
þolrifin,“ segir hún en bætir síðan við: 
„Þetta er auðvitað búið að vera mikil 
áskorun en afar skemmtilegt tækifæri 
að byggja upp sjóminjasafn hér á 
Grandanum á mörkum tveggja heima, 
miðbæjarlífsins og fiskihafnarinnar.“

Varðskipið Óðinn
Vs. Óðinn er orðinn hluti af safninu 
og er að honum stórkostlegur 
fengur því hann er hluti af merkri 
sögu sem mikilvægt er að varðveita. 
Skipið kom hingað til lands í 
janúar 1960 og tók því þátt í öllum 
þremur þorskastríðunum. „Útfærsla 
fiskveiðilögsögunnar í 12 mílur og 
síðan í 50 og loks 200 mílur varð 
undirstaða að velmegun Íslendinga en 
við þurftum að heyja harða baráttu 
við Breta og Þjóðverja til þess að ná 
yfirráðum yfir fiskimiðum okkar. 
Einnig þjónaði Óðinn sem björgunar- 
og hjálparskip í nær fimm áratugi,“ 
segir Sigrún. 

Sigrún segir að til greina hafi komið 
að selja Óðin í brotajárn en það verða 
örlög flestra skipa. „Sem betur fór 
stofnuðu velunnarar skipsins 
hollvinasamtök sem fengu skipið til 
eignar og afhentu það síðan safninu 
til varðveislu,“ segir hún

Skipið sjálft er mjög forvitnilegt að 
sjá en einnig verða þar gripir sem 
tilheyrðu varðskipunum, eins og sjálft 
leynivopnið, togvíraklippurnar, sem 
skáru botnvörpurnar aftan úr bresku 
togurunum. Óðinn liggur við bryggju í 
víkinni við norðurenda 

Sjóminjasafnsins og við sömu bryggju 
er Dráttarbáturinn Magni.

Fjölbreyttar sýningar  
í fimm sölum
Sigrún segir það breyta miklu fyrir 
safnið að geta boðið gesti velkomna 

Stórglæsilegt og endurbætt  
sjóminjasafn á Grandanum
– Varðskipið Óðinn liggur við bryggju, opinn safngestum
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í nýju og glæsilegu anddyri. „Það er 
mikilvægt að fólk skynji strax að það 
er komið í aðra veröld. Í þeirri veröld 
má upplifa gegnum muni og gripi 
hvernig fiskveiðar þróuðust, hvernig 
líf sjómanna og fjölskyldna þeirra var 
á árum áður,“ segir Sigrún en allir, 
sem vettlingi gátu valdið, tóku þátt í 
fiskvinnslunni við strendur landsins.

„Í anddyrinu verðum við með 
sýningu á verkum Þorleifs 
Þorleifssonar sem við nefnum 
Handlagni huldumaðurinn. Safnið 
fékk fjögur listaverk eftir Þorleif frá 
Eimskip en það eru þrívíddarmyndir 
frá gömlu höfninni og gerðar úr tré. 
Við tókum eftir því hvað verkin vöktu 
mikla athygli gesta svo við einsettum 
okkur að finna fleiri verk eftir þennan 
einstaka hagleiksmann. Fjölbreytileg 
flóra listaverka kom í leitirnar. Þá 
erum við stolt af 90 ára gamalli 
gufuvél sem setur mikin svip á 
anddyrið,“ segir hún.

Inn af anddyrinu er Bryggjusalur, 
þar er sýningin Lífæð lands og borgar, 
um 90 ára afmæli gömlu hafnarinnar í 
Reykjavík. Inn í salinn er gengið um 
dekkið á gamla Gullfossi. „Þilfarið er 
endurgert eftir myndum og líkönum 
af skipinu. Frá dekkinu er gengið 
niður landgang á bryggju sem er 
umflotin sjó þar sem fiskar svamla 
um,“ segir Sigrún en þessi sýningar-
salur er afar áhrifamikill.

Þúsund árar
Á efri hæð safnsins eru þrír 
sýningarsalir. „Við opnunina um 
helgina er sölusýning í Hornsalnum á 
málverkum tengdum sjó og strand-
menningu eftir Sigurjón Jóhannsson. 
Sigurjón hannaði Bryggjusalinn 
með okkur í fyrra en hann og Björn 
G. Björnsson hafa verið ráðgjafar 
og hönnuðir við sýningarnar okkar 
núna,“ segir Sigrún. 

Í miðsalnum verður Hákarlasýning í 
samvinnu við Byggðasafnið á Reykjum 
í Hrútafirði. „Hákarlalýsið var 
mikilvæg útflutningsvara, sennilega 
fyrsta orkusala okkar til útlanda en 
hákarlalýsið var selt sem ljósmeti á 
lýsislampa og lýsti upp götur 
stórborga eins og Kaupmannahafnar,“ 
segir Sigrún. 

„Jafnframt reynum við í þessum sal 
að gefa innsýn í lífið við ströndina 
sem var óbreytt í um 1000 ár. Við 
nefnum sýninguna Þúsund árar,“ 
bætir hún við. Íslendingar áttu 
einungis litla árabáta og útgerðin var 
eins konar heimilisiðnaður bænda og 
tómthúsmanna en úti við hafsbrún 
mátti sjá stór erlend skip moka upp 
fiskinum. 

Frá Miðsal er gengið yfir í Langasal 

en þar er aðalsýning safnsins. „Þar 
sýnum við með munum og myndum 
umskiptin sem urðu við framfarir í 
bátasmíði og seglabúnaði sem og 
komu þilskipanna og síðar togaranna,“ 
segir Sigrún en með skútuöldinni varð 
sjávarútvegur blómleg atvinnugrein 
og útflutningur á saltfiski til hinna 
kaþólsku landa við Miðjarðarhaf varð 
fyrsta stóriðja Íslendinga. Bylting varð 
síðan á öllum sviðum í upphafi 
tuttugustu aldarinnar en sennilega 
skipti koma togaranna hvað mestu 
máli. 

Reykjavík varð togarabær

„Okkur er hugleikið að sýna fólki 
hvað lífið breytist í Reykjavík 
við framfarir í sjósókn. Í görðum 

tómthúsmanna á 19. öld sem og í 
upphafi þeirrar 20. voru breiður af 
saltfiski í stað blómabeða,“ segir 
Sigrún. Fiskurinn var breiddur út til 
þurrkunar á sumrin og störfuðu við 
það konurnar og börnin. Í lok nítjándu 
aldar fór að gæta meiri iðnvæðingar 
við verkunina „Þá voru starfandi 
fyrirtæki með fjölda fólks í vinnu við 
saltfiskverkunina og var fiskurinn 
þurrkaður á stórum svæðum í bænum, 
t.d. við Ánanaust og á Kirkjusandi,“ 
segir hún.

„Stærsta breytingin varð þegar 
togararnir komu og Reykjavík varð 
togarabær. Fólk flutti í auknum mæli 
á mölina. Fyrir unga menn var það 
eins og að vinna í happdrætti að 

komast á togara,“ segir Sigrún og 
bætir því við að þá hafi götur eins og 
Bárugata og Öldugata byggst upp en 
þar áttu skipstjórarnir stærstu og 
fínustu húsin. 

Undirbúningur  
Sjóminjasafns í heila öld
Þegar gengið er um Sjóminjasafnið 
er ótrúlegt til þess að hugsa að slíkt 
safn hafi ekki fyrr litið dagsins ljós 
í Reykjavík. Sigrún segir að nokkrar 
nefndir hjá borg og ríki hafi á 
síðustu öld haft þetta viðfangsefni 
og borgin jafnvel úthlutað lóð undir 
sjóminjasafn – en ekkert gerst. „Það 
má segja að undirbúningur að því að 
koma á fót sjóminjasafni í Reykjavík 
spanni heila öld,“ segir Sigrún og 
útskýrir nánar: „Árið 1898 fóru þrír 
Íslendingar á stóra sýningu erlendis 
og komu heim fullir af áhuga og 
töldu mikilvægt að glatkistan gleypti 
ekki minjar um sjómennskuna í 
gegnum tíðina. Í kjölfarið fylgdu 
blaðagreinar og fleira en ekkert varð 
úr hugmyndinni. Fyrir sjötíu árum 
var Sjómannadagsráð stofnað og 
hafði þá tvö meginmarkmið; að koma 
upp húsnæði fyrir aldraða sjómenn 
og koma á fót sjóminjasafni.“ Um 
svipað leyti settu reykvískir sjómenn 
upp sýningu á sjóminjum sem þeir 
höfðu safnað. Þessir munir fóru síðar 
til Þjóðminjasafnsins til varðveislu. 
„Vísir að sjóminjasafni var í kjallara 
Þjóðminjasafnsins fyrstu árin eftir 
stofnun þess en þær minjar fóru 
flestar á Sjóminjasafn í Hafnarfirði 
sem rekið var í tengslum við 
Byggðasafnið. Fyrir nokkrum árum 
ákvað Byggðasafnið að taka alfarið 
yfir reksturinn og sjóminjunum var 
pakkað niður og þær settar í geymslu 
en mig langar að geta þess hér að bæði 
Þjóðminjasafnið og Árbæjarsafn eru 
ákaflega hjálpleg við að lána okkur 
muni og stærri gripi,“ segir Sigrún.

Árið 2001 samþykkti borgarstjórn 
tillögu frá Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni 
um að kanna möguleika á stofnun 
sjóminjasafns í borginni í samvinnu 
við hagsmunaaðila. Þetta þýddi að 
safnið yrði ekki borgarstofnun heldur 
sjálfseignarstofnun. Sigrún var kosin 
formaður undirbúningsnefndarinnar 
og með henni störfuðu 
borgarfulltrúarnir, Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson og Helgi Pétursson. 
Hafnarstjóri og borgarminjavörður 
sátu einnig í undirbúningsnefndinni.

Þakklát Faxaflóahöfnum
Sigrún segir að varla sé unnt að hugsa 
sér neitt skemmtilegra eða meira 
gefandi en að byggja upp safn um eina 
aðalatvinnugrein Reykvíkinga um 
langan tíma. Stóra skrefið í stofnun 
safnsins var stigið á haustdögum árið 
2003 þegar nefndinni bauðst húsnæði 
á Grandanum. „Ég sá að staðsetning 
BÚR-hússins væri alveg kjörin fyrir 
safnið en sjálft húsið var nú ekki 
glæsilegt og leit hálfpartinn út eins 
og draugahús með blaktandi hurðum 
og brotnum gluggum,“ segir Sigrún 
og hlær. „Þá þurfti að finna voldugan 
styrktaraðila til að safnið gæti 
eignast húshlutann. Það var Árni Þór 
Sigurðsson, formaður hafnarstjórnar, 
sem tók af skarið og höfnin keypti um 
1800 fermetra af BÚR-húsinu fyrir 
safnið. Þetta fyrrum frystihús á sér 
áhugaverða sögu sem fiskvinnslustöð 
og er að auki staðsett við sjóinn,“ 
segir Sigrún og bætir því við að síðan 
þá hafi verið miklar framkvæmdir 
við húsið en það verður brátt með 
glæsilegri húsum. „Fjölmörg fyrirtæki 
og stofnanir hafa lagt okkur lið 
við uppbyggingu sjóminjasafnsins 
en við værum ekki mikið safn án 
atbeina hafnaryfirvalda í Reykjavík,“ 
segir Sigrún og er afar þakklát 
Faxaflóahöfnum fyrir stuðninginn 
við uppbyggingu Víkurinnar-
Sjóminjasafnsins í Reykjavík.



�6 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ  30. MAÍ 2008

Jóladagskvöld 1966.  Ungur piltur, 
nýorðinn 18 ára, baksast niður Ægisgarð, 
þar sem Dettifoss liggur, á móti austan 
hvassviðri og snjókomu.  Skipið á að fara 
klukkan 21:00 um kvöldið.  Hann fór með 
pjönkur sínar um borð á Þorláksmessu en 
nú var komið að brottför.  Honum hafði 
tekist, er skipið kom úr síðustu ferð, að 
sannfæra Ragnar Ágústsson 1. stýrimann 
um það að Guðjón, ráðningarstjóri hjá 
Eimskip, hefði sent hann um borð þar sem 
það vantaði viðvaning í einn túr.  Hann fór 
aftur í, hafði fengið klefa bakborðsmegin 
aftur við stýrisvél þar sem hann átti eftir að 
vera næstu þrjú árin, klæddi sig í 
ullarnærföt og sokka, buxur, peysu og 
stígvél.  Nýja vinnuvettlinga hafði hann 
keypt fyrir jólin, VÍR stóð á handarbakinu, 
einnig var hann með ullarvettlinga sem 
móðir hans hafði prjónað handa honum.  
Hann fór fram í hásetamessa, þar voru fyrir 
þeir sem unnu á dekkinu, Sigbjörn 
Þórðarson, eða Simbi bátur, Ingvi Zóf 
timburmaður, Jónas Guðmundsson, 
kallaður Jolli og eða síðasti Flateyingurinn 
en hann var frá Flatey á Skjálfanda, 
Ármann Guðjóns, kallaður Mannsi, 
Sæbjörn Valdimars, Pétur Ottesen og Siggi 
Sveins.  Það var hrollur í mönnum, eftir að 
ganga frá öllu, „dönnids“ keðjur og vírar um 
öll þilför, eftir að fella bómurnar og skálka 
lúkur.  Þá þurfti að athuga með sjóbúnað í 
lestum, frystilestarnar voru hálffullar af 
rússafiski og refafóðri en eftir var að lesta frysta 
síld á Austfjörðum.  Í endalestunum var ýmis 
varningur, saltfiskur í botnlestunum, 
niðursuðuvara og mjöl á millidekki og 
höfuðdekki.

Helvítis rok!
Utan á Dettifossi liggur flutningaskipið Baccarat 
og fór það klukkan 20:00.  „Jæja, drengir, við 
skulum fara að ganga frá,“ sagði Simbi, það mátti 
enginn segja jæja nema hann.  Úti var helvítis 

rok en pilturinn var hvergi smeykur, hafði farið 
sem vélamessi fyrr á árinu og taldi sig færan í 
flestan sjó.  Menn skiptu með sér verkum fram 
á og aftur á.  Hann fylgdi í humátt á eftir Jolla, 
fannst hann vera maður sem hægt væri að 
treysta.  Þeir fóru að tína saman „dönnidsinn“ 
og leggja saman í stroffur út við lunningu og 
bundu hann þar þannig að hann færi ekki út 
um allt þó eitthvað gæfi á.  Ingvi Zóf gekk 
frá preseningunum á lúkunum, setti járnin 
í og fleygaði og síðan voru bómurnar felldar 
og gengið frá gertum.  „Takið á móti Magna,“ 
heyrðist kallað ofan af brúarvæng, þar stóð 
Eyjólfur skipstjóri og gaf þessa skipun.  Jolli 
tók piltinn með til að láta Magna fá vír út um 
stefnisklussið svo hann gæti dregið skipið frá 
bryggjunni.

„Allir í endana“
„Taka landganginn,“ kallaði Ragnar.  Var nú 

hlaupið aftur á til að aðstoða.  Var öryggisnetið 
tekið og seftarabönd dregin úr sefturum og 
þeir teknir líka.  Var landgangurinn nú hífður 
um borð og gengið frá honum en hann féll að 
lunningunni við miðskipið og var festur þar.  
„Allir í endana, það veitir ekkert af í þessu veðri,“ 
sagði Ragnar.  „Þú verður fram á bakkanum í 
endunum,“ sagði Ragnar við piltinn,  „hjálpar 
Jolla með springinn.“  En á bakkanum voru, auk 
Jolla og piltsins, þeir Ingvi Zóf á ankerisspilinu 
og Pétur.  Aftur á voru svo Ármann, Sæbjörn og 
Siggi.  Simbi bátur fór upp í brú að stýrinu því 
að bátsmaðurinn stýrði alltaf í stjórntökum.  

„Sleppa öllu að aftan,“ heyrðist kallað í gegnum 
veðrið því að ekki voru talstöðvar til að bera 
skilaboð, einungis hálfónýtir símar.  „Sleppa 
öllu að framan nema spring,“ var kallað og voru 
þá framendarnir losaðir og hífðir um borð.  
„Passaðu þig, Jolli, það á að keyra í springinn,“ 
sagði Ragnar.  Það heyrðist þegar vélinni var 
skotið í gang og skipið seig í springinn.  Vírinn 
titraði eins og fiðlustrengur en hélt enda öflugur 
sabbi á endanum.  Skipið seig frá að aftan en 
það gekk samt erfiðlega þar sem vindurinn 
hélt því að bryggjunni.  Það fannst að vélarafl 
var aukið og skipið hreyfðist meira.  „Sleppa 
springnum,“ heyrðist kallað og Jolli losaði upp 
á, á pollanum. Hafnarvörður í landi sleppti og 
lét sabbann vaða í sjóinn.  „Helvítis asninn,“ 
heyrðist í Jolla.  „Settu vírinn fyrir ferliðuna og 
svo á spilkoppinn,“ kallaði Jolli.  Pilturinn var 
ekki klár á hvað hann meinti en fékk aðstoð og 
Ingvi Zóf var tilbúinn að setja spilið í gang.  Vel 
gekk að ná vírnum og sabbanum inn.  Skipinu 
var gefin ferð aftur á til að ná því frá bryggjunni 
og nötraði það stafna í milli.  Seig það frá og 
tók Magni á um leið og sneri skipinu þannig að 
það stefndi á hafnarkjaftinn.  Var nú sett á ferð 
áfram og sleppti Magni fljótlega dráttarvírnum 
og var hann dreginn inn.  Gekk vel að komast út 
úr höfninni og lagðist lóðsbáturinn að síðunni 
þar sem lóðsleiðarinn hékk og var lóðsinum 
síðan sleppt fljótlega og sett á fulla ferð til 
Stöðvarfjarðar.  

Lens var út flóann og fyrir Garðskaga en er 
komið var fyrir Reykjanes var leiðinda slampandi 
á móti en þó gekk ferðin vel.  Var nú raðað á 

vaktir og var pilturinn settur á fjögur átta 
vaktina með Jolla en það var fyrsta 
stýrimanns vaktin.  Var hann settur í það að 
kenna piltinum að stýra skipinu þó svo að 
það væri sjálfstýring.  „Því að það er 
nauðsynlegt að kunna að stýra,“ sagði Jolli, 
„það er alveg klárt,“ sagði hann með sínum 
sérstaka seim á „alveg klárt“.  Gekk 
kennslan vel og náði pilturinn fljótt góðum 
tökum á að stýra skipinu enda lét skipið 
mjög vel að stjórn og þó svo að rattinu væri 
snúið hart í annað hvort borðið þá snerist 
það sjálft á miðskips þegar því var sleppt. 

Kúrsinn settur á Pólland
Komið var til Stöðvarfjarðar aðfaranótt 
27. desember og lagst við anker þar sem 
mikil hreyfing var og ekki vogandi að fara 
að bryggju.  Var beðið fram á morgun en 
þá ákveðið að sigla til Fáskrúðsfjarðar og 
var komið þangað seinni part sama dags 
og lestuð þar frosin síld.  Daginn eftir var 
farið aftur til Stöðvarfjarðar og gekk þá 
allt vel.  Þaðan var farið til Eskifjarðar og 
síðan Norðfjarðar og skipið fyllt þar.  Frá 
Norðfirði var farið undir miðnætti 30. 
desember eftir að búið var að „klarera“ 
skipið og haldið áleiðis til Gdynia í Pólandi.

Gekk nú allt sinn vanagang um borð í 
skipinu en undirbúningur 
áramótaveislunnar var í höndum liðsins í 
rekstrarsjóninni en þar stjórnaði Sæli 
kokkur öllu en hann leysti Tona Líndal bryta 

af þennan túr.  Halli kokkur útbjó veislumat 
ásamt Haffa, sem var annar kokkur, og Dóra 
hrút en það viðurnefni hafði hann fengið vegna 
frekar stórs nefs sem prýddi andlit hans, hann 
var búrmaður og var smörrebröð hans spesíal.  
Var að sjálfsögðu veislumatur alla daga, 
svínakjöt, hangikjöt og fleira góðmeti.  Hafði 
pilturinn aldrei séð annað eins.  Etið var á fimm 
stöðum í skipinu, skipstjórinn og yfirvélstjóri 
borðuðu í matsal farþega sem var fremst í 
miðbyggingunni, aðrir yfirmenn höfðu sinn 
messa stjórnborðsmegin og þar fyrir aftan var 
hásetamessinn.  Bakborðsmegin voru svo tveir 
litlir messar, annar fyrir rekstrarsjónina og hinn 
fyrir tvo dagmenn í vél.  

„Ka erda mar“
Pilturinn hafði árið áður verið vélamessi og 
þjónaði þessum tveimur dagmönnum til borðs.  
Það voru öðlingarnir Óli Ólsen, sem seinna 
varð handknattleiksdómari, og Þorvarður 
Björnsson, kallaður Varði, og sem seinna sást á 
fótboltavöllum sem dómari.  Þá þurfti pilturinn 
að vaska upp eftir þessa heiðursmenn, þrífa klefa 
allra vélstjóranna og dagmannanna og búa um 
rúm þeirra.  Einnig þurfti hann að bursta skó 
vélstjóranna.  Allt voru þetta hinir ágætustu 
menn.  Gestur Óskar var yfirmeistari, kallaður 
Gestur í vél, Sveinn Hálfdanar en hann átti 
fjöldann allan af skóm og þurfti pilturinn að fara 
með skóna út á þrjú lúku til að bursta þá .  „Viðra 
þá,“ sagði Sveinn.  Sverrir var þriðji vélstjóri, 
alltaf brosandi, og Einar Einars fjórði vélstjóri.  
„Ka ereda mar, allir eins, allt eins,“ sagði hann 
alltaf ef honum mislíkaði eitthvað.  Þá voru 
snillingar aðstoðarvélstjórar, Ingjaldur Narfi, 
kallaður Gjaldi, Hlöðver Einars, er fórst með 
Suðurlandinu seinna, Svavar Sigurðs og Siggi 
Jóhanns.

Á þriðja degi var siglt fyrir Skagen og suður 
Kattegat, hinkrað aðeins fyrir utan 
Kaupmannahöfn hjá Middelgrundsfort, teknar 
farmskrár og pöntunarlistar áhafnarinnar og 
brytans sendar í land, síðan siglt með lóðs 
gegnum Eyrarsund og haldið inn í Austursjóinn.  
Að lokum var komið að strönd Póllands og lagst 
fyrir ankeri þann 4. janúar klukkan 6 um 
morguninn.  Daginn eftir var skipið tekið inn og 
lagst við English Kai.  Fram undan var 10 til 12 
daga stopp og menn tilbúnir til að taka 
hraustlega á því.  Vinna við losun á skipinu gekk 
skrykkjótt, þótti drengnum vinnubrögðin 
frumstæð í meira lagi, síldaröskjunum raðað á 
handtrillur sem svo voru hífðar upp á bryggju, 
því næst ýtt inn í lyftu í hrörlegri frystigeymslu 
og þar upp á 3. eða 4. hæð. Tók það eina 7 daga 
að losa síldina. 

Jólatúr með Dettifossi 1966

Þorbjörn Sigurðsson stýrimaður.

Gjaldi reynir að fóta sig 
á þilfarsfarmi.

Dettifoss í Kotka Finnlandi.

Lúðvík Karl Friðriksson stýrimaður tók myndirnar með 
þessari grein og eru þær birtar með góðfúslegu leyfi hans.
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„Fáðu þér mellu drengur“
Skemmtistaðirnir í Gdynia voru sóttir stíft 
hvert einasta kvöld og fannst drengnum 
undravert hvað stúlkurnar á þessum stöðum 
voru yfir sig hrifnar af strákunum á skipinu.  
Sátu þær í kjöltu þeirra og hvísluðu einhverju 
óskiljanlegu í eyrun á þeim og struku 
ólíklegustu staði.  Spurði hann strákana hverju 
þetta sætti og fékk þá svarið „þetta eru mellur, 
drengur, fáðu þér mellu svo þú verðir sannur 
sjómaður” og á eftir fylgdi hrossahlátur og 
einhverjir létu sig hverfa með stúlku upp á 
arminn.

Einn daginn varð Sæbjörn fyrir því óhappi að 
brjóta á sér stórutá á hægra fæti er verið var að 
færa til skerstokka í tvö lestinni.  Var hann 
drifinn til læknis og gert að sárum hans.  
Morgun einn voru þeir Pétur og Siggi Sveins 
ekki komnir til vinnu á réttum tíma en undir 
hádegi birtust þeir og hafði Siggi þá orðið fyrir 
bíl og hruflaðist og marðist á hægra fæti.  En 
Pobedan, sem lenti á honum, var dæmd ónýt.  

Þann 13. janúar var svo fært að Polska Kai og 
losuð þar vörubretti og lestaður laukur o.fl.  
Þegar verið var að færa skipið til var notast við 
anker og þegar verið var að hífa ankerið upp 
slitnaði keðjan í klussinu og ankerið hvarf í 
höfnina.  Náðist það upp með aðstoð kafara og 
var híft inn á dekk og keðjunni lásað saman 
aftur.  Þann 14. janúar var svo lestun lokið í 
Gdynia og haldið til Ventspils í Lettlandi en 
þangað var sólarhrings sigling.  Var komið 
þangað um hádegi daginn eftir og lagst við 
anker.  Mæddi nú á Jóni Halldórs 
loftskeytamanni að ná sambandi við land og fá 
fréttir um það hvenær við kæmumst inn.  „Njét 
vagon, meybí tú morró,“ var svarið sem kom frá 
þeim í landi.  Á sjötta degi kom svo óhrjálegur 
bátur siglandi og með honum hafnsögumaður.  
Var nú siglt inn fljótið Venta og lagst að bryggju 
og skipið vel bundið.  Þá var komið með annað 
skip, Ville de Qubec, og það sett utan á.  Var 
settur upp landgangur og tók hermaður sér 
stöðu við hann og við stefni og skut stóðu 
hermenn en um borð komu nokkrir 
valdsmannslegir náungar.  „Immigreysjon,“ 
sögðu þeir og heimtuðu passana okkar og skráðu 
allar upplýsingar skilmerkilega í einhverjar 
skræður.  Að þessu loknu mátti fara að afferma 
skipið en þá vantaði vagnana fyrir freðfiskinn.  

Fóru menn nú að gera sig klára til að fara í 
land og kíkja á lífið.  Var Sæbjörn í broddi 
fylkingar en hann var mikill stuðbolti.  Strax og 
komið var út fyrir girðinguna, sem umlukti 
hafnarsvæðið, biðu „bísar“ sem voru tilbúnir að 
kaupa af mönnum nánast hvað sem var.  Í mesta 
uppáhaldi var amerískt Wrigley‘s tyggjó, 
gallabuxur, nælonskyrtur og annar vestrænn 
varningur sem sást ekki í Sovét.  Skiptu menn 
þessu fyrir rúblur og kópeka og drifu sig á 
danshúsin.  Var oftast passað upp á að vera 
kominn um borð fyrir miðnætti, annars var 
landgönguleyfið fokið þann túrinn.

Hún sýndi barminn
Einn morguninn er pilturinn ræstur klukkan sjö 
til að opna lestarnar því það eru komnir vagnar 
og átti að fara að afferma.  Þegar pilturinn er að 
draga á sig spjarirnar verður honum litið út um 
kýraugað og sér að það stendur járnbrautarlest 
við hliðina á skipinu og virðist fremsti vagninn 

vera íbúðarvagn.  Þar sem 
hann er að horfa á þetta 
sér hann hreyfingu fyrir 
innan einn gluggann og 
áttar hann sig á því að þar 
er ung kona í sturtu.  Var 
hún sýnileg vel niður fyrir 
brjóst og brá piltinum 
allverulega og hrökklaðist 
frá kýrauganu.  Gat hann 
samt ekki setið á sér og 
gáði hvort konan hefði 
dregið fyrir en, nei, þarna 
var hún og sýndi piltinum 
barminn og fékk hann 
andþyngsli þegar hann sá 
vatnið perla á fallegum 
brjóstum hennar.  En 
hann varð að drífa sig á 
fætur,en erfitt reyndist 
fyrir átján ára piltinn að 
draga á sig brækurnar 
þann morguninn, einhver 
fyrirstaða og erfitt að 
hneppa klaufinni.  Þetta 
endurtók sig næstu þrjá 
morgna en þá var búið að 
fylla alla lestarvagnana 
og gyðjan hvarf á 
braut.  Morgun einn var 
strekkings vindur og þegar verið var að opna 
lestarnar kom einhver náungi hlaupandi og 
argaði „njet, njet“.  Skildist ekki hvað maðurinn 
var að fara og var hinkrað eftir honum.  „Seven 
ballon davarits, njet raboten,“ sagði hann.  
„Það er of hvasst fyrir þá,“ sagði Tobbi annar 
stýrimaður, „kranarnir taka á sig of mikinn 
vind,“ en þetta voru svaka kranar sem gengu 
eftir teinum á bryggjunni og risu himinhátt upp 
í loftið.  Þannig að ekkert var unnið við losun 
þann daginn. 

Með snák í vasanum
Var samt nóg að gera og var pilturinn sendur upp 
á bryggju til að stinga í og menja þar sem þess 
þurfti með á síðunni.  Var vel fylgst með honum 
af vörðunum.  Er hann nálgaðist vörðinn við 
stefnið heyrir hann vörðinn hvísla:  „Tsjúvíng 
gömm.“  Var pilturinn með einn pakka í vasanum 
og rétti honum þegar hinir verðirnir sáu ekki til.  
Seinna um daginn komu konur í strigapilsum 

og með kústa sem var hrísvöndur bundinn á 
prik og fóru að sópa lestarteinana sem lágu 
eftir bryggjunni og voru felldir ofan í steypuna.  
Fylgdist pilturinn með þessu og tók eftir því að 
ein konan settist á hækjur sér og virtist vera 
að skafa eða kroppa eitthvað upp úr teinunum.  
Stóð hún síðan upp og hélt áfram.  En eftir sat 
smá pollur og rauk úr honum.  

Fór nú að líða að lokum losunar og voru menn 
þá tilbúnir að koma seint um borð og offra 
þannig landgönguleyfinu.  Eina nóttina var 
heljar gauragangur frami á gangi, er Sæbjörn þá 
að koma um borð, vel þéttur og með snák upp á 
vasann sem hann annaðhvort fann eða einhver 
gaf honum.  Ekki fékk hann að eiga hann og lét 
hann snákinn þá vaða í fljótið og synti hann í 
burtu.  

Var losun nú lokið og lestar þrifnar og skipið 
síðan flutt að Export bryggju en þar átti eftir að 
lesta rúgmjöl, steypustyrktarjárn, vodka, 
Moskwitch og Volga bíla í kössum og ýmsan 
annan varning í skiptum fyrir freðfiskinn og 
síldina en þannig var þetta, Ísland var í 
vöruskiptum við Sovétríkin.

Silgt í „konvoj“
Þann 26. janúar var allt tilbúið til brottfarar 
og beðið eftir leitargenginu.  Voru það nokkrir 
hermenn sem komu um borð og leituðu af sér 
allan grun um að það væri enginn að reyna að 
flýja land með því að taka sér far með skipinu.  
Var farið í alla klefa og leitað í hverjum krók og 
kima en að sjálfsögðu var ekkert að finna.

Var nú haldið til Kotka í Finnlandi og tók sú 
sigling þrjá daga og þurftum við að sigla í 
„konvoj“ á eftir ísbrjóti þar sem lagnaðarís, 30 til 
40 sm þykkur, var yfir öllu, frá Gotlandi og 
norður úr, inn Helsingjabotn og Kirjálabotn. Í 
Kotka var lestaður sykur, timbur ýmiss konar, 
símastaurar, rafmagnsstaurar og einnig pappír af 
ýmsu tagi, svo sem dagblaðapappír í rúllum og 
fleira sem var unnið úr timbri.  Þarna var 
skítakuldi og fór frostið niður fyrir þrjátíu 
gráður.  „Satana bergele, júmmaláta,“ heyrðist í 
Finnunum á morgnana þegar þeir komu til 
vinnu.  Þeim fannst þetta frekar kalt.  
Skemmtanalífinu voru gerð góð skil en Finnar 
eru eins og Íslendingar, hetjudrykkjumenn, en 
hafa líka tilhneigingu til að slást ef eitthvað er 
verið að daðra við þeirra kvenfólk.  Hér fengu 

menn afhentan gjaldeyri, ákveðið hlutfall af 
launum hvers og eins.

Vel gekk að lesta skipið og var farið í það að 
ganga frá öllum farminum en á þilfarinu voru 
timbur- og staurastæður.  Þurfti að súrra allt 
niður með keðjum og strekkja vel svo að draslið 
færi nú ekki af stað ef brældi.

Mackintosh, lakkrís og fleira
Að kvöldi 2. febrúar var endum sleppt í Kotka.  
Var sami barningurinn í gegnum fetþykkan ís 
og þurfti oft að stoppa því að krapi safnaðist í 
kælivatnssíurnar og settist þá ísinn að skipinu.  
Kom þá ísbrjótur og djöflaðist fyrir framan 
skipið til að losa um það.  Gekk þetta svona 
þar til við losnuðum út úr ísnum og var þá sett 
á fulla ferð til Gautaborgar en að vísu þurfti 
að koma við í olíuhöfninni í Kaupmannahöfn 
og „bunkera“ og taka „províant“.  Þann 5. 

febrúar var komið til 
Kaupmannahafnar og var 
viðdvöl þar um fimm tímar.  
Menn gerðu pöntunarlista 
sem hafði verið sendur í land 
þegar við sigldum fram hjá 
Kaupmannahöfn á leiðinni 
inn í Austursjóinn.  Var 
það sælgæti ýmiss konar, 
Mackintosh, lakkrískonfekt 
o.fl. og einnig voru menn 
að kaupa framandi matvöru 
sem ekki sást í búðum 
heima.  Þá komu sölumenn 
með ýmsan varning, fatnað, 
leikföng og annað í þeim 
dúr.  Í Kaupmannahöfn 
var skipshandlari, Oscar 
Rolf Efterf. hét fyrirtækið, 
og okkar tengiliður var 
Palle Grönvold, kvæntur 
íslenskri konu.  Beið allt 
góssið eftir okkur þegar við 
komum í olíuhöfnina en ekki 
komumst við í land, stoppið 
var ekki nógu langt til þess.  
Daginn eftir var komið til 
Gautaborgar og voru lestaðir 
þar bílar og fleira.  Var skipið 
orðið svo pakkað af varningi 
að setja þurfti þrjá bíla upp á 

bátaþilfar og bílar voru á öllum lúkum.

Veisla hjá Sæla
Var farið frá Gautaborg að kvöldi 6. febrúar 
og haldið til Reykjavíkur.  Gekk siglingin heim 
áfallalaust fyrir sig og var komið til Reykjavíkur 
að morgni 11. febrúar.  Var lagst við ankeri og 
komu tollverðir um borð og beið þeirra veisla að 
hætti Sæla bryta og hans starfsfólks.  Að veislu 
lokinni var skoðað í klefum áhafnar, áfengi, 
bjór og tóbak stimplað og leitað að ólöglegum 
varningi sem að sjálfsögðu var enginn.  Var svo 
haldið að bryggju tveim tímum seinna og lagst 
að Miðbakka klukkan 09:25.

Í áhöfn á ms. Dettifossi í þessari ferð voru, 
samkvæmt áhafnarlista, eftirtalin:

Skipstjóri Eyjólfur Sigurður Þorvaldsson, 1. 
stýrimaður Ragnar Jón Ágústsson, 2. stýrimaður 
Þorbjörn Sigurðsson, 3. stýrimaður Þórður 
Bergmann Þórðarson, loftskeytamaður Jón 
Halldórsson, 1. vélstjóri Gestur Óskar 
Friðbertsson, 2. vélstjóri Sverrir Ingólfsson, 3. 
vélstjóri Einar Jósef Einarsson, 4. vélstjóri 
Sigurður Jensson.  Aðstoðarvélstjórar voru 
Ingjaldur Narfi Pétursson, Sigurður Jóhannsson, 
Hlöðver Einarsson og Svavar Sigurðsson.  
Rafvirki var Sigurþór Hjartarson, dagmaður í vél 
Jón Konráðsson, þjónn vélamanna Bergsveinn 
Halldórsson, bryti Ársæll Þorsteinsson, 1. 
matsveinn Haraldur S. Helgason, 2. matsveinn 
Geir Hafsteinn Sigurgeirsson, búrmaður Halldór 
Guðjónsson.  Þernur voru Stefanía Jakobsdóttir 
og Hrefna Einarsdóttir, þjónn yfirmanna Ólafur 
Ingi Ingimundarson, bátsmaður Sigbjörn 
Þórðarson, timburmaður Yngvi Zophoníasson.  
Hásetar voru Jónas Guðmundsson, Ármann 
Guðjónsson, Pétur Ottesen, og Sæbjörn 
Valdimarsson, viðvaningar voru Sigurður 
Sveinsson og Gunnar Sigurjón Steingrímsson og 
þilfarsdrengur var Halldór Valdimarsson.

Af þessu sómafólki eru 18 enn á lífi og er 
Mannsi þeirra elstur, fæddur í september 1910.

Lauk þar með þessari fyrstu ferð drengsins 
sem dekkmanns en hann átti eftir að sigla hjá 
Eimskipafélagi Íslands í 15 ár sem háseti og síðar 
stýrimaður.

G.S.S.

Simbi „bátur“ 
í þrifastuði.

Vaskir menn á þilfari.

Þilfarsfarmur sjóbúinn.
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Danfoss tengigrindur
Fyrir neysluvatns-, ofnhita-, gólfhita-,

snjóbræðslukerfi, setlaugar og fl.
Sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður.

Áratuga reynsla stjórnbúnaðar
við íslenskar hitaveituaðstæður.

Við erum leiðandi í hönnun og framleiðslu á
stjórnbúnaði og tengigrindum fyrir hitakerfi.

Skútuvogi 6 104 Reykjavík
Sími 510 4100 • www.danfoss.is

Danfoss hf
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Það er ekki víst að allir geri sér 
grein fyrir því hversu fjölþættu 
samfélagshlutverki 
Slysavarnafélag Íslands hefur 
gegnt í gegnum tíðina og allt 
þar til Slysavarnafélagið 
Landsbjörg tók við kyndlinum 
við sameiningu björgunarsveita 
og slysavarnadeilda í landinu 
árið 1999.

Slysavarnafélag Íslands (SVFÍ) var 
stofnað 1928. Haraldur Henrysson, 
fyrrverandi hæstaréttardómari og 
stjórnarmaður í SVFÍ í átján ár, þar af 
varaforseti og forseti í ellefu ár, þekkir 
sögu félagsins vel. Ekki eingöngu 
vegna starfa sinna fyrir félagið heldur 
og ekki síður vegna þess að faðir hans, 
Henry Hálfdanarson, var fram-
kvæmdastjóri þess um áratugaskeið 
en hann var sem kunnugt er jafnframt 
aðalhvatamaðurinn að stofnun Sjó-
mannadagsins og formaður Sjó-
mannadagsráðs í Reykjavík og 
Hafnarfirði á þriðja áratug. Saga Slysa-
varnafélags Íslands er því samofin ævi 
Haraldar sem fæddur er árið sem 
Sjómannadagurinn var fyrst haldinn 
hér á landi árið 1938. Við báðum 
Harald að segja okkur frá nokkrum 
mikilvægum áföngum í sögu 
Slysavarnafélagsins en starf þess 
spannar víðtækt svið í slysavörnum og 
björgunarmálum um allt land.

Allt að 12% starfandi  
sjómanna fórust
„Meginástæða þess að Slysavarnafélag 
Íslands var stofnað var gífurleg tíðni 

sjóslysa við landið í upphafi síðustu 
aldar þegar fórust hvorki meira né 
minna en allt að 12% starfandi 
sjómanna á ári, bæði á rúmsjó og við 
strendur landsins, án þess að nokkuð 
yrði við ráðið. Það var t.d. átakanlegt 
fyrir Reykvíkinga þegar þeir horfðu á 
kútter Ingvar farast í aftakaveðri á 
Viðeyjarsundi árið 1906 án þess að 
geta gert neitt. Þarna fórust 20 menn 
fyrir augum fólks í landi. Þá hófst 
mikil umræða og undiralda skapaðist í 
landinu um mikilvægi þess að auka 
þyrfti öryggi á sjó. En þó gerðist fátt 
fyrr en með stofnun félagsins tuttugu 
og tveimur árum síðar en það leiðir af 
sjálfu sér að fyrstu aðgerðir félagsins 
beindust að því að draga úr hinum 
mikla mannskaða á sjó,“ segir 
Haraldur.

Áttæringurinn Þorsteinn
Fyrsti merkisáfangi SVFÍ hófst með 
komu björgunarbátsins Þorsteins, 
aðeins um ári eftir stofnun félagsins. 
Hann var fyrsti báturinn sem SVFÍ 
fékk til björgunarstarfa og kom frá 
Konunglega breska 
sjóbjörgunarfélaginu árið 1929. 
Báturinn, sem er áttæringur með vél, 
þjónaði Faxaflóasvæðinu, fyrst frá 
Sandgerði og síðan Reykjavík. Hann er 
enn til og geymdur í Sandgerði. 
Félagið safnaði fé til kaupa á fleiri 
björgunarskipum á næstu árum fyrir 
landshlutana. 

Fluglínutækin
Slysavarnafélagið hófst strax í kjölfar 
stofnunar þess handa um kaup á 

nauðsynlegum búnaði fyrir deildirnar. 
Þar voru fluglínutækin mikilvægasti 
búnaðurinn en þau áttu eftir að bjarga 
á þriðja þúsund mannslífa úr 
strönduðum skipum við landið. Þau 
voru fyrst notuð 1931 er Cap Fagnet 
frá Frakklandi strandaði á 
Hraunsfjörum við Grindavík. Um borð 
voru 38 manns sem hin nýstofnaða 
slysavarnadeild, Þorbjörn í Grindavík, 
bjargaði með snarræði með hinum 
nýja búnaði. Frægasta björgunin með 
slíkum tækjum átti sér stað í 
desember 1947 er björgunarsveitin 
Bræðrabandið bjargaði 12 
mönnum úr enska togaranum 
Dhoon sem strandaði undir 
Látrabjargi. Núorðið, eftir að 
öflugar björgunarþyrlur komu til 
sögunnar, eru fluglínutæki 
sjaldan notuð. Fluglínutæki var 
þó síðast notað í nóvember 2001 
er Núpur BA strandaði við 
Patreksfjörð en þar var allri 
áhöfn, fjórtán manns, bjargað 
með fluglínu. 

Sæbjörg
SVFÍ fékk björgunarskútuna 
Sæbjörgu 1938 en hana lét SVFÍ 
smíða í Danmörku til að líta eftir 
fiskibátum við Faxaflóa á 
vertíðum. Sæbjörg var jafnframt 
eitt fyrsta skipið hér á landi sem 
búið var ratsjártækjum um borð 
en það gerðist er skútan var 
endurbyggð 1945. Skútan var 
fyrst í umsjá SVFÍ en síðan fór 
hún undir Landhelgisgæsluna þar 
sem hún þjónaði bæði hlutverki 
varðskips og björgunarskips. 

Neyðarskýlin
Saga neyðarskýla á Íslandi hófst á 
Skeiðarársandi árið 1904, í kjölfar 
hörmulegs slyss árið áður þegar 
þýskur togari fórst. Fyrsta neyðarskýli 
á vegum Slysavarnafélagsins var reist 
á Ingólfshöfða 1912 en umtalsverð 
uppbygging á þessu sviði varð ekki 
fyrr en um 1940 er SVFÍ fór að reisa 
skýli á söndum Skaftafellssýslna. Upp 
úr 1950 byrjaði félagið að reisa skýli 
uppi á hálendinu og við vegi landsins 
og eru skýlin nú 67 talsins, öll í eigu 

björgunarsveita eða slysavarnadeilda 
sem sjá alfarið um þau. Þau eru nú 
flest búin neyðartalstöð.

Fleiri björgunarskip
„SVFÍ og deildir þess um allt land 
stóðu síðan lengi að söfnun fjár til 
kaupa á björgunarskipum sem ýmist 
hafa verið í umsjá þess eða 
Landhelgisgæslunnar. Meðal þeirra 
skipa, sem nefna má, eru 
björgunarskipið María Júlía sem 
bættist við flota landsmanna 1950. 
Hún var keypt fyrir fé úr 
Björgunarskútusjóði Vestfirðinga. 
Skipið var í umsjá 
Landhelgisgæslunnar og þjónaði lengi 
sem björgunar-, varð- og 
hafrannsóknarskip. Skipið er enn til 
og er verið að gera það upp á Ísafirði. 
Við getum líka nefnt Gísla Johnsen 
sem nafni hans og stórkaupmaður frá 
Vestmannaeyjum gaf félaginu 1956. 
Báturinn var áberandi við 
Reykjavíkurhöfn þar sem hann var 
geymdur í húsi SVFÍ við Grandagarð. 
Hann er enn til og geymdur í 
Sandgerði. Björgunarskipið Albert var 
einnig keypt fyrir fé sem safnaðist á 
vegum SVFÍ og björgunarskútusjóðs 
Norðurlands. Albert kom 1957 og var 
lengi í þjónustu Landhelgisgæslunnar, 
m.a. í þorskastríðunum. Hann var 
sérstyrktur til siglinga í ís en 
vélarvana og var einu sinni dreginn 
aftur á bak af breskum togara þegar 
hann ætlaði að klippa aftan úr 
honum,“ segir Haraldur.

Á síðari árum hefur félagið lagt 
áherslu á að efla flota sérhannaðra 
björgunarskipa sem staðsett eru víðs 
vegar umhverfis landið og sér félagið 
sjálft og deildir þess um rekstur 
þeirra. Þessi skip hafa verið keypt af 
systurfélögum okkar í nálægum 
löndum, einkum frá Bretlandi, og 
gegna þau þýðingarmiklu hlutverki til 
að tryggja öryggi skipa á grunnslóð.

Höfuðstöðvar
Haraldur nefnir einnig byggingu 
höfuðstöðva SVFÍ við Grandagarð 
sem voru teknar í notkun 1960. 
Húsnæðið var mikil lyftistöng 
fyrir starfsemi félagsins og lengi 
áberandi kennileiti við höfnina, 
ekki síst vegna björgunarbátsins 
Gísla Johnsen sem hægt var að 
hífa úr sjó og geyma undir skýli 
inn undir húsinu sjálfu. 

Fyrsta þyrlan
„Þyrla kom hingað til reynslu árið 
1949 að frumkvæði 
Slysavarnafélagsins. Félagið lagði 
fram söfnunarfé sem notað var til 
kaupa á fyrstu björgunarþyrlu 
landsins árið 1965 fyrir 
Landhelgisgæsluna. Hún hét TF-
EIR. En fyrsta öfluga 
björgunarþyrla landsins, Gná, var 
keypt árið 1972, einnig m.a. fyrir 
söfnunarfé frá SVFÍ. Hún var 
sérstaklega hönnuð til 
gæslustarfa yfir sjó. Gná brotlenti 
á Skálafelli 3. október 1975 eftir 
að öxull í stélskrúfu brotnaði en 

Örfáir áfangar  
          í sögu slysavarna

Þyrla Landhelgisgæslunnar bjargaði allri �0 manna áhöfn netabátsins 
Þorsteins GK frá Grindavík, er skipið fékk í skrufuna undan 
Krísuvíkurbergi �0. mars ���7. Skipið rak uppí kletta, valt á hliðina 
og gereyðilagðist þar. Myndina tók Ragnar Axelsson, ljósmyndari 
Morgunblaðsins.

Haraldur Henrysson.
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Vinningur í hverri viku

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.
Að kynna þjóðinni áhættusöm 

störf sjómannsins og hin mikilvægu störf 
sjómannastéttarinnar í þágu þjóðfélagsins.

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

Að afla fjár til þess að reisa og reka 
dvalarheimili, hjúkrunarheimili, vistunar- 
og endurhæfingaraðstöðu, íbúðir og 
leiguíbúðir, einkum fyrir aldraða sjómenn og 
sjómannsekkjur.

Að stuðla að byggingu og rekstri 
orlofshúsa, sumardvalarheimila og 

alhliða orlofsstarfsemi fyrir sjómenn, 
fjölskyldur þeirra og starfsmenn 
samtaka þeirra.

Að beita áhrifum sínum á 
stjórnvöld til setningar löggjafar 

til styrktar framgangi markmiða 
Sjómannadagsráðs.

Stjórn Sjómannadagsráðs  
í Reykjavík og Hafnarfirði skipa:

Guðmundur Hallvarðsson formaður,
Sjómannafélagi Íslands.

Hálfdan Henrysson varaformaður,
Félagi Skipstjórnarmanna. 

Guðjón Ármann Einarsson gjaldkeri,
Félagi skipstjórnarmanna.

Ásgeir Guðnason ritari,
Félagi vélstjóra og málmtæknimanna.

Birgir H. Björgvinsson varagjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.

Aðildarfélög Sjómannadagsráðs
Heiðraðir
voru á Sjómanna-

deginum 2007

Ragnar E. Gunnarsson,
háseti

Magnús G. Jónsson,
háseti

Þröstur Sigtryggsson,
skipherra

Jóhann Gíslason,
vélstjóri

Bjarni Jónsson,
myndlistarmaður

áhöfnina sakaði ekki. Þess er einnig 
vert að minnast að félagið var lengi í 
samstarfi við Björn Pálsson flugmann 
sem um árabil stundaði sjúkraflug og 
sótti sjúklinga í alla landshluta, oft við 
erfiðar aðstæður.“

Tilkynningarskyldan
Þá segir Haraldur að ekki megi gleyma 
Tilkynningarskyldu íslenskra skipa 
sem félagið beitti sér lengi fyrir og hóf  
rekstur á 1966. Tilkynningarskylduna 
rak félagið allt til ársins 2003 er 
Vaktstöð siglinga tók við hlutverki 
hennar með lögum frá Alþingi.

Slysavarnaskólinn
Haraldur kveðst stoltur af því að hafa 

átt þátt í stofnun Slysavarnaskóla 
sjómanna 1985. Sem formaður 
Rannsóknarnefndar sjóslysa hefur 
hann kynnst því vel hve mjög skorti á 
að sjómenn hefðu næga þekkingu og 
þjálfun til að takast á við erfiðar 
aðstæður, þegar vá bar að höndum, og 
fara með björgunar- og öryggistæki. 
Nauðsynlegt var t.d. að þeir fengju 
þjálfun í að taka á móti þyrlum á 
hættustund. Í samvinnu við 
sjómannasamtökin, samband 
útvegsmanna og ríkið var ráðist í að 
bæta úr þessu og hefja námskeiðahald 
fyrir sjómenn um allt land. Þannig 
eignaðist félagið gamla varðskipið Þór 
sem breytt var í skólaskip og fékk 
nafnið Sæbjörg. Hún þjónaði hlutverki 
sínu til ársins 1998 er SVFÍ fékk 

ferjuna Akraborg til eignar. Nú er það 
lögbundið að allir sjómenn skuli fá 
slíka fræðslu. Haraldur telur engan 
vafa á því að stofnun 
Slysavarnaskólans hafi haft veruleg 
áhrif til að stuðla að auknu öryggi 
sjómanna og björgun mannslífa.

 
Landsbjörg
Slysavarnafélagið Landsbjörg var 
stofnað 2. október 1999 en þá 
sameinuðust Slysavarnafélag Íslands 
og Landsbjörg, landssamband 
björgunarsveita sem stofnað var 1991 
við samruna Landssambands 
Hjálparsveita skáta og 
Landssambands flugbjörgunarsveita. 
Telur Haraldur að þetta hafi verið 

farsæl ákvörðun og mjög til 
framdráttar öllu starfi að slysavörnum 
og björgunarmálum. Hann leggur 
einnig áherslu á hversu mikilvægt það 
er fyrir samfélagið að hafa starfandi 
slík samtök sjálfboðaliða sem 
Slysavarnafélagið Landsbjörg er.

Mikil fræðsla
Haraldur segir að hlutverk SVFÍ hafi 
alls ekki verið einskorðað við 
björgunarstörf á sjó og landi. „Félagið 
hefur líka alla tíð lagt áherslu á 
fræðslu í forvarnarskyni og beitti sér 
t.d. á upphafsárum félagsins mjög 
fyrir sundkennslu um allt land. 
Félagið réð líka eigin starfsmann á 
fjórða áratugnum, Jón Oddgeir 

Jónsson, til að sinna slysavörnum á 
landi. Hann ferðaðist um landið og 
sinnti m.a. umferðarfræðslu og 
kennslu í skyndihjálp. SVFÍ kom 
einnig að fræðslumálum við 
undirbúning á upptöku hægri 
umferðar árið 1968. Einnig má nefna 
sérstakt átak fyrir börn sem hófst 
1992 og kvennadeildir SVFÍ tóku þátt 
í ásamt öðrum félagasamtökum, þ.á 
m. Rauða krossinum, undir heitinu 
Vörn fyrir börn. Ég vil geta þess að 
lokum að styrkur Slysavarnafélagsins 
fjárhagslega til að takast á hendur hin 
ýmsu verkefni hefur ekki síst byggst á 
ötulu og fórnfúsu starfi 
kvennadeildanna um allt land,“ segir 
Haraldur Henrysson, fyrrverandi 
forseti SVFÍ, að lokum.
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Nýlega komu til Ísafjarðar og Grinda-
víkur tvö ný björgunarskip sem 
Slysavarnafélagið Landsbjörg gerir út. 
Þau leysa af hólmi eldri björgunarskip 
á þessum stöðum og hefur 
Slysavarnafélagið Landsbjörg þar með 
náð því markmiði sínu að vera með 
björgunarskip staðsett hringinn í 
kringum landið. Það eykur mjög 
öryggi sjófarenda við Ísland og er 
viðbragstími vegna björgunaraðgerða 
nú orðinn innan við þrjár klukku-
stundir á því hafsvæði sem 
Tilkynningaskyldan nær til.

Slysavarnafélagið Landsbjörg efndi 
fyrir nokkrum misserum til 
átaksverkefnisins Lokum hringnum. 
Nafnið vísar til þess markmiðs að 

félagið og deildir þess gerðu út 
björgunarskip frá helstu stöðum við 
strandlengjuna. „Það markmið hefur 
nú náðst og með endurnýjun björgun-
arskipanna í Grindavík og á Ísafirði 
teljum við þessi mál vera komin í gott 
horf, í bili að minnsta kosti,“ segir 
Kristinn Ólafsson, framkvæmdastjóri 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar. 

Fjórtán skip
Rekstur björgunarskipa hefur jafnan 
verið snar þáttur í rekstri 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar og 
fyrirrennara þess. Verkefnið hófst 
fyrst af alvöru árið 1989 þegar 
björgunarskipið Henry A. 

Hálfdanarson var keypt frá 
konunglega breska sjóbjörgunar-
samfélaginu, RNLI. 

Á þeim tíma voru sjóbjörgunar-
samtök í Evrópu að hefja endurnýjun 
á flota sínum og bauðst 
Slysavarnafélaginu Landsbjörgu að 
kaupa notuð skip frá þessum 
samtökum á afar hagstæðu verði. Í 
dag er félagið með 14 björgunarskip 
sem staðsett eru í Reykjavík, á Rifi, 
Patreksfirði, Ísafirði, Skagaströnd, 
Siglufirði, Raufarhöfn, Vopnafirði, í 
Neskaupstað, Höfn, Vestmannaeyjum, 
Grindavík, Sandgerði og Hafnarfirði. 
Öll skipin, utan eitt, eru af Arun-gerð, 
16 metra löng og 41 brúttótonn. 
Nýjasta skipið var smíðað árið 1990 
en það elsta er frá 1976.

Fær í flestan sjó
„Björgunarskipin eru sjófarendum 
mikilvæg. Með þeim er gerlegt að 
koma til hjálpar á mjög skömmum 
tíma og þau eru fær í flestan sjó. Við 
höfum til dæmis oftsinnis komið 
smábátasjómönnum til aðstoðar og 
einnig dregið til hafnar stærri skip, 
allt upp í 3.000 tonna mjölflutninga-
skip,“ segir Sigurður R. Viðarsson, 
starfsmaður björgunarsviðs hjá 
Slysavarnafélaginu Landsbjörgu. 
Hann segir björgunarskipin hafa verið 
kölluð út um það bil hundrað sinnum í 
fyrra, í öllum tilvikum vegna neyðar- 
eða óvissuástands. Auk þess sé 
nokkuð um að útgerðarfélög óski 
undir öðrum kringumstæðum eftir 
aðstoð. Þær beiðnir séu metnar í 
hverju tilviki um sig og sinnt ef tök 
leyfa.

Kaupin á björgunarskipunum voru 
fjármögnuð úr sjóðum 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar og 
einnig var fé safnað á viðkomandi 
stöðum. Auk þess lögðu N1, Sjóvá og 
Samskip mikið af mörkum. Tillegg 
Samskipa var flutningur á flestum 
björgunarskipa frá Bretlandi. Rekstur 
skipanna er svo fjármagnaður bæði 
með föstu framlagi úr ríkissjóði auk 
þess sem bakhjarlar félagsins, svo sem 
Samskip, legga sitt af mökrum. 
„Stuðningur þessara aðila er okkur 
afar mikilvægur. Við eigum víða 
góðvild að mæta,“ segir Kristinn 
Ólafsson. 

Í takt við tímann
Pálmar Óli Magnússon, 
framkvæmdastjóri hjá Samskipum, 
segir fyrirtækinu hafa verið bæði 
ljúft og skylt að leggja þessu 
verkefni lið með því að flytja 
björgunarskipin hingað heim. „Við 
leggjum mikið upp úr öryggismálum 
sjómanna og þekkjum mikilvægi 
þess að hafa öryggismálin í 
lagi. Frekari uppbygging og 
endurnýjun björgunarskipaflota 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar var 
nauðsynleg. Skipin þurfa að vera í 
takt við tímann, geta siglt lengra út og 
farið hraðar yfir. Það er ánægjulegt að 
sjá af hvaða metnaði og fagmennsku 
Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur 
tekið á þessum málum. Við hjá 
Samskipum eru afar stolt af því að 
hafa fengið tækifæri til þess að leggja 
þessu mikilvæga verkefni lið.“

– átaksverkefni Slysavarnafélagsins Landsbjargar í höfn. 
Búið að fjölga björgunarskipum hringinn í kringum landið í 14 og 
endurnýja eldri skip. 

Átt þú rétt á styrk?
Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfyrirtækja. Félagsmaður, 

sem unnið hefur í a.m.k. 12 mánuði skv. kjarasamningi SA/LÍÚ við Sjómanna-
samband 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 Sjómanna-
samband Íslands (SSÍ) standa að Sjómennt.

Ertu búinn að vera á sjónum 
í eitt ár eða meira?

Langar þig að fara á 
námskeið eða í 
skóla?

SJÓMANNASAMBAND ÍSLANDSLANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA

Sjómennt • Fjöltækniskóla Ís lands • Háteigsvegi • 105 Reykjavík • Sími 522 3300 • Fax 522 3301

Nánari upplýsingar: www.sjomennt.is • sjomennt@sjomennt.is

Öryggi sjómanna 
við Ísland betur tryggt

Kristinn Ólafsson, framkvæmdastjóri Landsbjargar og Pétur 
Óli Magnússon, framkvæmdastjóri hjá Samskipum.

Björgunarskip 
Slysavarnafélagsins 

Landsbjargar eru allt í 
kringum andið.
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Starfsemi Sjómannadagsráðs á sviði 
öldrunarmála er afskaplega 
yfirgripsmikil. Ráðið á og rekur 
Hrafnistuheimilin í Reykjavík og 
Hafnarfirði og hjúkrunarheimilin á 
Vífilsstöðum og Víðinesi á Álftanesi. 
Að auki hefur Sjómannadagsráð byggt 
fjölda þjónustu- og leiguíbúða, bæði í 
Reykjavík og Hafnarfirði. 

Sjómannadagsráð hefur unnið 
mikið brautryðjendastarf í málefnum 
aldraðra hér á landi. Innan 
Hrafnistuheimilanna hefur safnast 
mikil þekkin á málaflokknum og nú er 
svo komið að samtökin og Hrafnista 
eru leiðandi aðili í málefnum og 
aðhlynningu aldraðra sem 
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu 
leita í auknum mæti til með ósk um 
samstarf við Hrafnistuheimilin.

Guðmundur Hallvarðsson, 
formaður Sjómannadagsráðs, segir að 
auk uppbyggingar þurfi stöðugt að 
huga að eldra húsnæði og aðlaga það 
að kröfum nútímans. „Þótt Hrafnista í 
Reykjavík hafi verið byggð af miklum 
metnaði fyrir 50 árum hafa miklar 
endurbætur verið gerðar á húsnæðinu. 
Nú standa yfir miklar endurbætur á 
elsta hluta Hrafnistu í Reykjavík sem 
miðar að því að sameina tvö herbergi í 
eitt. Við að stækka herbergin úr 9 
fermetrum í 25 fermetra herbergi með 
baði. Við þessar breytingar má gera 
ráð fyrir því að heimilisfólki á 
Hrafnistu í Reykjavík muni fækka um 
rúmlega hundrað manns, en 
aðbúnaðurinn verður allur annar og 
betri,” segir Guðmundur.

Samstarf við sveitarfélög
Framundan eru heilmiklar 
framkvæmdir á vegum 
Sjómannadagsráðs, bæði á eigin 
vegum og í samstarfi við sveitarfélög á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Sjómannadagsráð fyrirhugar einnig 
töluverðar framkvæmdir í Hafnarfirði. 
„Þar má nefna nýjar þjónustuíbúðir á 
lóð Hrafnistu og einnig við 
Norðurhlein í næsta nágrenni 

Hrafnistuheimilisins. Á svæðinu er 
þegar nokkur byggð á vegum 
Sjómannadagsráðs við Boðahlein og 
Naustahlein. Auk þjónustuíbúðanna 
við Norðurhlein er stefnt að því að 
reisa þjónustukjarna, sérstaklega fyrir 
íbúana á þessu svæði,” segir 
Guðmundur. 

Á síðustu árum hefur Sjómanna-
dagsráð unnið náið með bæjar-
yfirvöldum í Kópavogi við 
undirbúning að nýstárlegu hjúkrunar-
heimili og þjónustuíbúðum við 
Boðaþing í Kópavogi. Þar eru 
framkvæmdir þegar hafnar.

Fyrsta verkefni Sjómannadagsráðs í 
Garðabæ er samstarf um byggingu 
hjúkrunarheimilis, 56 leiguíbúða og 
þjónustumiðstöð í samstarfi við 
Garðabæ og Álftanes. 

Undirbúningur er einnig hafinn að 
heilmiklu landnámi í Fossvogs-
hverfinu við Sléttuveg í samstarfi við 
Reykjavíkurborg. Þar verða byggðar 
100 þjónustuíbúðir og félagsmiðstöð. 
Í þjónustumiðstöðinni er gert ráð fyrir 
sundlaug sem mun auk þjónustu við 
eldri borgara á svæðinu líka bæta úr 
brýnni þörf fyrir sundkennslu 
grunnskólanna í grendinni.

Guðmundur segir að við Íslendingar 
séum mjög framarlega í umönnun 
eldri borgara. ,,Þróunin hér og 
erlendis er sú að draga úr vægi 
dvalarheimila en auka að sama skapi 
framboð á þjónustuíbúðum. Þetta er 
gert til þess að fólk haldi lengur eigin 
heimili en geti um leið nýtt sér 
öryggið sem fylgir nábýlinu við 
Hrafnistu og þá þjónustu sem 
Hrafnista býður uppá.

Daggjöldin
Daggjaldakerfi við fjármögnun 
dvalarheimila hefur löngum verið 
umdeilt. „Rétt er það,” segir 
Guðmundur. „Hér á Hrafnistu 
borguðu menn fyrst að stórum hluta 
sjálfir og leigðu herbergin. En kjör 
fólks, sem þurfti á aðhlynningu að 
halda, voru auðvitað mjög misjöfn. 

Þar kom því að tekið var upp kerfi þar 
sem greiðsla kom frá ríkinu með 
hverjum og einum en síðan var 
endurgreitt af einstaklingum að hluta 
og af Tryggingastofnun ríkisins eftir 
efnahag og getu. En líklega þekkist 
hvergi á byggðu bóli það sérkennilega 
viðskiptaumhverfi sem 
hjúkrunarheimilin, að Sóltúni 
undanskildu, búa við. 
Hjúkrunarheimilin selja ríkinu 
þjónustu sína en kaupandinn, ríkið, 
ákveður hvað á að borga fyrir hana. Ég 
er hræddur um að kaupmenn yrðu 
ekki ánægðir ef þessi viðskiptamáti 
yrði innleiddur í verslun. Ef þeir 
þyrftu að fá 100 krónur fyrir 
smjörlíkisstykki en kaupandinn 
borgaði ekki nema 50.”

Guðmundur segist bæði trúa því og 
treysta að senn verði breytingar á 
þessu kerfi. „Nú berast þau boð úr 
heilbrigðisráðuneytinu að gera eigi 
þjónustusamninga við 
hjúkrunarheimilin. Þá myndast 
gagnkvæm krafa um þá þjónustu sem 
heimilin bjóða uppá og eftirlit með 
þeim. Eins og gefur að skilja miðast 
þjónustan við þau almennu gildi sem 
ríkja í þjóðfélaginu hverju sinni og 
stefnumótun yfirvalda í málefnum 
aldraðra. Í þessu sambandi má benda 
á sundlaugarnar sem við rekum á 
eigin kostnað vegna þess að margir 
hér hafa sagt að þær séu uppspretta 
andlegrar og líkamlegrar vellíðunar og 
ekki dregur úr að geta einnig brugðið 
sér í leikfimi. Sjúkraþjálfararnir segja 
það einstaka aðstöðu til þess að geta 
haldið færni aldraðra til hreyfingar að 
boðið sé upp á sund, heita potta, 
nuddbekki og leikfimi.

Ef þessar breytingar sem ríkið 
boðar verða að veruleika skapast 
grundvöllur að eðlilegum viðskiptum 
milli heimilanna og ríkisins sem 
greiðir fyrir þjónustuna,” segir 
Guðmundur Hallvarðsson, formaður 
Sjómannadagsráðs.

Sjómannadagsráð:

Brautryðjendur í málefnum aldraðra
Sjómannadagsráð:
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Afltækni ehf.

Baader Ísland ehf.

Bananar ehf.

Báran,stéttarfélag

Bátagerðin Samtak

Björgun hf.

Brim hf.

Dalvíkurbyggð-hafnasjóður

Efling Stéttafélag

Egersund Ísland ehf.

Eignamiðlun ehf.

Eining-Iðja

Frostfiskur ehf.

Gullberg ehf.

Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf.

Hafnarfjarðahöfn

Hafnarsjóður Skagafjarðar

Hafnasjóður Þorlákshafnar

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Húsasmiðjan

Ísfiskur ehf.

Kaupfélag Skagfirðinga

Klaki-stálsmiðja ehf.

Loðnuvinnslan hf.

Löndun hf.

MD vélar ehf.

Nesskip hf.

Ó. Johnson & Kaaber ehf.

Ólafur Þorsteinsson ehf.

Raftíðni ehf.

Ráðgarður skiparáðgjöf ehf.

Reykjaneshöfn

Saltkaup hf.

Sandgerðishöfn

Síldarvinslan hf.

Sjómanna- og vélstjórafélag 
Grindavíkur

Sjómannafélag Eyjafjarðar

Sjómannasamband Íslands

Slippfélagið málningarverksmiðja

SM. Kvótaþing

Spennubreytar ehf.

Starfsmannafélag 

Reykjavíkurborgar

Sveitarfélagið Garður

Tandur hf. 

Tálknafjarðarhöfn

Útflutningsráð Íslands

Verðlagsstofa skiptaverðs

Vestmannaeyjahöfn

Véla- og bílaþjónusta 
Kristjáns ehf.

Vélaverkstæði 
Jóhanns Ólafs ehf.

Vélsmiðjan Foss ehf.

Vinnslustöðin hf .

Víking- björgunarbúnaður ehf.

Vísir hf.

Vopnafjarðarhöfn

Þórsberg ehf.

Sendum íslenskum sjómönnum  
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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Hugmyndin að Öldubrjótnum varð til 
vegna skorts á starfsfólki í 
aðhlynningu. Um leið var hópur 
erlendra einstaklinga sem eru mjög 
frambærilegir að sækja um vinnu á 
Hrafnistu en ekki var hægt að ráða þá 
þar sem þeir töluðu ekki íslensku. 
Hrafnista hefur sett sér það markmið 
að ráða einungis starfsfólk sem talar 
íslensku í aðhlynningu. Hrafnista sá 
tækifæri í því að fara af stað með þetta 
verkefni og þjálfa þar með nýja 
framtíðarstarfsmenn.

Mikill áhugi var fyrir þátttöku í 
Öldubrjótnum. Yfir 100 umsækjendur 
sóttu um og voru 17 konur valdar. 
Þær komu frá 9 þjóðlöndum; Namibíu, 
Tansaníu, Kenýa, Svíþjóð, Þýskalandi, 
Rússlandi, Póllandi, Búlgaríu og 
Filippseyjum. Bakgrunnur kvennanna 
er jafn misjafn og þær eru margar, 
nokkrar eru ungar konur með 
grunnskóla- eða stúdentspróf, tvær 
eru hjúkrunarfræðingar, ein með 
meistarpróf í ensku og hefur gefið út 
barnabækur í sínu heimalandi og ein 
er næringafræðingur svo einhver 
dæmi séu tekin. Sumar eru hér með 

fjölskyldur sínar, aðrar komu til 
Íslands einar og ætla að byggja hér 
upp framtíð sína.

Eftir um það bil tveggja mánaða 
undirbúning hófst skólinn, þann 18. 
febrúar, með 4 vikna námi í íslensku 
sem Mímir símenntun sá um og í 
upphafi tóku nemendurnir stöðupróf í 
íslensku. Samfélagsfræðslan var í 
höndum ýmissa starfsmanna 
Hrafnistu og um verknámskennslu 
sáu Þórunn Sveinbjarnardóttir og 
Oddný Ragnarsdóttir 
hjúkrunarfræðingar. Því næst tók við 
4 vikna starfsþjálfun á deild þar sem 
hver nemandi hafði sinn leiðbeinanda. 
Það hefur verið mikið álag á 
starfsmönnum Hrafnistu undanfarið 
vegna manneklu og þeir sem hafa 
leiðbeint nemum vita að það er 
krefjandi verkefni sem bætist við 
daglega vinnu. Þeir starfsmenn sem 
tóku þetta verkefni að sér stóðu sig 
allir með stakri prýði og eru flestir 
sammála um að þetta hafi ekki síður 
verið lærdómsríkur tími fyrir þá.

Verkefni eins og Öldubrjótur er 
mikið verk fyrir stofnun eins og 

Hrafnistu og höfum við velt því fyrir 
okkur hvort það sé í okkar höndum að 
sjá um þannig mál. Hugmyndin að 
þessu verkefni kemur frá grasrótinni 
eða úr umhverfi þar sem áhrif 
manneklunnar hafa verið hvað mest. 
Þetta verkefni er líka í samræmi við 
stefnu ríkisstjórnarinnar um móttöku 
og menntun innflytjenda. Við höfum 
nú þegar fengið styrki bæði frá 
Heilbrigðisráðuneytinu og 
Menntamálaráðuneytinu, Eflingu og 
Starfsmenntaráði og við munum 
halda áfram að sækja um á fleirri 
stöðum.

Áhrifin af þessu verkefni er 
margvísleg og meðal annars hefur 
Hrafnista fengið mjög jákvæða 
umfjöllun bæði í blöðum og sjónvarpi. 
Við höfum kynnt Öldubrjót víða, t.d. 
hjá Stjórnvísi, Rótarý, 
Innflytjendaráði, FAAS (Félag 
aðstandenda alsheimerssjúklinga) og í 
námi hjá heilbrigðisriturum. 
Verkefnið hefur líka vakið athygli 
ráðamanna á manneklu 
hjúkrunarheimila. 

Samhliða náminu í Öldubrjóti hafa 
flestir nemendurnir tekið þátt í 
Mentor verkefni Rauða kross Íslands, 
en það verkefni byggir á danskri 
fyrirmynd og hefur sópað að sér 
samfélagsverðlaunum þar í landi. 
Markmið verkefnisins er að rjúfa 
félagslega einangrun kvenna af 
erlendum uppruna með 

jafningjasambandi við innlendar 
konur. Með þessu er byggt upp 
stuðningsnet og þær styrktar og 
efldar til að takast á við allt það sem 
íslenskt samfélag hefur upp á að 
bjóða.

Hvert er svo framhaldið? Núna eru 
nemendurnir ekki lengur formlegir 
nemendur Öldubrjóts, en fara allir í 
stöðupróf í íslensku í september til að 
meta árangur og einnig verður tekið 
viðtal við þá og nokkra starfsmenn 

Hrafnistu um hvernig til hafi tekist. 
Eins og sagt var í upphafi eru 
konurnar ekki útlærðar í íslensku, 
samfélaginu né vinnuálagi, en með 
samstilltu átaki allra er það trú okkar 
að við getum aðstoðað og hjálpað til 
við aðlögun og kennslu þannig að allir 
njóti þess sem við höfum upp á að 
bjóða.

Hrönn Ljótsdóttir og
Lovísa A. Jónsdóttir

Árleg Sjómannadagsmessa verður í 
Dómkirkjunni kl. 11.00 að morgni 
Sjómannadagsins. Biskup Íslands, 
herra Karl Sigurbjörnsson, predikar 
og séra Hjálmar Jónsson þjónar fyrir 
altari. Dómkórinn syngur við 
athöfnina, organisti er Marteinn H. 
Friðriksson og um trompetleik sjá 
Einar St. Jónsson og Guðmundur 
Haftseinsson

Að venju sér Sjómannadagsráð um 
gerð messuskrár. Forsíðumynd 
messukrárinnar er af steindum glugga 
í Bessastaðakirkju sem Finnur 
Jónsson gerði. Myndina kallar Finnur 
Landsýn Papanna. Listasafn Íslands 
gaf Sjómannadagsráði góðfúslegt leyfi 
fyrir notkun myndarinnar í þessum 
tilgangi.

Jón Ögmudur Þormóðsson, 
skrifstofustjóri í Viðskipta-
ráðuneytinu orti ljóð um þennan 
glugga Finns og birtist það í bókinni 
Fegursta kirkjan á Íslandi.

Bessastaðakirkja
Steindu gluggarnir í Bessastaðakirkju  
sem Ásgeir forseti óskaði sér í afmælisgjöf:  
Ákvörðun til eftirbreytni. 
Landsýn Papanna eftir Finn:  
Fyrsta síða íslenskrar kristnisögu,  
skráð á litað gler. 

Minnstu þess,  
er þú horfir á töflu Muggs, 
hversu Kristur læknaði sjúka -  
og læknar enn. 

Mikill mannauður 
á Hrafnistu
Þann 18. apríl síðastliðinn útskrifuðust 17 konur af erlendum 
uppruna úr Öldubrjóti, íslensku- samfélags- og verknámsskóla 
Hrafnistu. Í kjölfarið bíður þeirra ærið verkefni í að læra bæði okkar 
ástkæra ylhýra mál og allar þær skrifuðu og óskrifuðu reglur sem 
gilda í okkar samfélagi. 

Sjómannamessa  
í Dómkirkjunni
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Hollvinasamtök varðskipsins Óðins 
voru stofnuð á haustdögum 2006. 
Markmið samtakanna er að varðveita 
þetta sögufræga skip. 
Hollvinasamtökin voru stofnuð að 
frumkvæði Sjómannadagsráðs eftir að 
Guðmundur Hallvarðsson, formaður 
ráðsins, lagði fram tillögu þessa efnis. 
Hugmynd Hollvinasamtakanna er að 
gera verðskipið Óðinn að sögusafni 
þorskastríðanna og að þar verði einnig 
varðveitt björgunarsaga íslenskra 
varðskipa. 

„Varðskipið Óðinn tók þátt í 
þorskastríðunum þegar landhelgin var 
færð út í 50 mílur og síðar 200 mílur. 

Óðinn er því sögulegt tákn um sigur 
lítillar eyþjóðar yfir heimsveldi Breta,” 
segir Guðmundur Hallvarðsson. 

Hugmynd Guðmundar hlaut mikið 
fylgi og húsfyllir var á stofnfundi 
Hollvinasamtakanna. Meðal 
ræðumanna á stofnfundinum voru 
forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar 
Grímsson og Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra.

Einu og hálfu ári eftir stofnfundinn 
er draumur Guðmundar og félaga 
hans orðinn að veruleika. ,,Nú á 70 
ára afmæli Sjómannadagsins er Óðinn 
kominn loksins kominn í örugga höfn. 
Árni Matthiesen fjármálaráðherra og 

Björn Bjarnason dómsmálráðherra 
hafa fyrir hönd ríkisins afhent 
Hollvinasamtökunum skipið. Óðinn 
var ekki lengi í okkar vörslu, því 
samtökin fólu í kjölfarið Víkinni – 
Sjóminjasafninu í Reykjavík skipið til 
varðveislu. Nú liggur Óðinn við 
bryggju við Víkina og er hluti af þessu 
merkilega safni,” segir Guðmundur. 
„Ég skora á sem flesta og gera sér ferð 
í Víkina og skoða þetta glæsilega skip 
sem beinlínis angar af sögu. Það er 
bæði fróðlegt og skemmtilegt að 
ganga um skipið sem smíðað var árið 
1960 og sjá með eigin augum hvernig 
búið var að skipverjum og íbúð 

skipherrans á örugglega eftir að koma 
mörgum á óvart. Inn af henni er 
gestaíbúð, svo kölluð forsetaíbúð, en 
Ásgeir Ásgeirsson, fyrrverandi forseti 
okkar, nýtti sér það alloft að ferðast 
með Óðni.”

Sigrún Magnúsdóttir, forstöðu-
maður Víkurinnar, segir að 

vandfundinn sé glæsilegri safngripur 
en varðskipið Óðinn. „Það er mikill 
fengur í skipinu og Óðinn verður mikil 
lyftistöng fyrir Víkina, sjóminjasafn 
Reykjavíkur.

Óðinn kominn í höfn
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Skoðaðu úrvalið!
Grillaðu í allt sumar!

Skagamaðurinn Pétur Magnússon tók 
nýverið við starfi framkvæmdastjóra 
Hrafnistuheimilanna. Með brosi á vör líkir 
hann starfinu við stöðu bæjarstjóra í þokkalega 
stóru sveitarfélagi. Líkingin er ekki fjarri 
lagi því að Pétur segir samfélagið á Hrafnistu 
lúta lögmálum bæjarfélaga. „Hér er fengist 
við húsnæðismál, heilbrigðismál, félagsleg 
málefni, dagvistun, verslunarrekstur og rekstur 
sundlauga og félagsmiðstöðva, svo eitthvað sé 
nefnt,“ segir Pétur og bætir við að samfélagið 
telji um 2.000 manns, um þúsund starfsmenn, 
hátt í 800 heimilismenn og um 200 manns til 
viðbótar sem nýta sér margvíslega þjónustu 
Hrafnistu.

Pétur lauk lyfjafræðinámi með mastersgráðu 
frá Háskóla Íslands árið 1998 og MBA námi frá 
Háskóla Reykjavíkur með sérstakri áherslu á 
mannauðsstjórnun árið 2004. Undanfarin 11 ár 
hefur Pétur starfað hér á landi að markaðs- og 
kynningarmálum fyrir alþjóðleg lyfjafyrirtæki, 
síðustu 3 ár sem æðsti maður lyfjafyrirtækisins 
Merck Sharp & Dohme á Íslandi. Hann hefur 
alla tíð verið mjög virkur í félagsmálum. Meðal 
annars hefur hann gegnt trúnaðarstörfum 
fyrir Íþrótta- og ólympíusamband Íslands og 
Lyfjafræðingafélag Íslands. Hann er fyrrverandi 
formaður Knattspyrnudeildar Aftureldingar í 
Mosfellsbæ.

Þótt Pétur hafi kynnt sér starfsemi 
Hrafnistuheimilanna áður en hann tók 

þar til starfa var ýmislegt sem kom honum 
þægilega á óvart. „Fyrir það fyrsta er það 
mannauðurinn sem mér finnst vera helsti 
kostur Hrafnistuheimilanna. Til þess að 
starfsemin blómstri, vaxi og þróist þarf duglegt 
og metnaðarfullt starfsfólk eins og hér vinnur. 
Vinnan er oft erfið en flest mál eru leyst 
farsællega og með brosi á vör.

Annað, sem ég gerði mér ekki grein fyrir, 
er hversu vel er hlúð að félagslega þættinum 
fyrir heimilisfólk. Á Hrafnistuheimilunum er 
dagskrá, bæði til afþreyingar og uppbyggingar, 
frá morgni til kvölds og þessi þáttur heimilanna 
er mun meiri en ég og flestir, sem ekki þekkja til 
Hrafnistu, gera sér grein fyrir.“

Það þriðja, sem Pétur nefnir, er 
heimilisbragurinn. „Hér er afskaplega góður 
andi og þrátt fyrir að á heimilunum búi fjöldi 
fólks tekst að skapa gott og heimilislegt 
andrúmsloft og vel er tekið á móti nýju fólki, 
bæði heimilisfólki og starfsfólki. Oft þarf 
ég að gefa mér tíma til þess að spjalla við 
heimilisfólkið um heima og geima. Þegar ég 
þarf að sinna erindum á heimilunum eða funda 
með starfsfólki deilda þarf ég að ætla mér góðan 
tíma því að ég er oft stoppaður á leiðinni til 
að ræða málin og það er eitt af því sem gerir 
störfin hér á Hrafnistu skemmtileg og gefandi,“ 
segir Pétur Magnússon, framkvæmdastjóri 
Hrafnistuheimilanna.

Eftir Egil Þorgilsson stýrimann

Það mun hafa verið trú margra Íslendinga, 
að við gætum ekki rekið stórskipa útgerð, og 
sú trú var fast ríkjandi alt fram yfir síðustu 
aldamót, og meira að segja munu margir 
hafa verið vantrúaðir á framtíðarmöguleika 
Eimskipafélagsins, þegar það var stofnað 
1914. Hinsvegar var, að minnsta kosti út um 
landið, oft litið með auðmýkt og undirgefni 
upp til þeirra útlendu manna, sem þá sigldu 
stærri skipum hingað til lands. Eg man eftir 
því, þegar póstskipin komu hinar svokölluðu 
miðsvetrarferðir, hvað dáðst var að dugnaði 
hinna útlendu sjómanna. Að vísu skal það 
játað, að skilyrði fyrir vetrarferðum hér við 
land, voru þá að miklum mun verri en þau 
nú eru. En nú heyrist líka lítið um það talað, 
þótt íslenzkir sjómenn sigli stærri skipum 
inn á hverja vík á landinu, í hverjum mánuði, 
árið út og árið inn. Nú á þjóðin lítinn en 
fagran verzlunarflota, og sú útgerð borið sig 
ágætlega. Hinir framsýnu og góðu menn, sem 
áttu frumkvæðið að stofnun Eimskipafélags 
Íslands, og sjómennirnir, hafa sannað 
þjóðinni, að hún getur átt sín milliferðaskip 
sjálf, og þarf ekki að vera upp á aðrar þjóðir 
komin með flutninga að og frá landinu. 
Þessu marki er þó ekki enn náð svo vel sé. 
Við þurfum að eignast fleiri og stærri skip, 
og því til sönnunar má benda á, að enn þurfa 
landsmenn að leigja útlend skip til flutninga, 
og borga þannig stórar upphæðir til erlendra 
skipafélaga. Þau eru orðin mörg, skipsverðin, 
sem þannig hafa horfið út úr landinu, en það 
ætti að fara að minnka, og það getur horfið 
með öllu, ef landsmenn standa óskiftir um að 
auka verzlunarflota sinn.

Samfara vaxandi framleiðslu landsmanna, 
kemur vaxandi þörf fyrir fleiri skip. Sumir 
halda því fram, að ekkert sé fyrir skipin að 
gera, nema rétt einstöku sinnum, og er það 
að nokkru leyti satt. Eins og stendur gerir 
þörfin fyrir fleiri skip aðallega vart við sig 
vor og haust; þess á milli er ekki svo mikið 
að gera, út yfir það sem póstskipin, sem 
þegar eru til, komast yfir að flytja. En þetta 
er að breytast meir og meir. Útflutningar 
og aðflutningar eru að jafnast meira yfir 
allt árið, og svo er sá möguleiki fyrir hendi, 
jafnt fyrir Íslendinga sem aðrar þjóðir, að 
senda þá skipin út í heiminn, og fá verkefni 
fyrir þau á hinum frjálsa siglingamarkaði. Ef 
skipin okkar eru þannig útbúin, að þau væru 
samkeppnisfær við skip annarra þjóða, þá 
hefðu þau alveg eins möguleika til að fá farma, 
eins og annarra þjóða skip, og sá erlendi 
gjaldeyrir, sem þá kæmi inn í landið, væri án 
efa velkominn. Eg hygg að slík útgerð væri alls 

ekki áhættumeiri en sum önnur útgerð, sem 
landsmenn reka, og hún hefir þann stóra kost, 
að ef Evrópuþjóðirnar fara í stríð og loka fyrir 
viðskipti sín hér við land, með sínum skipum, 
að þá hafa landsmenn sín eigin skip, og geta 
sótt björg í bú, hvert sem vera skal.

Þegar allar þjóðir Evrópu vígbúast og 
kaupa manndrápsvélar fyrir miljarða, þá 
ættu Íslendingar að vígbúast með því að 
kaupa eða byggja fleiri stór og traust skip. 
Þau gleðitíðindi eru nú líka að gerast, að 
Eimskipafélag Íslands ætlar að bæta við sig 
einu skipi, helmingi stærra og vandaðra en 
nokkurt annað íslenskt skip, og er það vel, að 
Eimskipafélagið hafi í því forystu. Öll þjóðin 
er hluthafi í þeirri útgerð, og það ætti að 
vera metnaðarmál allrar þjóðarinnar, að gera 
Eimskipafélag Ísland stórt og sterkt.

Í heimstyrjöldinni 1914-18 hefði farið illa 
fyrir landi og þjóð, ef fossar Eimskipafélagsins 
og skip ríkisins hefðu ekki verið til. Þá voru 
skipin aðeins tvö en nú eru þau sex og það 
sjöunda á leiðinni; það er því hér um gleðilega 
þróun að ræða. Í næsta stríði, hvenær sem það 
kemur, hafa Íslendingar brúk fyrir mörg skip, 
því þá er hætt við að eitthvert þeirra verði 
ófriðarþjóðunum að bráð, og er þá gott að hafa 
þau heldur fleiri en færri. 

Sérstaklega er mjög áríðandi, að sem 
fyrst verði hafist handa að kaupa eða 
byggja mótorkæliskip, 3 – 4 þúsund tonn, 
til flutninga vestur um haf til Ameríku, því 
þangað verða Íslendingar að beina viðskiptum 
sínum, ef til ófriðar dregur hér í álfu. En nú er 
ekki tími til að bollaleggja þetta mál lengi, nú 
er nauðsynlegt að framkvæma þetta sem fyrst, 
ásamt ýmsu öðru, sökum hins ótrygga ástands 
í heiminum.

Hin nýja ríkisstjórn ætti í þessu máli að 
sýna þjóðinni sinn góða vilja, að tryggja 
þjóðina, með því að hefja strax framkvæmdir 
að því að styrkja ríflega siglingaflota 
þjóðarinnar og endurnýja hann og stækka. 
En eins og eg tók fram áður, er það sjálfsagt, 
að Eimskipafélagið hafi í þessum málum 
forystu, og njóti þar til svo mikils stuðnings 
frá ríkisstjórninni sem kostur er, svo tryggður 
sé framgangur þessa máls. Sjálfsagt er líka 
að styðja hin eimskipafélögin, og hvetja þau 
til að bæta við sig skipum, ef mögulegt er. 
Íslendingar eiga að vera sjálfum sér nógir á 
þessu sviði, engu síður en öðrum, og þeir geta 
það, ef þeir standa einhuga að því.

Í maí 1939.
Egill Þorgilsson.

Endurskráð af Guðlaugi Gíslasyni stýrimanni 
í apríl 2008.

Getum við 
Íslendingar 
orðið mikil 
siglingaþjóð?

Í öðru tölublaði Sjómannsins í júlí 1939 birtist grein eftir Egil Þorgilsson (1895-
1980), stýrimann um margra áratuga skeið hjá Eimskip, síðast á ms. Tröllafossi, eða 
þar til hann hætti siglingum fyrir aldurs sakir 1961. Greinin er um margt athyglis-
verð í ljósi umræðunnar nú um stöðu íslenskrar kaupskipaútgerðar og farman-
nastéttar því að Egill fjallar m.a. um öryggi þjóðarinnar sem felst í yfirráðum yfir 
eigin millilandaflota. Greinin birtist nokkrum vikum áður en heimsstyrjöldin síðari 
hófst með innrás Þjóðverja í Pólland 1. september sama ár.

Bæjarstjóri 
Hrafnistu
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Heimurinn er lítill þegar hugsað er stórt. Það gerum við!

Eimskip er með um 300 starfsstöðvar í um 30 löndum, rekur 50 skip, 

200 kæli- og frystigeymslur og 2.000 flutningabíla og tengivagna. 

Hjá félaginu starfa um 14.000 manns. Starfsemi okkar snertir því, beint 

eða óbeint, daglegt líf fólks í öllum heimshlutum.

... hugsum stórt

Korngörðum 2 104 Reykjavík Sími 525 7000 Fax 525 7009 www.eimskip.is

Lítill heimur ...
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Sendum íslenskum sjómönnum 
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Boðaþing í Kópavogi:
Nýstárlegt hjúkrunarheimili 
og þjónustuíbúðir
Framkvæmdir við nýstárlegt 
hjúkrunarheimili fyrir aldraða eru 
hafnar við Boðaþing í Kópavogi, í 
grennd við Elliðavatn. Um er að ræða 
samstarfsverkefni Kópavogsbæjar og 
Hrafnistuheimilanna. 

Um er að ræða hjúkrunarheimili 
sem samanstendur af fjórum 
húsum. Hvert þeirra er með 22 
hjúkrunarrými, allt einbýli. Þar er 
að auki sameiginleg þvottaaðstaða, 
eldhús og borðstofa. Húsin fjögur 
tengjast þjónustumiðstöð sem ætluð 
er eldri borgurum í Kópavogi auk 
heimilisfólks. Þar verður sundlaug, 
sjúkraþjálfun, dagvistun, netkaffihúsi 
og félagsmiðstöð

Auk hjúkrunarheimilisins mun 
Hrafnista reisa 93 þjónustu- og 
öryggisíbúðir fyrir aldraða við 
Boðaþing. Íbúarnir munu geta nýtt 
sér alla þá þjónustu sem er í boði á 
svæðinu.

Ný Hrafnista í Reykjavík:
Landnám í Fossvogi
Undirbúningur er hafinn að 

heilmiklu landnámi Hrafnistu í 
Fossvogshverfinu í Reykjavík. Þar 
verða byggðar 100 þjónustuíbúðir og 
félagsmiðstöð, einkum ætluð eldri 
íbúum í Fossvogs- og Háaleitishverfi 
auk þess sem eldri borgarar utan 
svæðisins geta nýtt sér aðstöðuna. 
Framkvæmdirnar eru í náinni 
samvinnu við Reykjavíkurborg..

Þótt þjónustumiðstöðin eigi að 
vera í beinum tengslum við nýju 
þjónustu- og öryggisíbúðirnar á 
vegum Hrafnistu er lagt upp úr góðu 
aðgengi íbúa annarra húsa á svæðinu 
eins og byggingum SEM samtakanna, 
MS félagsins og Félags eldri borgara.  

Þegar er búið að leggja 
frumdrög að innra skipulagi 
þjónustumiðstöðvarinnar 
í samstarfi við stjórnendur 
velferðasviðs  Reykjavíkurborgar. Í 
þjónustumiðstöðinni verður almenn 
þjónusta, svo sem fót-, hand- og 
hársnyrting, sjúkra- og hreyfiþjálfun. 
Einnig aðstaða fyrir  heimahjúkrun 
og heimaþjónustu, skrifstofur 
starfsmanna og viðtalsherbergi svo 
og búningsaðstaða starfsmanna, 
fundarherbergi og önnur aðstaða fyrir 
starfsmenn.

Áformað er að kaffihús verði 

starfrækt í þjónustumiðstöðinni 
og að aðstaða verði fyrir fjölbreytt 
félagsstarf. Gert er ráð fyrir 
fjölnotasölum sem hægt er að skipta 
upp fyrir hópa- og klúbbastarf, auk 
þess sem þar verða vinnustofur fyrir 
hvers kyns föndur og handavinnu. 
Þannig má gera ráð fyrir að opið 
félagsstarf gæti nýtt sér aðstöðu 
félagsmiðstöðvarinnar samhliða 
dagsvistun aldraðra. Ennfremur 
er gert ráð fyrir því að hægt verði 
að bjóða þar uppá aðstöðu fyrir 

sjálfsprottið félagsstarf, jafnvel þótt 
þjónustumiðstöðin sjálf sé lokuð um 
kvöld og helgar.

Í þjónustumiðstöðinni er gert 
ráð fyrir sundlaug sem auk þess að 
þjóna eldri borgurum á svæðinu 
er ætlað að bæta úr brýnni þörf 
fyrir sundkennslu grunnskólanna í 
grenndinni.

Upplýsingar um lausar leiguíbúðir 
fást hjá Sjómannadagsráði í síma 
585-9301 og á vef Sjómannadagsráðs, 
www.sjomannadagsrad.is.

Stöðug uppbygging og landnám Hrafnistu
Framsýni og framkvæmdir hafa einkennt starfsemi Hrafnistu allt frá því að 
Sjómannadagsráð hóf rekstur Hrafnistu í Reykjavík fyrir réttum 50 árum. 
Allt frá upphafi hefur Hrafnista verið leiðandi í þjónustu við aldraða og 
innleitt fjölda nýjunga á þessu sviði. Fjöldi sveitarfélaga hefur leitað ráða og 
samstarfs við Hrafnistu, enda búa stjórnendur heimilanna yfir rmikilli þekkingu 
á þessu sviði.

Auk Hrafnistuheimilanna á Sjómannadagsráð og rekur 88 þjónustuíbúðir 
sem eru leigðar fólki sem náð hefur 60 ára aldri. Um er að ræða íbúðir 
við Hrafnistuheimilin í Reykjavík og Hafnarfirði. Um þessar mundir vinnur 
Hrafnista að uppbyggingu víða á höfuðborgarsvæðinu. 

Líkan sem sýnir hvernig byggð 
Hrafnistu í Fossvoginum mun líta 
út.

Teikningar af þjónustu- 
og öryggisíbúðum 
Hrafnistu í Fossvogi.

Afstöðumynd sem sýnir væntanlegar byggingar í Boðaþingi í Kópavogi.

Teikningar af hjúkrunarherbergjunum í Boðaþingi.
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Forréttur

Aðalréttur

Eftirréttur

Geitaostur með trufflusveppaolíu og pestól

Kálfafille með rótargrænmeti og kryddjurtagljáa

Eftirréttafantasía

Verð á kvöldverði kr. 7.400

Veislustjóri er Jóhannes Kristjánsson

og fram koma Egill Ólafsson, Diddú og

Ragnheiður Gröndal.

Miðaðantanir hjá

Broadway í síma 533 1100

Glæsilegur matseðill Tilboðspakkar á kvöldverði og víni

Kvöldverður, eitt glas af hvítvíni og tvö glös af rauðvíni

Kvöldverður, eitt glas af hvítvíni, tvö glös af rauðvíni

ásamt kaffi og koníaki eða líkjör. (3cl)

Verð kr. 9.650 fyrir einstakling

Verð kr. 10.400 fyrir einstakling

Tilboð gildir fyrir 10 manna hóp eða fleiri og að pantað sé fyrirfram.

Tilboð gildir fyrir 10 manna hóp eða fleiri og að pantað sé fyrirfram.

Guðmundur
Hallvarðsson
Form. Sjómannadagsráðs

Sendum íslenskum sjómönnum 
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Sendum íslenskum 
sjómönnum 

árnaðaróskir á 
hátíðisdegi þeirra

GARÐABÆR

Grásteinn
www.grasteinn.is

Sendum íslenskum sjómönnum 
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Afstöðumynd sem sýnir væntanlegar byggingar í Boðaþingi í Kópavogi.

KÓPAVOGUR

ÁLTAK
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Sendum íslenskum sjómönnum 
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Mikið kapp er lagt á uppbyggingu og 
viðhald á orlofssvæði sjómanna í 
Hraunborgum í Grímsnesi. Töluverð 
eftirspurn er eftir nýjum lóðum, enda 
svæðið fjölskylduvænt og vinsælt. 
Ásgeir S. Ingvason, framkvæmdastjóri 
Sjómannadagsráðs, segir fólk eðlilega 
gera miklar kröfur um góðan aðbúnað 
á sumarbústaðasvæðum „og við 
gerum allt sem við getum til þess að 
standa undir öllum væntingum 
sumarbústaðaeigenda og gesta 
svæðisins.“

Fyrir tveimur árum hófst úthlutun 
nýrra leigulóða á 120 lóða svæði sem 
verður tekið í notkun í áföngum á 
næstu árum. Átján lóðir sem úthutað 
var í síðasta áfanga voru fljótar að fara 
og um þessar mundir er að hefjast 
úthlutun á 27 lóðum við tvær nýjar 
götur, Bakkavík og Hofsvík. Hver lóð 
er 5.100 fm með aðgangi að heitu og 

köldu vatni sem lagt er að 
lóðarmörkum en nýverið gerði 
Sjómannadagsráð samkomulag við 
sveitarfélagið um að það sæi 
Hraunborgum bæði fyrir heitu og 
köldu vatni. „Göturnar í nýja hverfinu 
bera nöfn frá víkum og vogum við 
höfuðborgarsvæðið, frá Hafnarfirði til 
upp Kjalarness, enda starfar 
Sjómannadagsráð á öllu því svæði,“ 
segir Ásgeir.

Að sögn Ásgeirs hefur töluvert verið 
unnið að vegagerð á svæðinu „og við 
munum halda áfram að leggja olíumöl 
á aðalgötur sumarbústaðahverfisins. 
Einnig er stefnt að breytingum hvað 
varðar innakstur á svæðið. Nú er ekið 
inn á orlofssvæðið frá Kiðabergsvegi 
en stefnt er að því að leggja nýjan veg 
inn á svæðið frá Biskupstungnabraut. 
Það styttir vegalengdina frá 
höfuðborgarsvæðinu um 5 kílómetra.“

Fjallahringurinn fagurblár
,,Nýverið voru töluverðar endurbætur 
gerðar á þjónustumiðstöðinni. Einnig 
hefur baðaðstaðan við sturtuklefa 
sundlaugarinnar hefur verið 
endurnýjuð að miklu leyti, en 
sundlaugin hefur notið mikilla 
vinsælda frá því hún var tekin í 
notkun árið 1988. Við hana eru þrír 
heitir pottar og eimbað. 
Þjónustumiðstöðin og sundlaugin eru 
opnar frá 30. maí til 24. ágúst. Þar er 
hægt að spila blallskák, leigja reiðhjól 
og hjóla um nágrennið, njóta þess að 
leika við börnin í margvíslegum 
leiktækjum og spila golf, því á svæðinu 
er skemmtilegur níu holu golfvöllur. 

Í sumar verður sett upp útsýnisskífa 
við þjónustumiðstöðina. Þar getur 
fólk virt fyrir sér fjallahringinn og 
lært örnefni, því eins og skáldið sagði, 

er landslag lítils virði ef það heitir ekki 
neitt,“ segir Ásgeir

Auk sumarbústaðanna er vinsælt 
tjaldsvæði á Hraunborgarsvæðinu. Þar 
er góð aðstaða fyrir tjöld, tjaldvagna 
og hjólhýsi. „Við tjaldsvæðið er góð 
snyrtiaðstaða með heitu og köldu 
vatni. Þetta svæði hefur verið sérlega 
vinsælt meðal hópa og 
starfsmannafélaga auk þess sem þar 
eru árlega haldin ófá ættarmót,“ segir 
Ásgeir.

Upplýsingar um lausar sumar-
bústaðalóðir og aðstöðuna í 
Hraunborgum fást hjá félagsheimili 
sjómanna í Hraunborgum í síma 486-
4414, hjá Sjómannadagsráði í síma 
585-9301 og á vef Sjómannadagsráðs, 
www.sjomannadagsrad.is.

Lausar lóðir í 
Hraunborgum
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Sendum íslenskum sjómönnum 
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Sendum íslenskum 
sjómönnum 

árnaðaróskir á 
hátíðisdegi þeirra

www.tækni.is

Nútíma nám
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, er nýr framsækinn fram-
haldsskóli, sem byggir á traustum grunni Fjöltækniskóla 
Íslands og Iðnskólans í Reykjavík. Tækniskólinn býður upp á 
öflugt nám til stúdentsprófs þar sem fjölbreytt úrval tækni- 
og iðnmenntunar er einnig í boði. Innan skólans eru ellefu 
skólar, hver með sitt sérsviðs, sem mynda saman einn 
öflugasta framhaldsskóla landsins.

Umsóknarfrestur er til 11. júní

Sendum íslenskum sjómönnum 
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

TRÉSMI‹JA
VERKTAKAR

I‹A VÖLLUM 6 - 230 KEFLAVÍK - SÍMI: 421 4700 - Fax: 421 3320
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ÓSKUM SJÓMÖNNUM 
OG FJÖLSKYLDUM ÞEIRRA 
TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN

Daglegt líf á Hrafnistu
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Auktu ánægju þína með fjárhagslegri heilsu. Það er mikilvægt fyrir þig að skoða fjármálin reglulega. 
Sérstaklega þegar aðstæður breytast. Fjárhagslega heilsupróf Byrs gefur þér yfirsýn yfir fjármálin og hjálpar 
þér að taka betri ákvarðanir til að bæta fjárhagslega heilsu þína. Fjárhagslega heilsuprófið er hannað í 
samvinnu við viðskiptavini Byrs, viðskiptavini annarra banka og fjárhagslega einkaþjálfara Byrs. 
Prófið tekur á þeim þáttum sem skipta mestu máli fyrir þig. Komdu þér í fjárhagslegt form með Byr. 

Byrjaðu á byr.is – kannaðu fjárhagslega heilsu þína núna. Komdu með í ræktina.

Sími 575 4000    byr.is

– skyldi vera vit í því? (að taka heilsupróf á byr.is)


