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Ávarp í Sjómannadagsblaði 2011

Gleðilega hátíð
Það er sjómannadagur. Lítill
drengur gengur stoltur við hlið föður
síns niður á bryggju – honum finnst
gott að halda í sterka hönd hans, finna
návistina, öryggið og hlýjuna. Þeir
skoða bátana og togarana og pabbinn
segir stráknum frá lífinu á sjónum
– vinnunni um borð og fiskunum
sem dregnir eru um borð. Hann
lýsir átökum við úfinn sæ en líka
góðviðrisdögum; spegilsléttum sjó og
geislaflóði sólarinnar á haffletinum.
Áhöfnin um borð er samstilltur
hópur sem hefur það að markmiði að
komast sem fyrst heim með mikinn
afla. Drengurinn spyr: “Hvað myndir
þú gera ef þú fengir að velja þér starf
aftur”? og svarið kemur honum ekki
á óvart: “Ég myndi aftur kjósa að vera
sjómaður”.
Það er eitthvað í blóðinu sem kallar
á sjómennskuna en vissulega hlýtur

líka uppeldið og
þekkingin á hafinu að
móta viljann. Meðan
einn kýs sjómennsku
að ævistarfi er annar
sem getur vart hugsað
sér að koma nærri
bryggju – kannski
ekki nema von, sá
hinn sami þekkir
ekkert til starfans
og óttast það afl sem
sjórinn býr yfir.
Hafið tekur en hafið
gefur líka. Sjaldan eða
aldrei sem fyrr treysta
Íslendingar nú á þessa miklu auðlind
sem er og hefur verið undirstaða
efnahags þeirra og lífsafkomu. Þótt
einhverjum kunni að finnast löng leið
og jafnvel óskýranleg, frá því afli er
dreginn um borð og þar til verðmæti

hans skila sér í vasa
skrifstofumannsins
eða í uppbyggingu
sjúkrahúsa,
starfsemi skóla eða
lítillar kaffistofu
við þjóðveginn, er
það nú samt svo
að frá hafinu koma
drýgstu fjárhæðirnar
í þjóðarbúið. Það
veltur því á miklu
að íslenska þjóðin
skilji þennan farveg
verðmætasköpunar
sem náttúrulegar
auðlindir og heilbrigt atvinnulíf skapa.
Þessa daga er að vonum mikið rætt
um þær breytingar sem boðaðar hafa
verið á stjórn fiskveiða í landinu og
þar sýnist sitt hverjum. Slíkt kemur
okkur sem eldri erum en tvævetur í

pólitík ekki á óvart og kannski eru
engin mál sem kveikja jafn oft í hinni
heilbrigðu rökræðu Íslendinga eins
og einmitt þessi málaflokkur. Í svip
sýnast menn andstæðingar og að
engar brýr verði hér byggðar milli
sjónarmiða en þegar betur er að
gáð erum við sammála um nokkur
grundvallaratriði og leiðirnar að
þeim markmiðum í reynd ekki jafn
ósamrýmanlegar og af er látið.
Okkur verður öllum tíðrætt um
öryggi í þessum efnum, öryggi
fiskistofnanna, öryggi fyrirtækjanna
í greininni og öryggi þeirra sem hafa
þar sína atvinnu. Ég vil bæta hér við
að það þarf einnig að huga að öryggi
og rétti byggðarlaganna, fólksins sem
vinnur í greininni á sjó og í landi. Í
þeim tillögum sem nú liggja fyrir er
einmitt horft til allra þessara þátta
og innan þess meginramma sem

„Grími svall í skapi og herðum“
Í Sjómannadagsblaðinu 2010 gat
ég um alvarleika þeirra áhrifa
sem skapast gætu við óhagstæðar
vindáttir og langt öskugos úr
Eyjafjallajökli ef flugsamgöngur
lægju niðri um langan tíma.
Enginn íslenskur kaupskipafloti til
og erlend kaupskip í reglubundnum
siglingum að og frá landinu þar sem
leigusamningar gera ráð fyrir riftun
þeirra á viðsjárverðum tímum.
Og enn fyrir Sjómannadaginn
2011 minntu náttúruöflin á sig
með miklu gosi úr Grímsvötnum
þar sem eldstöðin spúði tífalt
meiri gosefnum en gosstöðvar
Eyjafjallajökuls gerðu.
Flugsamgöngur voru í uppnámi
og hluti hringvegarins lokaður.
Hvað þarf meira til að koma svo
stjórnvöld átti sig á hve aðkallandi
er að eyþjóðinni Íslendingum
nyrst í Norður-Atlantshafi er
lífsnauðsynlegt að eiga íslenskan
kaupskipaflota?
Fyrirsögn þessarar greinar er
tilvitnun í kvæði Stephans G.
Stephanssonar um Grím loðinkinna
frá Hrafnistu sem segir að þeir
Hrafnistumenn hafi fyrstir tamið
sér þá íþrótt að sigla beitivind. En
um þá segir sagan að þeir höfðu
ávallt byr hvert sem þeir fóru og
hvaðan sem hann blés.

Nú má segja
að hin íslenska
sjómannastétt sigli
undir stormi og
straumum vindsins
pólitískra hnefa,
sérstakur skattur
sjómanna skal
aflagður, algjör
óvissa með stjórntök
fiskveiðistefnunnar
og sjómenn,
sem vilja stunda
farmennsku,
eru skráðir í
Færeyjum á erlend skip íslensku
kaupskipaútgerðanna. Sjómönnum
svellur í skapi og herðum. Í Illgresi,
ljóðabók Arnar Arnarsonar, kveður
skáldið svo í rímum af Oddi sterka:

Vandasamt er sjómanns fag,
sigla og stýra nótt og dag.
Þeir, sem stjórna þjóðarhag,
þekkja varla áralag.
Þess sér greinileg merki að þjóðin
hefur tapað áttum hvað varðar
mikilvægi sjómannastéttarinnar. Í
léttu rúmi láta menn sér liggja þótt
engin séu kaupskipin íslensk – og
þó, ekki þá aðdrættir erlendis frá
yrðu stopulir eða bærust alls ekki.
Millilandaflug lægi niðri um tíma

og samgöngur á
landi lokuðust,
þá væri sjálfsagt
að grípa til
strandferða.
Kvótakerfið
er stórum hópi
landsmanna mikill
þyrnir í augum
og telja margir
sjálfsagt að stokka
það allt upp. En
hvernig og með
hvaða hætti skal
að því stefnt?
Það má vera þokukennt og í
óljósum áföngum tekið.
Í pólitísku ölduróti
sjávarútvegsstefnunnar síðastliðna
þrjá áratugi hafa sjómenn nærri
engin áhrif haft á þá stefnu. En nú
skal uppgjörs pólitískra mistaka
krafist og áfram skulu sjómenn vera
áhorfendur án þess að til þeirra
starfa, lífsafkomu eða fjölskyldna
sé litið. Og í allri umræðunni krefst
almenningur „úrbóta“ og beinir
spjótum sínum að stjórnvöldum og
stjórnendum útgerðanna.
Allt sem hér að framan hefur
verið skrifað fellur undir markmið
Stjómannadagsráðs, að vinna
að velferðar- og öryggismálum
sjómanna.

Sem fyrr getur hefur í öllum
darraðardansi kvótakerfisins nú
að undanförnu lítill gaumur verið
gefinn að stöðu sjómannsins
og því full ástæða til þess hér á
sjómannadegi. Stjórnvöld mega
ekki og geta ekki hagað sér sem
sjómönnum komi ekki við þær
breytingar sem nú eru fyrirhugaðar
á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Það
er velferðarmál sjómannsins og
fjölskyldu hans.
Helgina 4. og 5. júní gera
sjómenn sér dagamun og að
sjálfsögðu verður glaðst með
landsmönnum öllum. Í Reykjavík
verður Hátíð hafsins haldin á
Grandagarði bæði á laugardag
og sunnudag, Hafnardag og
Sjómannadag. Mikið verður um að
vera báða dagana, margt að sjá og
fjölbreytt skemmtiatriði.
Sjómannadagsráð sendir
landsmönnum öllum árnaðaróskir
í tilefni dagsins með þakklæti
fyrir að stuðla að því að
Sjómannadagurinn skipi verðugan
sess í íslensku þjóðlífi.
Óskum sjómönnum og
fjölskyldum þeirra til hamingju með
Sjómannadaginn.
Guðmundur Hallvarðsson,
formaður Sjómannadagsráðs

Aðildarfélög Sjómannadagsráðs
Að Sjómannadagsráði í
Reykjavík og Hafnarfirði
standa eftirtalin stéttarfélög
sjómanna:
Félag skipstjórnarmanna
Félag vélstjóra og málmtæknimanna,
Sjómannafélag Íslands
Félag íslenskra loftskeytamanna
Sjómannafélag Hafnarfjarðar
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, vistunarog 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.
Sigurður Ólafsson ritari,
Félagi vélstjóra og
málmtæknimanna.
Birgir H. Björgvinsson varagjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.

liggur fyrir er hægt að mæta þessum
sjónarmiðum.
Hluti af þeirrit tillögu sem liggur
fyrir miðar að því að veiðigjaldið verði
að hluta eftir í sjávarbyggðunum sem
hafa byggt tilveru sína á sjávarútvegi.
Þetta er afar mikilvægur þáttur
til að skapa sátt greinarinnar og
þjóðar við byggðalögin sem hér eiga
í hlut. Strandveiðin, byggðahlutur
heimildanna og forkaupsréttur ríkis
og sveitarfélaga eru hluti af því sama í
þessum efnum.
Að þessu sögðu vil ég óska
sjómönnum, fiskverkafólki og öðrum
þeim sem að íslenskum sjávarútvegi
starfa til hamingju með daginn. Megi
gæfa fylgja ykkur í þýðingamiklum
störfum fyrir íslenska þjóð.
Jón Bjarnason sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra
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Forstjóri Sjómannadagsráðs:
Ásgeir Ingvason.
Ritnefnd: Hálfdan Henrysson, Harlad S.
Holsvík og Hjálmar Baldursson.
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Höfundar efnis: Bolli Valgarðsson,
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Auglýsingar: Birna Sigurðardóttir
Markfell sf. birna@markfell.is
Forsíðumynd: Hreinn Magnússon.
Prentvinnsla:
Landsprent

Heiðraðir á
Sjómannadeginum
2010 voru
Berent Th. Sveinsson loftskeytamaður
Engilbert Engilbertsson skipstjóri
Friðbjörn Kristjánsson bryti
Guðfinnur H. Pétursson vélstjóri
Steingrímur Þorvaldsson skipstjóri
Sverrir Símonarsson háseti
Þórir Magnússon háseti
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Hamingjuóskir til sjómanna
í tilefni sjómannadagsins.

Vinningur í hverri viku

Viltu einfaldan
eða tvöfaldan?
Þú getur unnið Toyota Avensis
Miðaverð

6 Toyota Avensis á 5 milljónir króna hver á einfaldan miða

1.100 kr. pr. mán

Þú getur unnið Toyota Land Cruiser 150
Miðaverð

6 Toyota Land Cruiser á 10 milljónir króna hver á tvöfaldan miða

2.200 kr. pr. mán

6 aðalvinningar á 10 milljónir hver,
10 aðalvinningar á 6 milljónir og
36 aðalvinningar á 4 milljónir hver.
845 milljónir dregnar út á árinu | Kauptu miða á www.das.is
®

Aðalumboð | Tjarnargata 10 | 561 7757

ÍSLENSKA SIA.IS DAS 55091 05/11

Eða allt í peningum
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að mér mikill kuldi þannig að ég ákvað
að fara upp í bíl og orna mér. Þegar
hiti var kominn í kroppinn fór ég um
borð og það var eins og við manninn
mælt, kuldinn læddist að mér og ég
var farinn að skjálfa eins og hrísla. Þá
fór ég aftur út í bíl og keyrði vestur á
Gróttu og stoppaði þar dágóða stund
til þess að hlýja mér. Þegar ég fór
svo að nýju um borð beið mín sami
kuldi og þá heyrði ég í talstöðinni að
það var skollið á snarvitlaust veður í
nágrenninu og bátar á Faxaflóa voru
hvattir til að leita í land hið snarasta.
Þennan dag fórust tveir bátar utan við
Akranes og margir lentu í vandræðum.
Ég veit ekki hver eða hvað sendi
kuldann á mig en ég er sannfærður
að það var og er vakað yfir mér,“ segir
Kjartan.

Grásleppukarlinn
við Gróttu
Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa gnæfði yfir okkur á Bjargfugli RE 55 þegar við sigldum
út úr höfninni. Skipstjórinn og grásleppukarlinn, Kjartan Kjartansson, hafði orð á því að
honum þætti húsið „helvítis bruðl. Ég skil ekki hvað Íslendingar hafa að gera með þetta hús
en einhverjum þykir það fínt og ómissandi, jafnvel nauðsynlegt, og þá verður svo að vera.“

Það er stutt á miðin, örskotssigling.
Grásleppunetin hans Kjartans liggja
norður af Gróttu og þar hefur þessi
aldni sjómaður haft grásleppunetin
sín í 50 ár. „Þetta er ágætur staður,
ekkert endilega betri en annar
en ég vann sem fangavörður í
Hegningarhúsinu í þrjátíu ár og
passaði þar glæpalýð. Ég valdi þennan
stað einfaldlega vegna þess að ég
var snöggur úr vinnunni til að vitja
netanna,“ segir Kjartan og bætir
því við að fangavarslan hafi verið
ágætisstarf. „Þetta voru niðurbrotnir
menn sem þarna voru og mér fannst
það skipta miklu máli að sýna þeim
velvild og hlýju í stað þess að spila mig
stóran og leika einhvern harðstjóra,
það voru víst nógu margir um það.“
Kjartan er með 12 trossur í sjó,
alls 150 net. „Ég er með mann með
mér um borð þannig að við mættum
vera með 200 net en það er of mikið
fyrir okkur gamalmennin,“ segir
Kjartan sem vantar eitt ár í áttrætt.
Blaðamanni þykir undarlegt að hægt
sé að taka frá netastæði og halda því
fyrir sig áratugum saman. Kjartan
segist svo sem ekki eiga svæðið þótt
hann nýti það og hafi gert það allan

þennan tíma. „Hér umgangast menn
hver annan í bróðerni og eru ekkert
að leggja netin sín þar sem aðrir
hafa haldið til með þau. Einhverju
sinni heyrði ég menn tala saman í
talstöðinni og annar þeirra spurði
hinn hvort hann héldi að Kjartan
ætlaði að stunda grásleppuna á
vertíðinni sem þá var að hefjast.
Maðurinn taldi svo vera og hinn
svaraði því til að hann mundi þá
láta svæðið hans vera. Hins vegar
æxluðust mál þannig að ég lagði
ekki eitt einasta net alla vertíðina en
svæðið var netalaust. Það lagði enginn
í svæðið mitt. Svona er nú tillitssemin
hjá grásleppukörlunum.“
Vertíðin er búin að vera verulega
slæm í ár eftir því Kjartan segir. „Það
er varla að ég hafi upp í olíukostnað.
Ég felldi öll mín net í vetur og ætti
því að standa nokkuð vel að vígi með
ný net en það er varla að finna í þeim
grásleppu þegar ég dreg trossurnar og
þá verður mér hugsað til þeirra sem
eru með gömul og jafvel rifin net. En
þótt illa gangi er gott að hafa eitthvað
fyrir stafni þótt lítið sé upp úr því að
hafa.“

Grenjaði sig á sjó
Kjartan var níu ára gamall þegar
hann fór á sjó í fyrsta skipti.
„Ég var óttaleg písl á þeim tíma.
Veikindi höfðu plagað mig og
það stóð til að taka úr mér
kirtla en lækninum fannst ég
helst til horaður til þess að þola
aðgerðina. Ég var því sendur frá
Reykjavík í fitun til afa míns og
ömmu á Barðaströnd. Þar var
vistin góð og sjórinn heillaði.
Ég nauðaði mikið í honum afa
mínum um að fá að fara með
honum og frænda mínum til
sjós. Það kom nú ekki til greina
en ég gafst ekki upp, nauðaði
og suðaði en það var hins vegar
ekki fyrr en ég ákvað að grenja
bæði hátt og mikið sem afi gafst
upp á stráknum og tók hann
með.“
Það var einmitt á Breiðafirðinum
sem fyrstu kynni tókust með Kjartani
og grásleppunni „en veiðarnar þá voru
öllu erfiðari en nú þekkist. Það var
róið út á þungum bátum og það var
ekki alltaf lognið í þá daga, frekar en
nú,“ segir Kjartan sem sannarlega man
tímana tvenna.
Það er vakað yfir mér
Kjartan hefur verið lánsamur þessa
hálfa öld sem hann hefur sótt sjóinn.
Reyndar fékk hann í skrúfuna fyrir
nokkrum vikum og rak nánast upp í
Gróttu. „En það skapaðist ekki nein
hætta. Ég kallaði á tvo báta sem voru
í nágrenninu og bað þá að aðstoða
mig. Það heyrðu víst einhverjir fleiri
þessa beiðni mína því áður en ég vissi
af voru tvö björgunarskip komin og
þyrla sveimaði fyrir ofan mig. Mér
fannst þetta dálítið mikið tilstand en
um leið fannst mér mikið koma til
þessa öryggis sem við sjómennirnir
búum við.“

Í einum fyrsta róðrinum, sem Kjartan
fór í vestur á Breiðafirði, lentu þeir
í mjög dimmri þoku og sáu vart
handa sinna skil. „Þá voru nú engin
GPS-tæki, dýptarmælar né nokkuð
annað. Eftir smá stund vissum við
ekkert hvar við vorum. Frændi minn
mældi reglulega dýpið og þegar það
var komið upp í þrjá og hálfan faðm
var ákveðið að leggjast og bíða af sér
þokuna. Sú bið varð löng. Þokunni
létti ekki allan daginn né nóttina sem
á eftir fylgdi. Ég mun aldrei gleyma
þessari nótt því við heyrðu brimið
brotna á klettum og það var verulega

ógnvekjandi. Þeir fullorðnu reyndu að
róa mig og klæddu mig í hverja flíkina
af annarri svo ekki setti að mér kulda
og vöfðu mig síðan inn í segl. Það var
svo ekki fyrr en komið var fram yfir
hádegi næsta dag sem þokunni létti
og þá kom í ljós að við vorum nánast
uppi í klettum og í stórhættu.
Þegar þokunni létti fórum við í
verslunarferð til Flateyjar. Ég man að
mér þótti það mjög sérkennilegt að
menn færu ekki beint heim til sín eftir
að hafa verið fastir í þoku á annan
sólarhring. Þeim fannst greinilega
ekki ástæða til þess að hraða sér heim
til ástvina sinna sem enga hugmynd
höfðu um afdrif okkar,“ segir Kjartan.
„Mér hefur alltaf þótt þetta mikið
tillitsleysi.“
Það var síðan fyrir nokkrum árum
að Kjartan ætlaði á sjó eins og hann
var vanur. „Það var ekkert að veðri og
ég yfirleitt með fyrstu mönnum út.
Þegar ég kom um borð sótti hins vegar

Fullur sjór af fiski
Kjartan telur mikið þjóðþrifaverk að
loka Hafrannsóknastofnun. „Það er
óhemjumikið af fiski í sjónum. Það er
til að mynda gersamlega ómögulegt
að leggja grásleppunet á boðunum við
Kjalarnes og í Hvalfirði, þau fyllast
strax af vænum þorski. Ég skil ekki
hvað fiskifræðingarnir eru að hugsa.
Ástandið er alltaf kolsvart í þeirra
augum. Það eina sem þeir gera er að
draga úr þorskveiðum og það hafa þeir
gert í fleiri ár. Ég var til að mynda með
40 tonna kvóta í upphafi en vegna
skerðingar minnkaði hann smám
saman niður í 3,5 tonn. Þetta nær ekki
nokkurri átt þegar sjórinn er fullur af
fiski. Þegar kvótinn minn var orðinn
þetta lítill fór ég að kaupa kvóta og er
nú með 10 tonna kvóta, fjórðung þess
sem ég hafði upphaflega.
Ég tók það frekar rólega í vetur
og á enn óveidd 4,5 tonn. Þeir hjá
Fiskistofu áttuðu sig á því um daginn
og sendu mér bréf þess efnis að næði
ég ekki að veiða upp í allan kvótann
yrði hann skertur. Svona er nú komið
fram við gamalmenni sem er
blint á hægra og heyrnarlaust
á því vinstra,“ segir Kjartan og
hlær að þessari vitleysu sem
hann kallar. „En ég hef engar
áhyggjur, ég næ þessum þorski.
Það er nú ekki málið.“ Kjartan
segist ekkert skilja í þeim sem
amast við strandveiðunum.
„Þetta er saklaus veiðiskapur
og það vita allir að nokkrir
strandveiðibátar gera ekki út af
við fiskistofnana við landið.“
Kaffilepjandi ferðamenn
Bréfið frá Fiskistofu er ekki
eina bréfið sem hefur valdið
Kjartani hugarangri. Hann var
búinn að vera með verbúð í
hálfa öld í grænu húsunum við
Reykjavíkurhöfn þar sem nú
er búið að opna veitingahús og
listagallerí. „Ég er ekkert á móti
breytingum en það hefði nú mátt gefa
okkur sjómönnunum örlítið lengri
frest til að yfirgefa verbúðirnar, ég
tala nú ekki um að aðstoða okkur við
að leita að nýjum stað.
Ég vissi ekki hvaðan að mér stóð
veðrið þegar komið var með bréf
heim til mín að kvöldagi þar sem
mér var sagt upp verbúðinni og
gert að yfirgefa hana mjög fljótt.
Mér fannst þetta harkalegt eftir
að hafa staðið í skilum með leigu í
fimmtíu ár. Hafnaryfirvöld sáu að
sér og aðstoðuðu mig við að finna
nýja verbúð enda vita þeir að ég á
ekki mörg ár eftir,“ segir Kjartan
sem er viss um að hann og báturinn
skili samfélaginu meiri tekjum „en
kaffilepjandi ferðamenn. En þetta
þykir fínt og ég er ánægður á nýja
staðnum og vona að ég eigi eftir að
stunda sjóinn einhver ár í viðbót.“
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Það besta er aldrei of gott!
Góðar úrlausnir byggjast á faglegri
þekkingu og vönduðum búnaði

Stjórnbúnaður fyrir
hita-, kæli- og frystikerfi
Varmaskiptar • Hraðabreytar
Iðnaðarstýringar

Vökvakerfislausnir

Rafsuðubúnaður
Dælur

Dælur
Dælur

Dælur

Dælur
Dælur

Varmaskiptar

Varmaskiptar

Stjórnendum í sjávarútvegi og fiskvinnslu er mikið í mun að öll áhöld, tæki og vélar,
bæði í landi og um borð, séu í góðu lagi. Vandaðar vörur þurfa minna viðhald og
lipur þjónusta í landi kemur í veg fyrir kostnaðarsamar tafir, sem skapar mikið
öryggi og sparnað í rekstri.
Danfoss hf. hefur kappkostað að bjóða landsmönnum heimsþekktar
gæðavörur, tryggan lager og góða þjónustu.

Hitablásarar

Danfoss hf •

Hjá Danfoss hf. starfa tæknimenn með góða sérþekkingu hver á sínu sviði.
Þeir leggja sig fram um að aðstoða við val á rétta búnaðinum við hvert úrlausnarefni.

Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími 510 4100 • www.danfoss.is
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„Hvað varðar mikilvægar
veiðislóðir höfum við
m.a. verið að kortleggja
á Halamiðum fyrir vestan
land,“ segir Guðrún og
bætir við að lífríki sé oft
fjölskrúðugt þar sem kórallar
vaxi á hafsbotni.

ísaldar. Slíkir skurðir virðast vera
kjörlendi fyrir kóralvöxt til dæmis
uppi á brúnunum á þessum
skurðum. Einnig finnst kórall
á hryggjum eða jökulgörðum á
landgrunninu og í farvegum eða
skriðum í landgrunnshlíðunum.
Þá eru þeir á úfnum svæðum
þar sem eru hraun, svo sem á
Reykjaneshrygg.

Kort á heimasíðunni
Í ár verður farið í ellefu daga
kortlagningarleiðangur á rs.
Árna Friðrikssyni á Látragrunn
vestur af Breiðafirði. Markmiðið
er að kortleggja botnlögun á
hrygningarstöðvum steinbíts
annars vegar og fá nákvæma
lögun hryggjarins á utanverðu
grunninu vegna athugana á
búsvæðum kórala hins vegar.
Umræddur hryggur, sem er
þekktur meðal sjómanna
sem Brjálaði hryggurinn, er
jökulgarður sem myndaðist
á ísöld. Væntanleg botnkort
nýtast síðar á þessu ári vegna
rannsóknaleiðangra á þessi
svæði. Auk fjölgeisladýptarmælis
um borð í skipinu er kominn
búnaður sem mælir setlögin undir
botninum beint undir skipinu,

gagna.
Hluti af þeim kortum, sem
gerð hafa verið, og þau gögn,
sem liggja á bak við vinnslu
þeirra, eru á heimasíðu
Hafrannsóknrstofnunarinnar og
geta því m.a. nýst sjómönnum.
Eins og áður er nefnt er hér ekki
um eiginleg sjókort að ræða.
Stefnan er að þetta geti nýst
sem flestum svo sem til að vita
hvernig botnlögunin er. Eitt af
meginmarkmiðum verkefnisins
er að kortleggja þekktar og
mögulegar veiðslóðir meðal
annars í landgrunnshlíðum. Um
leið erum við líka að reyna að
finna út hvar viðkvæm svæði eru
þannig að hugsanlega verði hægt
að friða þau eða í það minnsta
að upplýsa hvar þau eru til að
koma megi í veg fyrir að þau séu
eyðilögð við veiðar.

Holur og keilur
Ýmislegt hefur komið í ljós í
þessum rannsóknum svo sem
fyrrnefnd för eftir ísjaka. Guðrún
segir landslagið á hafsbotni komi
víða á óvart og nefnir sem dæmi
holur (pockmarks) sem eru víða
á hafsbotninum þar sem set er
til staðar. Þetta eru fyrirbæri

venjulegri eldstöð. Svokölluð
eðjueldfjöll (mud volcanoes) eru
þekkt víða erlendis á svæðum
þar sem setmyndun er hröð og
samþjöppun á sér stað vegna
láréttra jarðskorpuhreyfinga.
Setþunginn getur valdið því að
seigfljótandi leirlög, langt niðri
í setstaflanum, þrýstast upp á
yfirborð meðfram misgengjum
og sprungum. Hér við land hafa
svona fyrirbæri ekki fundist
áður að því er best er vitað. Hins
vegar er ekki útilokað að um
eiginlegar eldstöðvar sé að ræða.
Hvort heldur þessi fyrirbæri
eru leirkeilur eða eiginlegar
eldstöðvar, eða hvoru tveggja,
eru upplýsingarnar um tilvist
þeirra afar athyglisverðar og sýna
hve rannsóknir á hafsbotninum
umhverfis Ísland eru skammt á
veg komnar. Raunar má líkja þeim
við landkönnun og þar á margt
eftir að koma í ljós.

Kortlagning hafsbotns við
Ísland gagnast sjómönnum
Hafrannsóknastofnunin hefur kortlagt um 70.000
ferkílómetra af hafsbotninum í kringum Ísland. Eitt
af meginmarkmiðum verkefnisins er að kortleggja
bæði þekktar og mögulegar veiðislóðir, meðal annars
í landgrunnshlíðunum, segir Guðrún Helgadóttir,
jarðfræðingur hjá Hafrannsóknastofnuninni.
Markmið verkefnisins er
að kortleggja hafsbotninn
umhverfis Ísland með
fjölgeislamælingum og styðja um
leið við þau rannsóknaverkefni
Hafrannsóknastofnunarinnar
sem hafa hag af nákvæmum
upplýsingum um botnlögun
og botngerð, segir Guðrún
Helgadóttir, jarðfræðingur hjá
Hafrannsóknastofnuninni.
Forgangsröðun
mælingasvæðanna tekur mið af
þessum rannsóknaverkefnum.
Við höfum þannig gert
fjölgeislamælingar á ákveðnum
stöðum í tengslum við þessar
rannsóknir svo sem á viðkvæmum
svæðum eins og búsvæðum
kóralla, friðuðum veiðisvæðum
og mikilvægum veiðislóðum.
Um leið hafa fengist mikilvægar
upplýsingar um jarðfræði
hafsbotnsins.
Hafrannóknastofnunin hefur
kortlagt um 70.000 ferkílómetra
af hafsbotninum í kringum Ísland
af alls um 754.000 ferkílómetrum
innan 200 sjómílna lögsögunnar. Sjómælingasvið
Landhelgisgæslunnar sér hins
vegar um gerð sjókorta innan
íslensku lögsögunnar og styðst

við eigin fjölgeislamælingar á
grunnslóð í sjókortagerðinni.

Kóralvöxtur og lífríki
Hvað varðar mikilvægar
veiðislóðir höfum við m.a. verið
að kortleggja á Halamiðum fyrir
vestan land, segir Guðrún og segir
að lífríki sé oft fjölskrúðugt þar
sem kórallar vaxi á hafsbotni.
Kórallar eru lengi að vaxa. Það
getur tekið hundruð ára eða
jafnvel þúsund ár að mynda
miklar breiður kóralla og þeir eru
viðkvæmir fyrir veiðarfærum.
Menn vilja í lengstu lög reyna að
halda slíkum svæðum óhreyfðum
en því miður hefur komið í
ljós að búið er að eyðileggja
mörg þeirra. Við höfum verið
að gera grunnkort af þessum
kórallasvæðum og líffræðingar
stofnunarinnar fara svo í
kjölfarið og skoða þau nánar, með
myndavélum eða fjarstýrðum
búnaði.
Guðrún nefnir að ákveðin
lögun í landslaginu bendi til
hvar kórallar vaxi. Hún nefnir
för eða skurði eftir ísjaka í því
sambandi og að þeir hafi víða
skrapað botninn umhverfis
landið, væntanlega aðallega í lok

svokallaður lágtíðnidýptarmælir.
Nú er því unnt að fá upplýsingar
um afstöðu setlaganna sem
auðveldar alla túlkun gagna með
tilliti til umhverfisaðstæðna.
Vinnan hefur staðið í nokkur ár
eða frá því að rs. Árni Friðriksson
kom nýr til landsins árið 2000.
Vissulega mun taka einhver
ár að ljúka við kortlagningu
hafsbotnsins innan 200 sjómílna
lögsögu. Það er augljóst að það
þarf meira en tvær vikur á ári til
að svo megi verða en það er sá
tími sem Hafrannsóknastofnunin
hefur fram til þessa getað varið
til fjölgeislamælinga. Eins og
áður er nefnt horfum við fyrst
og fremst til þeirra svæða sem
gagnast fyrir rannsóknir hjá
Hafrannsóknastofnuninni.
Áherslusvæði okkar er ytri
hluti landgrunnsins og
landgrunnshlíðar en einnig dýpri
eða grynnri svæði eftir atvikum.
Um vinnuferlið í svona ferðum
segir Guðrún að fyrst þurfi
að ákveða hvert eigi að fara.
Við fáum úthlutað ákveðnum
mælingatíma og getum áætlað
hvað við komumst yfir stórt
svæði. Stærð mælingasvæðis
ræðst aðallega af sjávardýpi en
einnig af veðurlagi. Við getum
kortlagt meira þar sem er dýpra
en minna þar sem er grynnra.
Þegar í land er komið tekur við
úrvinnsla gagna áður en endanleg
kort verða til. Auk venjulegra
dýptarkorta eru einnig gerð
svokölluð botnhörkukort þar sem
reynt er að greina mismunandi
botngerðir. Vissulega þarf
að staðfesta botngerðir með
sýnatöku en þessi botnhörkukort
lágmarka slíka sýnatöku svo
um munar.“ Páll Reynisson,
yfirmaður tæknideildar
Hafrannsóknastofnunarinnar,
ber hita og þunga af umsjón
tækjabúnaðar sem nýttur er í
kortlagningarleiðöngrum og tekur
einnig virkan þátt í úrvinnslu

sem finnast gjarnan í álum
og djúpum á landgrunninu en
einnig í botnseti inni á fjörðum.
Í Háfadjúpi, sem er austur af
Vestmannaeyjum, eru þessar
holur allt að 200 metrar í þvermál
og geta verið 10 metra djúpar
eða jafnvel meira. Það er talið að
þessar holur hafi myndast við
einhvers konar útstreymi vökva
eða gass.
Guðrún segir að á olíusvæðum
við Noreg og víðar séu þekkt
tengsl botnhola og uppstreymis
gass sem tengist olíumyndun.
Menn vilja hafa nákvæm
dýptarkort á þeim svæðum þar
sem menn telja að mögulega
finnist olía. Við kortlögðum
til dæmis Drekasvæðið fyrir
Orkustofnun árið 2008 og þar
eru sannarlega stórar holur. Í
framhaldi af þeim mælingum
gerði Hafrannsóknastofnunin út
30 daga sýnatöku- og fjölgeislamælingaleiðangur á Drekasvæðið
haustið 2010 fyrir Orkustofnun
og norsku olíustofnunina.
Guðrún nefnir líka leirkeilur.
Ábending barst frá skipstjóranum
á togaranum Þerney fyrir
nokkrum árum um strýtu á
botninum á djúpmiðum
vestur af Íslandi og
áhugavert þótti að kanna
málið þegar tækifæri
gæfist til þess.
Tækifærið kom fyrir
tveimur árum. Þá fórum
við yfir þetta svæði og
fundum þar 150 metra
hátt heilulaga fjall.
Svo kom í ljós annað
fjall ennþá stærra.
Á tveimur dögum
kortlögðum við liðlega 2.000
ferkílómetra og fundum fleiri
slíkar keilur á botninum. Sumar
eru samhangandi og mynda
hryggi. Einnig fannst reglulega
lagað fjall sem rís um 450
metra frá umhverfi sínu með
flötum gíg í toppinn og líkist

Leirkeilur (mud volcanoes) við
rætur landgrunns um 100 sjómílur
vestsuðvestur af Snæfellsnesi.
Leirkeilurnar eru reglulegar að lögun,
ýmist stakar eða samhangandi og
mynda þá ílanga hryggi. Þær eru um
20-200 metra háar. Fremst á myndinni
er reglulega lagað fjall, sem rís um
450 metra upp úr umhverfi sínu, með
tiltölulega flötum gíg á toppinum. Ekki
er ljóst hvort þetta er eiginleg eldstöð
eða leirkeila af stærri gerðinni.

Holur í Háfadjúpi. Holurnar eru allt að
200 metrar í þvermál og um 10 metra
djúpar. Innfelld mynd sýnir þversnið í
gegnum nokkrar þeirra með verulega
ýktum lóðréttum skala. Sjávardýpi
umhverfis holurnar er 200-280 metrar.

Yfirlitsmynd sem sýnir svæði
sem hafa verið kortlögð á vegum
Hafrannsóknastofnunarinnar með
fjölgeislamælingum innan íslensku
efnahagslögsögunnar, alls um 70.000
ferkílómetrar. Svæðin, sem eru sýnd
á myndum 1-3, eru aukennd með
svörtum ferningum.

7

1. JÚNÍ 2011 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ

0^MZVQOMZPMQT[IV'
Heilsa og heilbrigður lífsstíll hefur orðið meira áberandi í okkar umhverfi
og á að vera eitt af meginverkefnum hjá stjórnendum allra fyrirtækja.
Það hefur sýnt sig að vel á sig komnir einstaklingar takast betur á við sína vinnu og af meira
öryggi – þeir takast betur á við veikindi og lífsgæði þeirra verða meiri þegar á heildina er litið.
Forvarnaráðgjafar TM búa yfir fjölþættri þekkingu og reynslu til að bæta heilsufar og almenna
líðan sjómanna.
TM býður þeim sjávarútvegsfyrirtækjum, sem tryggja starfsemi sína hjá TM, ráðgjöf og
tillögur að úrbótum á sviði mataræðis, heilsufars og öryggis sjómanna.

Ráðgjöf TM hefur vakið mikla
athygli og skilar góðum árangri:
<QTTO]ZIJZMa\\]UI\IZ¥QWOPZMaNQVO]
;IU^QVVI^QSWSSIn[SQX]U
0MQT[]NIZ[U¥TQVOIZ
>QVV]I[\¥]ZWOTySIU[JMQ\QVO]UJWZ
lVV]ZZaOOQ[UnT

Umsögn þátttakenda
„Það er aðdáunarvert að fylgjast með hvernig TM nálgast sjómennina
og fylgir verkefninu fast eftir.“
Kristján Vilhelmsson, útgerðarstjóri Samherja.
„Þetta átak TM hefur kveikt á miklu heilsuátaki sem skilar sér í betra lífi
hjá starfsfólkinu og fjölskyldum þeirra, og öflugri starfsmönnum.“
Gunnþór Ingvason, framkvæmdastjóri
Síldarvinnslunnar í Neskaupstað

Hafðu samband við forvarnaráðgjafa TM.
Sonja Sif Jóhannsdóttir (515 2654 / sonjasif@tm.is)
og Methúsalem Hilmarsson (515 2602 / methusalem@tm.is)

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

Ef þú ert tryggður þá færðu það bætt
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Netarallið

Þróun þorskstofnsins
„Mikilvægustu gögnin, sem safnað er um hrygningarfisk, sérstaklega stærsta fiskinn, fáum við úr netaralli en þetta er
sá fiskur sem er talinn hvað mikilvægasti hluti hrygningarstofnsins. Þessi gagnasöfnun skilar því mikilvægum upplýsingum sem eru mælikvarði á þróun þorskstofnsins,“ segir Valur Bogason, verkefnisstjóri netaralls og útibússtjóri
Hafrannsóknastofnunarinnar í Vestmannaeyjum.
sem eru til staðar, endist lengur
og verði eldri til að teygja aftur á
aldursdreifingunni í þorskstofninum.
„Það er þekkt að eldri og stærri
þorskur gefur meira inn í hrygninguna
og hlutfall eldri þorsks í stofninum
hafði lækkað og ein ástæða þess að
dregið var úr sókn í þorskstofninn
var til að auka magn stórfisks í
stofninum.“

„Netarallið var sett af stað til að reyna
að endurbæta mat á hrygningarstofni
þorsks. Það hefur gefið miklar
upplýsingar um hrygningarstofninn
þótt það hafi ekki verið notað
beint til samstillingar í stofnmati,“
segir Valur Bogason, útibússtjóri
hjá Hafrannsóknastofnuninni.
„Netarallið gefur upplýsingar um
breytingar í gegnd á hrygningarþorski
á mismunandi hrygningarsvæðum.
Mikilvægustu gögnin, sem safnað
er um hrygningarfisk, sérstaklega
stærsta fiskinn, fáum við úr
netaralli en þetta er sá fiskur sem
er talinn hvað mikilvægasti
hluti hrygningarstofnsins. Þessi
gagnasöfnun skilar því mikilvægum
upplýsingum sem eru mælikvarði á
þróun þorskstofnsins.“
Valur segir að ákveðið misræmi
hafi verið á milli togararalls og
netaralls. „Miðað við núverandi mat á
stærð hrygningarstofns fékkst meiri
þorskur en búast mátti við í netaralli
árin 1996-1998 en minni frá 20012006 en frá 2007 hefur verið meira
samræmi. Þá hefur netarallið verið
notað til að skoða óvissu í stofnmati.
Við sjáum að netarallið endurspeglar
aldursdreifinguna í samræmi við
önnur gögn sem við höfum og það
segir okkar að þeir þættir, sem valda
breytileika í aflabrögðum frá ári
til árs, virðast virka svipað á alla
aldursflokka.“
Að sögn Vals er kanturinn austan
við Vestmannaeyjar eina svæðið sem
sker sig úr hvað varðar þorskafla en
þetta er þriðja árið í röð þar sem afli
hefur verið lélegur þar. Kanturinn
er svæði sem yfirleitt hefur skilað
jöfnum og góðum afla og ekki verið
háð miklum sveiflum þar til síðustu ár
en á sama tíma hefur afli farið vaxandi
á öðrum svæðum. „Það er ómögulegt
að segja hvaða þáttur veldur því.
Ég tel þó að þorskurinn sé að ganga
fyrr og meira upp á grunnslóðina á
þessu svæði en áður. Þessi aukni afli
í netaralli, sem við sjáum á öðrum
hefðbundnum hrygningarsvæðum,
endurspeglar vaxandi þorskstofn og
vægi stærri þorsks í þeim vexti.“

„Þessi aukni afli í netaralli,
sem við sjáum á hefðbundnum
hrygningarsvæðum, endurspeglar
vaxandi þorskstofn og vægi stærri
þorsks í þeim vexti,“ segir Valur
Bogason.

Úr 25% í 20%
Aðspurður um skoðun sína á gagnrýni
sjómanna á því að mun meiri fiskur
sé í sjónum en margir fiskifræðingar
telja segir Valur að menn séu ekki
eins ósammála og oft sé talað um.
„Ef menn skoða gögn stofnunarinnar
hefur stofnvísitala þorskstofnsins
verið að hækka og stofninn verið
að stækka, bæði veiðistofn og
hrygningarstofn. Þessa hækkun á
vísitölu má einkum rekja til aukningar
á stærri þorski og því ekki óeðlilegt að
aflabrögð séu góð í netaralli. Aftur á
móti var aflareglu breytt og ákveðið
að fara úr 25% af veiðistofni niður í
20% fiskveiðiárið 2007/2008 þannig
að þetta eru kannski meira deilur um
það hve mikið veiðiálagið á að vera
frekar en að menn séu ósammála um
hve mikið af fiski er í sjónum.“
Þegar Valur er spurður um skoðun
sína á úthlutunum ráðherra sem hafa
lítið hækkað þrátt fyrir mikla veiði í
röllunum segir hann að stuðst sé við
aflareglu. Aflahlutfallið hafi verið
minnkað úr 25% af veiðistofninum
niður í 20% til að draga úr
fiskveiðiálagi til að þeir árgangar,

Mætti veiða um
50.000 tonn í viðbót
Friðþjófur Sævarsson, skipstjóri á
Saxhamri, hefur tekið þátt í netaralli
síðastliðin fjögur ár.
Aðspurður hvort hann telji
að útkoman á netarallinu gefi
raunsanna mynd af stofnstærð
þorksins segir hann að svo sé
hvað varðar hrygningarþorskinn á
hrygningarslóðinni.
Friðþjófur telur þó fiskifræðinga
vera of varfærna. „Mér hefur fundist
að það hefði mátt veiða meira af
þorski síðastliðin ár og þá sérstaklega
nú í ár. Fiskurinn er vel haldinn og það
er mikið af stórum fiski í stofninum.
Það má veiða rúmlega 150.000 tonn
en ég held að það væri óhætt að veiða
um 50.000 tonn í viðbót án þess að
skaða nokkurn skapaðan hlut.“
Friðþjófur segir að sér finnist skipta
mestu máli í sambandi við rallið að
rannsóknir séu gerðar á stofninum og
að fylgst sé með honum. „Það er svo
lítið veitt af þorski að allar veiðitölur
gefa brenglaða mynd. Menn eru alltaf
á flótta undan þorskinum.
Mér finnst rallið ágætismál en mér
finnst að Hafrannsóknastofnun mætti
nota þetta meira í sínum gagnagrunni
við veiðiráðgjöf. Hins vegar held ég
að rallið sé gott mál að því leyti að
starfsmenn Hafrannsókastofnunar
taka óhemjumikið af sýnum og öll
vöktun á stofninum er af hinu góða.“
„Það er svo lítið veitt af þorski
að allar veiðitölur gefa brenglaða
mynd. Menn eru alltaf á flótta
undan þorskinum,“ segir Friðþjófur
Sævarsson skipstjóri.

Gefur ekki raunsanna mynd
„Það er ekki hægt að meta magn
fiskjar með netaveiði,“ segir Jón
Kristjánsson fiskifræðingur. „Margt
kemur þar til; net eru stærðarveljandi
veiðarfæri þar sem hver möskvastærð
velur ákveðna stærð af fiski. Fiskarnir,
sem netið veiðir, metta það en
eftir að ákveðinn fjöldi hefur fest
í netinu hættir það að veiða. Það
getur gerst á klukkutíma en eftir
það veiðir netið ekkert og skekkja í
metnum fiskafjölda á svæðinu verður
samsvarandi vanmetin. Þá skiptir máli
hve mikil önnur netaveiði er stunduð
á viðkomandi svæði því fiskurinn
lærir á netin og forðast þau með
tímanum.“
Þegar Jón er spurður hvort sumir
fiskifræðingar séu of varfærnir segir
hann að þeir séu hræddir við að taka
ákvarðanir og telji að það sé vissara
að veiða minna en meira. „Það er

eiginlega sama hvaða ástand kemur
upp; ráðgjöfin er yfirleitt að draga úr
veiðum og með því halda þeir að þeir
séu réttu megin við strikið. Enginn
veit hve mikið af fiski er í sjónum
enda ekki nauðsynlegt að vita það
til að geta stjórnað veiðum. Nægir
að vita hvernig vöxtur og viðgangur
einstaklinganna er; ef fiskur vex hægt
þarf að veiða meira og öfugt.
Nú hefur vaxtarhraði verið með
minnsta móti en það er nokkuð sem
kallar á auknar veiðar. Auk þess
virðist þorskur vera svo auðveiddur
að menn gera allt til að forðast hann
sem bendir til að það ekki bara
megi heldur þurfi að auka veiðarnar
verulega. Einnig þarf að hafa í huga
að nú er miðað við að taka 20% af
hinni reiknuðu stofnstærð í stað 3540% hér áður fyrr en sú sókn skilaði
miklum afla í áratugi. Vel má spyrja
hvað hafi breyst svona í sjónum.“

Ætti að leggja þau niður
Jón telur ekki að netarallið gefi
raunsanna mynd af stofnstærð
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þorksins. „Auk þess sem ég hef þegar
sagt um áreiðanleika netaveiða veiðir
netarallið eingöngu hrygningarfisk.
Þessi vertíðarfiskur er kominn
einhvers staðar að og tilheyrir ekki
nema að hluta til hinum eiginlega
stofni á grunnslóðinni. Síðan hverfur
hann út í buskann; enginn veit hvert
nema vitað er að stundum kemur
mikið frá Grænlandi og óþekkt er
hve mikið fer þangað aftur. Mikið af
þessum stóra fiski deyr að hrygningu
lokinni, e.t.v. 60-70%, svo hann gefur
ekki nema eitt færi á sér.
Mér finnst að það eigi að leggja
netaröllin niður enda virðast þau ekki
vera neitt annað en tekjuöflun fyrir
Hafrannsóknastofnun. Þeir veiddu
800 tonn í síðasta ralli sem er hálft
prósent af þorskkvótanum. Dágóður
biti þar.“

Stjórna sókninni
Jón ráðlagði Færeyingum á árum
áður hvað varðar fiskveiðar. „Ég kom
fyrst að fiskveiðiráðgjöf 2001 en
þá var ráðlagt að minnka sóknina
um helming. Ég kom því til leiðar
að það var ekki gert; sókninni var
haldið óbreyttri í nokkur ár en síðan
hefur hún einungis verið minnkuð
um örfá prósent og þá mest til að
þóknast fiskifræðingum. Aflinn á
þorski, ýsu og ufsa jókst stöðugt
þvert ofan í spár og árleg tilmæli

Jón Kristjánsson fiskifræðingur.
„Það er ekki hægt að meta magn
fisks með netaveiði.“

færeyskra fiskifræðinga og ICES,
Alþjóðahafrannsóknaráðsins, um
að draga úr veiðum en það sýndi
að spár og ráðleggingar færeyskra
fiskifræðinga og ICES voru rangar.
Undanfarin ár hefur verið lægð í
þorski og ýsu en fiskurinn vex illa
vegna ætisskorts.
Nú er að koma upp mjög sterkur
þorskárgangur, það er smáþorskur út
um allt, og þeir eru að falla í þá gildru
að loka svæðum til að friða hann til að
veiða hann stærri seinna.“
Jón segir að Færeyingar stjórni
sókninni í stað þess að stjórna
aflanum. „Skip með veiðileyfi fá
úthlutað ákveðnum fjölda veiðidaga
sem þau mega nýta að vild, engin
takmörk eru á afla eða tegundum og
menn mega veiða eins og þeir vilja á
sínum dögum. Þá mega allir veiða á
smábátum.“
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Sparnaðarþjónusta
fyrir alla
VÍB veitir sparifjáreigendum og
fagfjárfestum alhliða þjónustu

VÍB - Eignastýringarþjónusta Íslandsbanka er
leiðandi á íslenskum markaði og veitir alhliða
eignastýringar- og verðbréfaþjónustu með
áherslu á fagmennsku og fræðslu.

Eigna- og lífeyrisþjónusta

Hefðbundin ávöxtun, sparnaður í áskrift, stakar
fjárfestingar og lífeyrissparnaður með aðstoð
sérfræðinga okkar.

Einkabankaþjónusta

Viðskiptavinum sem gera ríkar kröfur býðst
sérsniðin einkabankaþjónusta þar sem viðskiptastjóri annast stýringu eignasafnsins og veitir
margvíslega ráðgjöf.

Netbanki

Aðgangur að kauphöll og eitt breiðasta sjóðaúrval
landsins fyrir þá sem stýra eignasafni sínu sjálfir.

Fáðu nánari upplýsingar á www.vib.is eða
pantaðu viðtal við ráðgjafa í síma 440 4900.

Íslandsbanki | Kirkjusandi | 155 Reykjavík | Sími 440 4900 | vib@vib.is | www.vib.is
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Poesia er stærsta skemmtiferðaskipið sem kom til Íslands í fyrra.

Skemmtiferðaskipin
skila milljörðum
Um 74 þúsund ferðamenn
komu til Íslands með
skemmtiferðaskipum á síðasta
ári og hafa þeir aldrei verið
fleiri. Er það um 2% aukning
miðað við árið 2009. Alls
höfðu skemmtiferðaskip 220
viðkomur í íslenskum höfnum
árið 2010. Flest skipin komu
við á tveimur eða fleiri stöðum
á landinu.
Ljóst er að stöðug fjölgun
skemmtiferðaskipa og farþega með
þeim skilar sífellt hærri upphæðum í
gjaldeyristekjur. Sjómannadagsblaðið
tók saman komur skemmtiferðaskipa
til landsins í fyrra og fjölda farþega.
Þá gerði blaðið úttekt á hve miklu
farþegar og áhafnir eyða á Íslandi.
Sú úttekt er byggð á könnun sem
Hafnasamband Íslands lét gera árið
2009 á því hver efnahagsleg áhrif af
komum skemmtiferðaskipa til Íslands
væru.
Hafnasamband Íslands leitaði til
fyrirtækisins Business Research &
Economic Advisors and Peter Wild
um gerð könnunarinnar. Til þess að
fá sem marktækastar niðurstöður
var könnunin miðuð við komur

skemmtiferðaskipa til Reykjavíkur,
Akureyrar og Seyðisfjarðar. Eingöngu
var spurt um hvað viðkomandi farþegi
hafi keypt fyrir mikið og hvað hafi
verið greitt fyrir skoðunarferðir
meðan á dvöl þeirra stóð. Niðurstöður
voru þær að farþegar eyddu að
meðaltali um 72 evrum í landi. Miðað
við að farþegar hafi eytt að meðaltali
sömu upphæð árið 2010 eyddu þeir að
meðaltali um 11.200 krónum í hverri
höfn miðað við meðalgengi evrunnar
á þeim tíma. Miðað við þær forsendur
eyddu 167.226 farþegar, sem komu
samtals til allra hafna landsins,
tæplega 1,9 milljörðum króna á
Íslandi meðan á dvöl þeirra stóð.

Áhafnarmeðlimir
eyða miklu í Reykjavík
Í könnuninni 2009 voru áhafnarmeðlimir á skemmtiferðaskipum
einnig spurðir út í eyðslu og kom
þá í ljós sú athyglisverða niðurstaða
að hver áhafnarmeðlimur eyddi að
meðaltali 158 evrum (um 24.500
krónum miðað við meðalgengi
sumarið 2010) í Reykjavík, eða
rúmlega helmingi meira að meðaltali
en hver farþegi. Miðað við að um
32 þúsund manns væru í áhöfnum
skipanna sem komu til Reykjavíkur

í fyrra eyddu þær rúmlega 750
milljónum króna í höfuðborginni.
Meðaleyðsla áhafnarmeðlima á
Akureyri og Seyðisfirði var hins
vegar miklu lægri, eða um 8 evrur að
meðaltali (um 1.240 krónur). Miðað
við þær forsendur eyddu áhafnirnar
samt sem áður tugum milljóna
króna á öðrum viðkomustöðum en
Reykjavík. Heildareyðsla farþega og
áhafnar er því, ef að líkum lætur, um
2,7 milljarðar króna. Alls borguðu
skemmtiferðaskipin um 230 milljónir
samanlagt í hafnargjöld í þessum
höfnum á síðasta ári.
Til viðbótar innheimtir ríkið
svokallað vitagjald og umboðsmenn
skipanna fá umboðslaun. Þá er alltaf
talsverð verslun tengd skipinu sjálfu,
svo sem kaup á kosti, brennsluolíu
og ýmissi þjónusta, en ekki fengust
upplýsingar um hve miklar fjárhæðir
þar er um ræða. Óhætt er þó að
fullyrða miðað við framangreinda
úttekt að skemmtiferðaskipin skiluðu
milljörðum króna í gjaldeyristekjur á
síðasta ári.

Þjóðverjar í miklum
meirihluta
Langflestir erlendu ferðamannanna,
sem komu sjóleiðina til landsins í

Komur skemmtiferðaskipa árið 2010
Staður

Fjöldi skipa

Fjöldi farþega

Reykjavík
Akureyri
Ísafjörður
Vestmannaeyjar
Hafnarfjörður
Grundarfjörður
Seyðisfjörður
Húsavík
Djúpavogur

74
58
28
19
13
13
7
5
3

70.133
55.734
19.442
4.912
6.363
5.220
3.367
1.289
757

Samtals

220

167.217

fyrra, voru Þjóðverjar, eða rúmlega
25 þúsund. Um 14 þúsund Bretar
og um 11 þúsund Bandaríkjamenn
komu hingað til lands með
skemmtiferðaskipum á síðasta ári.
Mesta aukningin var hins vegar
í ferðalöngum frá Spáni en tæplega
fimm þúsund Spánverjar komu hingað
til lands síðasta sumar sem er um 70%
aukning frá 2009. Þessa aukningu
má fyrst og fremst rekja til sérstakrar
markaðssetningar á Spáni í tengslum
við skemmtiferðasiglingar til Íslands.
Ítölskum farþegum fjölgaði einnig
verulega, eða um 50%, en ítölsku
útgerðirnar COSTA og MSC sigla nú í
auknum mæli á norðurslóðir.
Alls komu 74 skemmtiferðaskip
til Reykjavíkur með rétt rúmlega 70
þúsund ferðamenn.
Um 95% skemmtiferðaskipanna,
sem komu til Íslands í fyrra, höfðu
viðdvöl í Reykjavík.
Crown Princess er stærsta
skemmtiferðaskipið sem kom til
Reykjavíkur í fyrra en með því komu
rúmlega tvö þúsund farþegar. Stærsta
skipið, sem kom til Íslands í fyrra, er
hins vegar Poesia en skipið sigldi til
Akureyrar og Hafnarfjarðar. Skipið er
rúm 92 þúsund brúttótonn og með
því komu 2.375 farþegar hingað til
lands.
Helstu viðkomustaðir
skemmtiferðaskipa, auk
höfuðborgarinnar, voru Akureyri,
Ísafjörður, Vestmannaeyjar,
Hafnarfjörður og Grundarfjörður.
Einnig komu nokkur
skemmtiferðaskip til Seyðisfjarðar,
Húsavíkur og Djúpavogs.

Aukning víða um land
Alls komu 58 skemmtiferðaskip til
Akureyrar á síðasta ári með rúmlega
55 þúsund farþega af 73 þjóðernum.
„Það var 17% aukning á fjölda farþega
á Akureyri árið 2010 miðað við
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árið á undan,“ segir Pétur Ólafsson,
skrifstofustjóri Hafnasamlags
Norðurlands. Til Ísafjarðar komu
28 skemmtiferðaskip á síðasta ári
með um 20 þúsund farþega. „Það er
mjög ánægjulegt hve mörg skip og
farþegar komu til Ísafjarðar í fyrrra
og við eigum von á enn fleiri skipum
í ár, eða alls 35, og um 24 þúsund
farþegum. Pantanir fyrir næsta ár
streyma inn og ég býst við enn fleiri
skipum og farþegum þá. Þetta lítur
því ljómandi vel út,“ segir Guðmundur
Kristjánsson, hafnarstjóri á Ísafirði.
Til Vestmannaeyja komu 19
skemmtiferðaskip á síðasta ári og
með þeim tæplega 5 þúsund farþegar.
Þetta er mesti fjöldi skipa sem hefur
komið til Vestmannaeyja á einu sumri.
Skipin voru þó flest frekar lítil og
aðeins um 250 farþegar að meðaltali
í hverju skipi. Grundarfjörður tók á
móti 13 skemmtiferðaskipum með
rúmlega 5 þúsund farþega innanborðs
og Hafnarfjörður tók einnig á móti
13 skemmtiferðaskipum með um
6.300 farþega. Sjö skip komu til
Seyðisfjarðar sem er helmingsfækkun
frá því árið áður. Fimm skip komu til
Húsavíkur og þrjú til Djúpavogs.
Skemmtiferðaskipin hafa langflest
viðdvöl í einn dag í hverri höfn en þó
eru nokkur þeirra í tvo daga. Öllum
farþegum stendur til boða skipulagðar
skoðunarferðir sem margir þeirra
nýta sér en aðrir velja að spóka sig um
í viðkomandi bæjum.

Yngri farþegum fjölgar
„Það hefur orðið talsverð fjölgun
á komum skemmtiferðaskipa og
farþega á síðustu árum. Í fyrra
komu fleiri farþegar hingað með
skemmtiferðaskipum en nokkru sinni
áður. Þetta er í takt við þróunina því
floti skemmtiferðaskipanna er að
stækka. Skipin, sem koma hingað
til lands, verða sífellt stærri og taka
fleiri farþega,“ segir Ágúst Ágústsson,
markaðsstjóri hjá Faxaflóahöfnum.
Ágúst segir að yfirleitt sé um
að ræða 10 til 18 daga siglingu frá
stærri höfnum í Evrópu, eins og
Bremen, Hamborg, Kaupmannahöfn,
Amsterdam og Southampton. „Flestir
evrópsku farþegarnir sigla frá þessum
höfnum til Íslands og síðan einhvern
hring um Atlantshafið. Bandarísku
farþegarnir koma langflestir með
flugi til Evrópu og sigla síðan til
Íslands. Á haustin er Ísland gjarnan
viðkomustaður skemmtiferðaskipa
á leið þeirra frá Evrópu til
Bandaríkjanna. Í sumum tilfellum er
eingöngu um ferðir til Íslands að ræða
og er þá oft siglt umhverfis landið og
stoppað á allnokkrum stöðum. Þessi
skip eru síðan undantekningarlaust
notuð til skemmtiferðasiglinga í
Karíbahafinu yfir veturinn,“ segir
Ágúst.
Hann segir að meðalaldur farþega,
sem sigla til Íslands, sé 59 ár en
hefur farið lækkandi undanfarin
ár. „Farþegarnir eru flestir fólk á
eftirlaunaaldri en yngri farþegum
hefur fjölgað talsvert. Aðalástæðan
er að verð á þessum siglingum hefur
lækkað og yngra fólk hefur því frekar
efni á því að ferðast með þessum
hætti.“
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• Rakgel án ilmefna sem tryggir
áreynslulausan og öruggan rakstur.
• Rakagefandi andlitskrem sem róar
húðina eftir rakstur.
• Ilmefnalaus svitalyktareyðir.
Decubal húðvörurnar fást í apótekum

Án:
• parabena
• ilmefna
• litarefna

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

EINSTAKAR
HERRAVÖRUR
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Gert út á
túrista

Hnúfubakur vinkar ferðamönnum.

Ferðaþjónustan á Íslandi hefur vaxið gríðarlega á
síðasta áratug og er nú, ásamt fiskvinnslu og stóriðju,
sú atvinnugrein sem skapar hvað mestan gjaldeyri hér á
landi. Vinsældir útsýnisferða á sjó hafa aukist verulega
á síðustu árum. Þar er hvalaskoðun fremst í flokki en
fuglaskoðunarferðir og sjóstangveiði njóta einnig vinsælda.

Samkvæmt upplýsingum frá
Hvalaskoðunarsamtökum Íslands fóru
um 115.000 manns í hvalaskoðun árið
2010. Gríðarleg fjölgun hefur orðið
á farþegum í hvalaskoðunarferðum
síðustu 15 ár, eða um rúmlega fimm
þúsund prósent. Til samanburðar fóru
um 2.200 farþegar í slíkar ferðir árið
1995. Að meðaltali kostar hvala- eða
fuglaskoðunarferð um 8.000 krónur
og því lögðu ferðamenn út sem svarar
um einum milljarði króna fyrir slíkar
ferðir á síðasta ári. Þá eru ekki talin
með kaup á þjónustu og vörum en
gera má má ráð fyrir að þar sé um að
ræða milljarða króna sem skila sér
til viðbótar í gjaldeyristekjur og það
munar um minna.

Skilja eftir vel á þriðja
milljarð króna á Húsavík
Hörður Sigurbjarnarson, einn eigenda
Norðursiglingar á Húsavík, telur að
ferðamenn, sem komi til Húsavíkur
til hvalaskoðunar, hafi skilið vel á
þriðja milljarð króna eftir á Húsavík.
Þá er átt við greiðslur fyrir sjálfa
hvalaskoðunina og kaup ferðamanna
á margvíslegum vörum og varningi,
mat og ýmissi þjónustu. „Þessar tölur
byggi ég á rannsókn sem gerð var hér
í fyrra. Það hefur orðið mikil fjölgun
á ferðamönnum í hvaðaskoðunina.
Um 95% af ferðamönnum, sem
koma í hvalaskoðun til okkar, eru
útlendingar. Það gefur augaleið
að þessar háu fjárhæðir, sem

Hvalir eru vinsælt myndefni ferðamana.

ferðamenn eyða á Húsavík, skipta
mjög miklu máli fyrir samfélagið hér
og sýnir, svo ekki verður um villst,
að ferðaþjónustan er gríðarlega
mikilvæg atvinnugrein fyrir okkur
Íslendinga,“ segir Hörður og bætir
við að augljóslega séu Norðursigling
og Elding í Reykjavík eru stærstu
fyrirtækin á Íslandi sem sérhæfa sig
í ferðaþjónustu á sjó en margir aðrir
aðilar eru með slíkan rekstur þótt í
minni mæli sé.
„Það er allt orðið klárt fyrir
strauminn af ferðafólki sem kemur
með hækkandi sól og er orðinn
ákveðinn vorboði fyrir Húsvíkinga.
Talsvert af ferðamönnum hefur
komið í hvalaskoðun nú í vor eða
frá því að við byrjuðum að sigla
1. apríl en nú fer straumurinn að
aukast verulega,“ segir Hörður.
Í hvalaskoðunarferðirnar notar
Norðursigling gamla eikarbáta sem
fyrirtækið hefur varðveitt og gert upp.

Mikil upplifun og ævintýri
Rannveig Grétarsdóttir, einn
eigenda Eldingar í Reykjavík, segir
að ferðamenn láti mjög vel af hvalaog fuglaskoðunarferðunum. „Það
er mikil upplifun og ævintýri fyrir
ferðamennina að halda til hafs á
góðum farkosti og njóta útiverunnar
á sjónum. Þetta er frábær skemmtun
og auk þess er gaman að fræðast
um fuglana og hvalina sem sjást í
ferðunum en leiðsögumenn sjá um
þessa fræðslu,“ segir Rannveig.
„Um 90 prósent af ferðamönnum,
sem koma til okkar, velja
hvalaskoðunarferðirnar. Þetta eru
yfirleitt þriggja tíma siglingar með
leiðsögn,“ segir Rannveig.
Þriðja vinsælasta afþreyingin á
Íslandi
„Þessar tölur sýna að
nýsköpunarþörfin innan
ferðaþjónustunnar er mjög mikil
og mikið af tækifærum leynast á
mörgum sviðum,“ segir Gunnar
Valur Sveinsson, verkefnastjóri
hjá Samtökum ferðaþjónustunnar.
Gunnar Valur segir athyglisvert
og jafnframt mjög ánægjulegt að
hvalaskoðun sé nú orðin þriðja
vinsælasta afþreyingin sem
ferðamenn kaupa á Íslandi. Aðeins
Gullni hringurinn og Bláa lónið eru
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vinsælli. Um 20-25% af heildarfjölda
ferðamanna á Íslandi frá árinu 2001
hafa farið í hvalaskoðunarferðir.
Sjóstangveiði hefur einnig
verið vaxandi grein innan
ferðaþjónustunnar. Helsti markhópur
þessarar starfsemi eru þýskir
ferðamenn sem koma hingað til
lands og þeir fara í mörgum tilvikum
í dagsferðir út á Vestfirðina til að
veiða fisk sem fenginn er af aflamarki.
Þessi tegund ferðaþjónustu er ný af
nálinni og því litlar upplýsingar til um
fjölda farþega en þeim hefur fjölgað
frá ári til árs á þeim árum sem hún
hefur verið stunduð. Sjóstangveiði
og fuglaskoðun er aðallega stunduð
yfir sumartímann. Lundaskoðun er
nokkuð vinsæl en hún hefst snemma
í maí og lýkur um miðjan ágúst. Fimm
fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu bjóða
upp á lundaskoðun.
Vöxturinn í ferðaþjónustu hér á
landi hefur kallað á kröfu um aukið
öryggi og þekkingu starfsmanna.
„Samtök ferðaþjónustunnar hafa
haft gott samráð við Siglingastofnun
Íslands um öryggismál og mönnun
á farþegaskipum í útsýnis- og
skoðunarferðum. Slíkt samráð er
afar mikilvægt og viðheldur vexti og
samkeppnishæfni greinarinnar,“ segir
Gunnar Valur.
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Öruggari öryggishnappur

PIPAR\TBWA • SÍA • 111021

Hjúkrunarfræðingar alltaf á vakt

Öryggismiðstöðin er eini þjónustuaðili öryggishnappa

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

sem er með hjúkrunarfræðinga í stjórnstöð á símavakt

570 2400 og kynntu þér málið.

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

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Öryggishnappur Heimaþjónusta

Ferðaþjónusta

Hjálpartæki

Aðlögun húsnæðis
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taka verður tillit til þegar ákveða
þarf hvort senda eigi þyrlu eða ekki.
„Meginreglan er sú að senda tvær
þyrlur á vettvang ef skip er meira
en 20 sjómílur frá landi en það
er gert til þess að tryggja öryggi
þyrluáhafnarinnar. Ef aðeins ein
þyrla er á vakt, eins og því miður
stundum vill verða vegna t.d. bilana,
þarf að meta tilvikið sérstaklega eftir
alvarleika þess. Ef mannslíf er í húfi
er auðvitað alltaf reynt að bregðast
við og senda þyrlu,“ segir Hannes.
Hann rifjar upp að þegar bandarísku
herþyrlurnar voru staðsettar á
Keflavíkurflugvelli var alltaf spurt
einnar spurningar áður en tekin var
ákvörðun um hvort ætti að senda
þyrlu. Spurningin var stutt og einföld:
Er sjúklingurinn í lífshættu? Ef svarið
var já var þyrla send tafarlaust af stað
en annars ekki.“

Hannes Petersen þyrlulæknir:

Alltaf sérstök tilfinning
að koma um borð í skip
Landhelgisgæslunni er ætlað að
sinna mjög víðfeðmu hafsvæði sem
er rúmlega 1,8 milljón ferkílómetra
að stærð, um tvöfalt stærra en 200
mílna efnahagslögsagan og 14 sinnum
stærra en Ísland. Gæslan gegnir
mikilvægu öryggishlutverki fyrir
íslenska sjómenn og þyrlur hennar eru
veigamikill hluti af öryggisneti þeirra
og sjúkraflutningatæki sjómanna. Það
er augljóslega umfangsmeiri og mun
kostnaðarsamari aðgerð að senda
þyrlu á haf út, jafnvel í slæmu veðri
að næturlagi, en að senda sjúkrabíl
eftir slösuðum einstaklingi. Það getur
því oft verið álitamál hvort rétt sé
að senda þyrlu af stað og hvenær
ekki. Það getur verið tímafrekt fyrir
útgerðina að sigla í land með sjúkan
eða slasaðan skipverja, auk þess sem
það er kosnaðarsamt og tefur skipið
frá veiðum. Hagsmunir útgerðar og
björgunaraðila fara því ekki alltaf
saman.
Hannes Petersen er einn af
þyrlulæknum Landhelgisgæslunnar.
Hann segir þyrluútkall ekki snúast um
krónur eða aura. „Ef um lífshættulegt
eða mjög alvarlegt slys er að ræða er
þyrla alltaf send af stað. Ef aðstæður
á slysstað eru erfiðar, skyggni
slæmt eða jafnvel myrkur og ástand
sjúklingins er ekki talið lífshættulegt
er metið hvort senda eigi þyrlu
strax eða bíða átekta. Þá spilar
margt inn í. Það þarf að meta hvort
líklegt sé að heilsu sjúklings hraki
verulega á næstu klukkustundum
eða sólarhringum ef hann kemst
ekki undir læknishendur. Síðan er
einnig spurning um hversu kvalinn
af verkjum sjúklingur er. Staðan
getur breyst hjá honum og fylgst er
náið með ástandi hans. Stundum er
mögulegt að bíða átekta ef ástand
sjúklingsins er ekki talið mjög
alvarlegt og aðstæður eru slæmar
á slysstað. Þá er beðið eftir því að
aðstæður batni eða jafnvel bara að það
birti,“ segir Hannes.

„Þótt veður sé vont er yfirleitt
flugfært til skipsins en þegar þyrlan
er komin á staðinn fara hins vegar
margir þættir að skipta miklu máli,
eins og ölduhæð, veltingur skips og
skýjahæð. Þá skiptir einnig miklu
máli hvernig skyggni er og hvort það
er dagur eða nótt. Þótt þyrlurnar séu
með nætursjónauka er aldrei hægt að
líkja því saman að starfa í björtu eða í
myrkri,“ segir Hannes.

Þyrla undantekningarlaust
send ef um lífshættu er að
ræða
Oft getur verið erfitt fyrir lækni að
meta ástand sjúklings sem staddur
er á skipi úti á sjó. Hannes tekur
sem dæmi sjómann með verk fyrir
brjóstinu. „Brjóstverkur gerir alltaf
vart við sig vegna súrefnisþurrðar í
hjartavöðva,“ segir Hannes. „Það er
hins vegar oft erfitt að meta hversu
alvarlegur brjóstverkur er og hvort
nauðsynlegt er að koma sjúklingi á
sjúkrahús sem fyrst eða hvort hægt
er bíða átekta ef skilyrði eru slæm.
Mikilvægast er að meta sem fyrst
hvort um er að ræða kransæðastíflu.
Ef sjúklingurinn hefur legið fyrir og
hvílt sig í nokkra stund en verkurinn
er enn til staðar er mjög líklegt að
svo sé, sérstaklega ef sjúklingurinn
finnur fyrir ógleði, þrekleysi og hann
svitnar. Þá þarf að bregðast hratt við
og senda þyrlu sem fyrst af stað enda
viðkomandi í lífshættu.“
Hannes tekur einnig sem
dæmi beinbrot og útlimamissi.
„Beinbrotum fylgja mjög slæmir
verkir sem hægt er að halda niðri
með verkjastillandi lyfjum sem til
eru um borð í öllum skipum. Hins
vegar geta slæm beinbrot og opin
beinbrot, einkanlega í lærlegg,
mjaðmagrind og upphandlegg verið
lífshættuleg. Þeim brotum geta fylgt
miklar blæðingar og slíkt er alltaf
hættulegt. Þá er einnig hætta á að

útlimur hætti að fá blóðnæringu sem
þýðir að það þurfi jafnvel að fjarlægja
hann. Í þessum tilvikum er oft hægt
að meta ástand sjúklings t.d. með því
að fylgjast með hvernig litarháttur
hans er og hvort hann breytist. Ef
lífshætta er talin vera á ferðum vegna
beinbrots eða útlimamissis er þyrla
undantekningarlaust send af stað.
Ef um t.d. handleggsbrot er að ræða
eða maður missir t.d. hluta af fingri
eða fingur í slysi er hægt að búa um
áverkann um borð og gefa sjúklingi
verkjastillandi lyf. Í þeim tilvikum er
hægt að bíða átekta ef aðstæður eru
óhagstæðar fyrir þyrluna.“
Komi upp veikindi eða ef slys
verður um borð eru þyrlulæknar í
símasambandi við áhöfn skipsins,
segir Hannes. „Íslenskir sjómenn eru
mjög góðir í að meta ástand félaga
sinna um borð. Reynslan sýnir að þeir
eru yfirvegaðir og skýra vel og rétt
frá. Þar vegur þungt á metunum góð
kennsla sem þeir fá í Slysavarnaskóla
sjómanna. Hann segir að einnig sé
tillit tekið til hversu mikið álag er á
áhöfninni um borð, hvað hún þurfi að
eyða miklum tíma í að sinna hinum
slasaða. „Þarna er mjög nákvæm
samvinna á milli áhafnar þyrlu og
skips,“ segir hann.

Siglt í land þar sem þyrlan
gat ekki athafnað sig
Ef þyrlan er í biðstöðu vegna
sjúklings um borð í skipi en ástand
hans versnar og verður lífshættulegt
að okkar mati og áhafnar um borð
er undantekningarlaust farið af stað
jafnvel þótt aðstæður á slysstað séu
erfiðar. Það hefur gerst þrisvar nú í
vetur að þyrla hefur verið send af stað
en ekki náð að athafna sig á slysstað
vegna erfiðra skilyrða, ölduhæðar,
veltings skips og skýjahæðar. Þá var í
öllum tilvikum siglt í land með slasaða
sjómenn því þyrlan gat ekki athafnað
sig á staðnum.“
Hannes nefnir fleiri þætti sem

Skoðum alla gagnrýni
vandlega
Hannes bætir við að annað, sem
skipti líka máli þegar heildarmyndin
er skoðuð, sé að ef báðar þyrlurnar
eru sendar langt út á haf til að
sækja sjómann sem er slasaður en
ekki í lífshættu séu þyrlurnar langt
frá landi, jafnvel allt upp undir
sólarhring, ef annað alvarlegt slys
verður. „Það er því að mörgu að huga
og þetta er ekki alltaf auðvelt mat,“
segir hann.
Þyrlulæknar hafa verið gagnrýndir
fyrir að meta veikindi og slys þannig
að ekki sé þörf á að senda þyrlu. „Það
er alveg rétt að það hefur komið
gagnrýni af og til frá samtökum
sjómanna og útgerðar fyrir að við
höfum ekki farið af stað undireins að
sækja t.d. handleggs- eða fótbrotinn
sjómann en í stað þess farið upp á
hálendið að sækja vélsleðamann. Við
skoðum alla gagnrýni vandlega og
förum yfir hvort eitthvað mætti betur
fara. Við þurfum hins vegar að sinna
öllum neyðarbeiðnum sem berast
hverju sinni. Við viljum að sjálfsögðu
þjóna sjómönnum og útgerðinni eftir
fremsta megni. En eins og ég hef lýst
eru margir þættir sem hafa áhrif á
ákvörðun okkar og endanlegt mat.“
Erfitt sjúkraflug á Kötlugrunn
Hannes ítrekar að íslenskir sjómenn
séu óvenju færir í að meta ástand
sjúklinga um borð. „Við höfum oft
lent í því að fá beiðnir frá erlendum
skipum um mjög alvarleg slys
eða veikindi um borð sem síðan
reynast ekki alvarleg. Þá spila oft
inn í misvísandi skilaboð vegna
tungumálaerfiðleika. Mér er mjög
minnisstætt atvik fyrir allmörgum
árum þegar við fórum í langt
næturflug í rúmar 200 sjómílur suður
af Vestmannaeyjum, skammt frá
Kötlugrunni, til að sækja spænskan
sjómann sem sagður var alvarlega
slasaður og í lífshættu. Tilkynningin
kom í gegnum björgunarmiðstöð í
Madríd. Aðstæður á staðnum voru
mjög erfiðar og beinlínis hættulegar
fyrir áhöfn þyrlunnar. Það var mikil
ölduhæð og svartamyrkur og þetta
var fyrir tíma nætursjónaukanna.
Þetta var heljarmikil og erfið aðgerð
en við náðum að hífa hinn slasaða um
borð í þyrluna og flugum með hann á
sjúkrahús í Reykjavík. Þegar þangað
var komið reis hann upp, klæddi sig í
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fötin og fór.“

Förum ekki í vinnuna til að
koma ekki aftur heim
Hannes hóf störf sem þyrlulæknir
í janúar 1988. „Þær eru óteljandi
björgunarferðirnar sem ég hef farið
í alls kyns veðrum og aðstæðum.
Margar þeirra eru eftirminnilegar og
þá sérstaklega ef maður fer sjálfur
niður. Það er alltaf sérstök tilfinning
að koma um borð í skip og sjá daglegt
líf sjómannanna um borð. Þá áttar
maður sig á því hversu miklar hetjur
sjómenn eru í raun að vinna langt
frá landi þar sem allra veðra er von.
Ég hef lent í því að reyna að sinna
sjúklingi um borð í miklum sjógangi,
orðið hálfsjóveikur sjálfur og verið
þeirri stund fegnastur þegar ég komst
aftur um borð í þyrluna. Ég get ekki
annað en dáðst að sjómönnum fyrir
að geta stundað þessa erfiðu og oft
á tíðum hættulegu vinnu,“ segir
Hannes.
Aðspurður hvort þyrluáhöfnin
sé ekki stundum í hættu í
björgunarferðum svarar Hannes:
„Það hafa komið upp ein eða tvær
björgunarferðir þar sem eftir á að
hyggja var mikil hætta á ferðum
fyrir áhöfnina. Þar get ég t.d.
nefnt björgunarferðina þar sem
við sóttum spænska sjómanninn
á Kötlugrunn. Ég held ég geti sagt
með góðri samvisku að ég hafi ekki
orðið hræddur en það hefur farið
dálítið um mig eftir á. Ég held að
þann dag, sem ég verð hræddur um
borð, sé alveg eins gott að hætta sem
þyrlulæknir. Áhöfnin vinnur sem
hópur og það er hættulegt gagnvart
öryggi allra um borð ef einhver verður
hræddur á ögurstundu. Við erum allir
fjölskyldumenn og eigum ástvini í
landi. Við förum ekki í vinnuna til að
koma ekki aftur heim.“
Margar vinnustundir að baki
hverri björgunarferð
Sex þyrlulæknar starfa hjá Landhelgisgæslunni. Þeir eru allir í fullu
starfi á Landspítala háskólasjúkrahúsi
og eru sérfræðingar á ýmsum
sviðum læknavísindanna. Hannes
er sérfræðingur í háls-, nef- og
eyrnalækningum. „Við erum alltaf
tilbúnir í útkall, sama hverju við erum
að sinna á sjúkrahúsinu. Við eigum
allir okkar daga, t.d. á ég fimmtudaga
og þá reyni ég að sinna rannsóknum
eða kennslu. Nemendur skilja það vel
ef ég þarf að hlaupa úr kennslustund,“
segir hann og brosir.
Hannes segir að þyrlulæknar þurfi
að æfa vel og reglulega alveg eins og
aðrir áhafnarmeðlimir þyrlunnar.
„Það eru 4-5 æfingar í hverri viku.
Hver áhafnarmeðlimur þarf að síga
niður í skip eða fjallshlíðar að minnsta
kosti á tveggja mánaða fresti. Við
reynum að endurskoða og bæta
verkferla þannig að öryggi sjómanna
og þyrluáhafnarinnar sé alltaf í
fyrirrúmi. Það ríkir mikil fagmennska
innan Landhelgisgæslunnar. Að baki
hverri björgunarferð liggja margar
vinnustundir og framlag margra
vinnandi aðila,“ segir Hannes að
lokum.
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Öllum þykir okkur mikilvægt að
finna til öryggis í lífinu.
Dynjandi hefur verið leiðandi á
sviði öryggisvara síðan 1954.
Dynjandi örugglega fyrir þig!

Skeifunni 3 - Sími: 588 5080 - dynjandi.is
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Húni II er af mörgum álitinn eitt af
táknum Arkureyrar.

Gamlar sálir
Frá örófi alda hafa eikarbátar verið gerðir út á Íslandi en á
undanförnum árum hefur þeim farið ört fækkandi. Allmargir
hafa verið rifnir eða jafnvel verið notaðir í áramótabrennur.
Enn eru nokkrir heillegir en í misgóðu ásigkomulagi. Þeir
fúna meðan þeir bíða örlaga sinna.

Nokkrir gamlir eikarbátar hafa
þó varðveist fyrir tilstuðlan góðra
manna og félaga. Norðursigling á
Húsavík hefur bjargað sex gömlum
eikarbátum, gert þá upp og notar þá
í hvalaskoðunarferðir. Á Akureyri
hafa sérstök hollvinasamtök varðveitt
Húna II og elsti eikarbáturinn sem til
er á Íslandi, Vigur Breiður, hefur verið
endurnýjaður og er varðveittur í Vigur
í Ísafjarðardjúpi.
„Sjómenn eru margir sammála um
að gömlu eikarbátarnir hafi sálir,“
segir Guðmundur Hallvarðsson,
formaður Sjómannadagsráðs, en hann
hefur verið framarlega í flokki þeirra
sem vilja varðveita þessa gömlu,
merkilegu báta í stað þess að sjá þá
grotna niður í veðri og vindum.
„Það er mikil synd að hve mikið
af gömlum bátum og skipum hefur
verið fargað og mikil saga útgerðar á
Íslandi þannig glatast. Það var mikil
ólánsstefna sem tekin var þegar
ákveðið var að farga gömlum bátum
til endurnýjunar fiskiskipaflotans. Við
Íslendingar þurfum að vera betur á
varðbergi og varðveita gömlu bátana
og þar með söguna,“ segir Guðmundur
sem hefur m.a. beitt sér fyrir því að
bjarga Aðalbjörginni RE 5 sem er
líklega einn merkilegast eikarbátur
Íslands. Þessi 22 tonna eikarbátur var
sjósettur í febrúar 1935 og var í eigu
feðganna Sigurðar Þorsteinssonar og
Einars Sigurðssonar.

Skipar veigamikinn sess í
sögu Reykjavíkur
„Aðalbjörg RE 5 er mikið happafley
sem á sér langa og merkilega sögu.
Hún er með merkustu bátum landsins

Kolosalt og Reykvíkingur
grotna niður
Kolosalt er annar merkilegur bátur
sem liggur undir skemmdum ef ekkert
verður fljótlega að gert. Báturinn
var smíðaður 1919 og var í upphafi
í eigu Kol og Salt og er nafnið á
bátnum þaðan komið. „Þetta er bátur
með merkilega sögu. Hann sinnti
ýmsum verkefnum en var lengst
af hafnsögubátur Hafnarfjarðar
eða allt til 1970. En í dag má sjá
Kolosalt þar sem hann stendur
kjölréttur innan girðingar í Vesturvör
í Kópavogi, öllum gleymdur. Fyrir
30 árum var báturinn strikaður út
af skipaskrá. Í fjarlægð virðist hinn
sterkbyggði eikarskrokkur hafa staðist
ágang veðurs og vinda en lágreisar
yfirbyggingar ásamt þilfari eru farin
að láta undan. Báturinn grotnar niður
nema eitthvað verði gert í málunum,“
segir Guðmundur. Við hlið Kolosalt í
Vesturvör stendur annar eikarbátur,
Reykvíkingur Re 76, sem einnig er að
fúna niður. Báturinn var smíðaður á
Ísafirði árið 1958 og var hann ætlaður
sem nótabátur þó svo hann hafi aldrei
verið notaður sem slíkur. Íþrótta- og
tómstundaráð keypti bátinn um
miðjan áttunda áratuginn og lét

sem enn er varðveittur og
Náttfari, Knörrinn og Bjössi Sir.
skipar veigamikinn sess í
sögu Reykjavíkur,“ segir
Guðmundur. Einar Sigurðsson,
sem alltaf var kenndur við
Aðalbjörgina, bjargaði ásamt
hermönnum bandamanna
198 sjóliðum af kanadíska
tundurspillinum Skeena sem
strandað hafði við Viðey í
október 1944. Þetta er eitt
mesta björgunarafrek á sjó við
Ísland og hlaut Einar orðu frá
Georg VI. Bretakonungi fyrir
afrekið.
Fljótlega eftir að
Aðalbjörginni var lagt árið
1986 gáfu eigendurnir
Reykjavíkurborg bátinn
til varðveislu á Árbæjarsafni. Um
byggja á hann stýrishús og var hann
aldamótin síðustu fór fram töluverð
notaður sem skólaskip um nokkurt
viðgerð á Aðalbjörgu, sem var til sýnis skeið.
niður við Miðbakka sumarið 2000.
Að því loknu var hún flutt aftur í
Árbæjarsafn. Þar stóð hún í um áratug
Þörf á að stofna sjóð
og Guðmundur segir að það hafi verið
til fjármögnunar
sorglegt að sjá bátinn grotna þar
„Það hefur verið í gangi verkefni
niður.
hjá Reykjavíkurborg þar sem
markmiðið er að skapa atvinnu
Illa farin en í
sem og miðla þekkingu á viðhaldi
viðgerðarhæfu ástandi
og endurgerð gamalla húsa og
Á síðasta ári var Aðalbjörg flutt á
varðveita þær menningarminjar sem
framkvæmdasvæði Faxaflóahafna
felast í húsunum. Ég myndi vilja
við Fiskislóð og skipaskoðunarmenn
sjá sambærilegt verkefni yfirfært á
framkvæmdu nýlega ástandskoðun
gamla báta þannig að atvinnulausir
á bátnum. „Niðurstaðan úr þessum
iðnaðarmenn, t.d. bátasmiðir gætu
skoðunum er sú að Aðalbjörg er
unnið við að gera upp gamla báta og
illa farin en er enn í viðgerðarhæfu
miðla þekkingu og viðhaldi á þeim.
ástandi. Að svo stöddu er ekki unnt að
Guðmundur segir að slík verkefni
meta kostnað við endursmíði skipsins
mætti fjármagna með ýmsum hætti.
en ljóst að efniskaup nema verulegum
„Það mætti hugsanlega stofna sjóð
fjárhæðum. Eftir ákveðnar aðgerðir
sem væri nýttur til að gera upp og
við rif og hreinsun er unnt að
varðveita gamla, merkilega báta.
meta efnismagn og kostnað
Það væri t.d. hægt að setja ákveðna
og í framhaldi af því má gera
upphæð af útflutningi sjávarafurða
ítarlegri áætlun um vinnustundir
í slíkan sjóð. Þá mættu ýmsir aðilar
og kostnað vegna þeirra,“ segir
koma að slíku verkefni eins og t.d.
Gísli Gíslason, hafnarstjóri
borgaryfirvöld og margir fleiri sem
Faxaflóahafna.
tengjast sjávarútvegi og siglingum.“
„Ástand bátsins fer þó ört
Guðmundur bendir á að á
versnandi og stuttur tími er til
Norðurlöndunum séu margir gamlir
stefnu. Fljótlega þarf að taka
bátar gerðir upp af fjölskyldum og
ákvörðun um hvort eigi að gera við
félagahópum og notaðir m.a. sem
þennan merka bát en að öðrum
fljótandi sumarbústaðir. „Hjá þessum
kosti verður að farga honum. Ljóst
frændþjóðum okkar, sérstaklega í
er að viðgerð getur orðið bæði
Noregi, Danmörku og Svíþjóð, virðast
tímafrek og dýr, en hugsanlega má
margir áhugasamir um að gera þessa
vinna verkið á einhverjum árum
gömlu báta upp. Ég er alltaf að vonast
og mögulega með aðkomu aðila
eftir slíkri vakningu hér á landi meðal
sem tengjast bátnum á einn eða
seinni tíma kynslóða.“
annan hátt,“ segir Gísli.

Haukur svífur seglum þöndum.

Stefnt á að endurbyggja Sigurfara
Kútterinn Sigurfari liggur undir
skemmdum á Akranesi þar sem
hann hefur verið að fúna niður
undanfarin ár. Báturinn er eina
eintakið af skipakosti skútualdar, sem
til er í landinu og hefur því ótvírætt
varðveislugildi.
Starfshópur á vegum Akranesstofu
skilaði úttekt um stöðu bátsins í
febrúar sl. og segir þar að ástand

kúttersins hafi heldur versnað á
undanförnum árum. Starfshópurinn
er sammála um að ekki sé tímabært
að ákveða endanlega með hvaða
hætti skuli endurbyggja kútterinn
en það virðist þó vera á dagskránni
samkvæmt upplýsingum frá
Akranesstofu. Forgangsverkefni er að
byggja vinnuskýli yfir kútterinn til
bráðabirgða til þess að forða honum
frá frekari skemmdum. Endurbygging
Sigurfara og fjármögnun hennar
er langtímaverkefni samkvæmt
niðurstöðum starfshópsins. Ekki er
unnt að áætla kostnað við þann lið að
svo stöddu.

Mikil en þakklát vinna
Norðursigling á Húsavík hefur
bjargað alls sex eikarbátum á
síðustu árum. Bátarnir hafa allir
öðlast nýtt líf og Norðursigling
gerir þá út til hvalaskoðunarferða.
Þetta eru eikarbátarnir Knörrinn,
Haukur, Náttfari, Bjössi Sir,
Garðar og Hildur, sem er nýjasti
meðlimur eikarbátafjölskyldunnar
á Húsavík. Bræðurnir Hörður og
Árni Sigurbjarnarsynir, eigendur
Norðursiglingu, eiga stærsta
heiðurinn af björgun þessara
eikarbáta.
„Það liggur mikil vinna að baki
breytingunum. En þetta er mjög
þakklát vinna. Við lítum svo á að við
höfum verið að bjarga gersemum,“
segir Hörður. „Þetta var mjög erfitt
því að þessir gömlu eikarbátar eru
listasmíð og viðurinn í skilrúmum
í lestinni er mjög þykkur. Á árum
áður voru skipasmíðastöðvar út um
allt land sem smíðuðu slíka báta en

Svona leit Haukur út
fyrir breytingu.

það er alveg grátlegt hvernig farið
hefur verið með þá því þetta eru alveg
einstök verðmæti sem vert er að
varðveita.“
Hörður rifjar upp að þeir
bræður hafi fyrst bjargað
Knerrinum en síðan hafi
þeir áttað sig á því að hægt
væri að stofna fyrirtæki
sem gerði út á þessa gömlu
eikarbáta. „Knörrinn er
mikil happafleyta, smíðaður
á Akureyri 1963. Í apríl það
sama ár gekk mikið óveður yfir
landið þannig að fjöldi skipa
fórst og sextán manns með
þeim. Þessi bátur stóð af sér
veðrið og strax þá höfðu menn
á orði að þetta væri happaskip.
Við teljum til dæmis að
aflaverðmæti þessa litla báts
frá upphafi sé vel á annan
milljarð króna,” sagði Hörður.
Hörður segir að handbragð
þessara gömlu íslensku skipasmiða sé
alveg einstakt. „Þessir bátar eiga því
eftir að minnsta kosti 100 ára líftíma
til viðbótar ef passað er upp á þá,“
segir Hörður.

Húni II í toppstandi við
Torfunesbryggju
Við Torfunesbryggju í miðbæ
Akureyrar liggur Húni II, sem er
stærsti eikarbáturinn sem eftir er
á Íslandi í dag. Hann er 130 tonn,
smíðaður í skipasmíðastöð KEA á
Akureyri 1963. „Húni II var tekinn
í slipp í apríl sl. og er í toppstandi.
Báturinn er óbreyttur frá fyrstu gerð.
Hann var gerður út til fiskveiða í 30
ár og samanlögð veiði er áætluð að
hafi verið um 32 þúsund tonn,“ segir
Þorsteinn Pétursson, varaformaður
Hollvinasamtaka Húna II sem sjá
um rekstur bátsins. Hugsjónafólkið
Þorvaldur Skaftason og Erna
Sigurbjörnsdóttir björguðu bátnum
árið 1994 en þá átti að setja hann á
áramótabrennu. Þau vildu varðveita
bátinn sem sögulegar minjar um
skipasmíðar á Íslandi. Húni II er
af mörgum álitinn eitt af táknum
Akureyrar þar sem hann liggur
glæsilegur við Torfunesbryggjuna.
Elsti eikarbátur sem til er á
Íslandi er Vigur Breiður hefur verið
endurnýjaður og er varðveittur í
eyjunni Vigur í Ísafjarðardjúpi. Þetta
er áttæringur sem smíðaður var um
aldamótin 1800, og var notaður allt
til ársins 2000 til að flytja sauðfé milli
lands og eyjar. Báturinn er nú í góðu
ástandi og sjófær. Það væri óskandi að
fleiri af gömlu eikarbátunum fengju
sömu meðhöndlun.
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Stórkaup er birgðaverslun fyrir fyrirtæki og endursöluaðila
Opið alla virka daga frá kl. 08 - 17 og laugardaga 09 - 13

meira magn - betra verð
Stórkaup býður upp á góð verð og gott úrval af vörum
fyrir stór eldhús. Með því að versla við Stórkaup sparar þú
tíma og peninga. Gerðu heildarinnkaupin á einum stað,
við erum með aðgang að stærsta vöruhúsi landsins og
samninga við helstu heildsölur landsins.
Láttu okkur liggja með lagerinn! Þú pantar bara það sem
þig vantar í því magni sem þér hentar!

Kíkið í heimsókn

Söludeild StórkaupS Sími 567 9585
Beint samband við söludeild sem veitir ráðgjöf og tekur við pöntunum.
Einnig er tekið við pöntunum í tölvupósti á storkaup@storkaup.is og á faxi 567 9586
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Kristján S. Guðmundsson:

Hefur safnað 40 þúsund
orðum sem tengjast
sjómennsku
Orðið „ljómablíða“ er einstaklega fallegt og á við um það
veðurlag þegar ljósrák myndast á sjónum annað tveggja
þegar máninn merlar eða þegar sólin glitrar hafflötinn.
Þetta fallega orð hefur síðan hugsanlega breyst í meðförum
þeirra sem ekki þekkja til uppruna þess og til varð orðið
„rjómablíða“ þótt rjómi hafi ekki beina tilvísun í veðurlag.
Orðið „rjómalogn“ er einnig til í nútímamáli og hugsanlega
er það dregið af rjómablíðunni og seinni tíma tenging
veðurlags við rjóma sé sú að sjórinn sé jafnsléttur og rjómi.
Ljómablíða er eitt af yfir 40 þúsund
orðum sem á einn eða annan hátt
tengjast sjómennsku og Kristján
S. Guðmundsson, fyrrverandi
skipstjóri og framkvæmdastjóri
Rannsóknarnefndar sjóslysa, hefur
safnað undanfarna áratugi. Einnig
má nefna orðið „koppalogn“ sem í
orðasafni Kristjáns er haft yfir svo
sléttan sjó að menn gætu nánast róið
út á næturgagninu.

Útnorður
Eins og gefur að skilja eru í orðasafni
Kristjáns mörg sérkennileg orð og
orðasambönd sem hafa, eða gætu,
fallið í gleymsku. Þessi umfangsmikla
orðasöfnun hefur því mikið
heimildargildi og orðin bera vitni
um mikilvægi sjómennskunnar fyrir
íslenskt samfélag á liðnum árum og
öldum. Í safninu eru orð sérstakrar
merkingar sem sjómenn einir hafa
tamið sér, eins og orðið „útnorður“.
Kristján segir þá sem ekki þekkja til
orðfæris sjómanna telja orðið merkja
siglingu frá landi í hánorður. „En svo
er ekki í sjómannamáli. Þar merkir
orðið siglingu í hverja þá stefnu sem
er á milli áttanna norðvestur og
norðaustur. Í sama anda eru fleiri
orð, eins og t.d. útnorðaustur,“ segir
Kristján.
Kristján þekkir vel til
sjómennskunnar en hann hóf
sinn sjómannsferil árið 1948 á
Svíþjóðarbáti. Í orðasafni Kristjáns
segir að Svíþjóðarbátar séu bátar sem

smíðaðir voru í Svíþjóð skömmu eftir
síðari heimsstyrjöldina, eða á árunum
1945 til 1947. Kristján bætir við að
um sé að ræða nýsköpunarbáta sem
allir voru svipaðir að stærð og lengd.
Árin 1954 til 1956 sat Kristján á
skólabekk og nam skipstjórnarfræði.
Hann var á togurum árin 1951 til
1952 en þá fór hann til Ríkisskipa og
var þar þangað til honum var boðið
starf hjá HF Eimskipafélagi Íslands en
þar var hann í hartnær 34 ár.

Sjómenn tala sjómannamál
Reglufesta hefur verið eitt helsta
einkenni Kristjáns. Hann hefur
ávallt kappkostað að fara eftir
lögum og reglum. Hann vill líka að
reglur séu settar fram á skiljanlegan
hátt þannig að öllum ætti að vera
ljós orðanna hljóðan. Reglufestan
nýttist Kristjáni sérlega vel í starfi
hjá Rannsóknarnefndinni og það
var einmitt þar sem hann byrjaði
orðasöfnun sína.
„Eitt það fyrsta sem ég tók eftir
var að mikill munur var á tungutaki
sjómanna og lögfræðinga. Sjómönnum
er tamt að tjá sig á sjómannamáli og
nota orð og orðatiltæki sem tengjast
þeirra starfi. Þetta á jöfnum höndum
við um orð sem tengjast skipunum
sjálfum, ákveðnum hlutum skipa og
báta, búnaði um borð, veðurfari og
öllu öðru sem eru órjúfanlegir þættir
í daglegu lífi sjómanna. Mér fannst
mjög mikilvægt að sjómennirnir
fengju að tjá sig á sínu máli um það

sem gerðist, í aðdraganda slyssins og í
kjölfar þess,“ segir Kristján.
Það eru sjálfsögð mannréttindi
að geta tjáð sig með sínu orðfæri og
Kristján bætir við að „meiri hætta sé
á ónákvæmni og misskilningi þurfi
menn að lýsa atvikum og atburðarás
með öðrum orðum en þeim sem
viðkomandi er tamt að nota. Þess
vegna kappkostaði ég að nota orðfæri
sjómannanna við skýrslugerð hjá
Rannsóknarnefndinni. Þá bar svo
við að lögfræðingar og aðrir sem
ekki þekktu til orða og tungutaks
sjómanna skildu ekki nákvæmlega
við hvað var átt. Í þessum málum
skiptir nákvæmni í frásögninni öllu
máli og því tók ég að mér að útbúa
orðskýringar til þess að allir þeir sem
að málunum koma hafi sama skilning
á því sem gerðist. Starf mitt fólst
einmitt í því að afla allra mögulegra
gagna og spyrja hvern þann sem að
málinu kom ítarlegra spurninga til
þess að varpa ljósi á aðdraganda og
orsök hvers atviks.“
Fyrsta verkefnið, sem hann kom að
hjá nefndinni, var rannsókn á ástæðu
þess að Suðurlandið fórst en það
hörmulega slys varð á öðrum degi jóla
árið 1986 eins og mörgum er enn í
fersku minni. Kristján segir að starfið
hjá Rannsóknarnefndinni hafi verið
mjög krefjandi „og vinnuálagið var
töluvert. Þegar ég lét af störfum árið
2001 voru tveir menn ráðnir í staðinn
fyrir mig.“

Átjánhunduð blaðsíður
Eins og gefur að skilja liggur mikil
vinna að baki orðasafninu sem
Kristján byrjaði að vinna að árið
1987. Þegar hann lét af störfum hjá
Rannsóknarnefnd sjóslysa árið 2001
sneri hann sér af fullum þunga að
orðasöfnuninni og hann er enn að
enda ómögulegt að segja til um það
hvenær orðasöfnun eins og þessari
lýkur. Kristján segist allaf vera með
hugann við þetta verk. „Í hvert sinn,

sem ég heyri orð sem á einn eða annan
hátt tengist sjómennsku og ég hef
ekki áður heyrt, skrifa ég það hjá mér
og leita skýringa á því. Ég hef lesið yfir
200 bækur sem tengjast sjómennsku,
gagngert til þess að leita orða sem
gætu betrumbætt orðasafnið, sama
á við um blaðagreinar og orð sem ég

heyri í útvarpinu eða í máli manna.“
Kristján fylgist vel með lögum
og reglugerðum sem á einn eða
annan hátt lúta að sjómennsku.
Hann segir að þeir sem setji saman
lagatexta verði að gera það á máli
sem allir skilja. „Ég hef alloft haft
samband við samgönguráðuneytið
og óskað eftir útskýringum á
orðum og orðasamböndum svo
unnt sé að skilja við hvað er átt.
Það hefur hins vegar komið fyrir
að stjórnendur í ráðuneytinu hafi
neitað að gefa mér skýringu á
merkingu orða og orðasambanda
eins og til dæmis orðasambandinu
„óhindrað þverskurðarflatarmál“ og
„persónulegur björgunarbúnaður“.
Ég veit ekki af hverju mér er neitað
um útskýringu orðanna en kannski
vita þeir ekki sjálfir hvað þetta merkir
nákvæmlega,“ segir Kristján.
Orðasafn Kristjáns er ekki eingöngu
umfangsmikið heldur afar merkilegt
og mikilvæg heimild um orðfæri
sjómannastéttarinnar. Kristján segist
ekki vita hvað verði um safnið „en
það væri gaman ef hægt yrði að gefa
þetta út en það er ekki hlaupið að
því. Verkið er mjög viðamikið og mun
þurfa 15 til 1800 blaðsíður og allt
að 1.500 skýringarmyndir. Sumar
myndanna eiga við fleiri en eitt orð.
Ef af verður mun útgáfan verða afar
kostnaðarsöm,“ segir Kristján sem
enn er að.

Nokkur dæmi um orð úr
orðasafni Kristjáns og
skýringar hans:
Montfiskur var veiddur fiskur kallaður af norðanmönnum sem settur var
á þilfar og ekki pláss fyrir í lestinni. Sunnanlands var það kallað að fiska í
kæfu.
Norðlæga jarðsegulskautið, talið vera sem næst á 72°25´S og 154°A.
Vegna þess að öndverð segulskaut dragast að hvort öðru er talað um
að norðlæga segulskautið sé á suðurhveli og suðlæga segulskautið á
norðurhveli. Þar með er norðlægt segulmagn í segulnál áttavita sem vísar
að segulskautinu á norðurhveli (suðlæga segulskautinu).
Norðvest kvartsuður, allsérkennileg áttavitastefna og byggist vafalaust
á vanþekkingu. Ef einhver lesandi getur sagt til um hvaða stefnu hér er átt
við er hann beðinn um að hafa samband við skrásetjara.
Óbreyttur háseti er sérkennilegt orðalag sem rekja má til þess er farið
var að skrá menn á togara sem netamenn þótt þeir væru hásetar. Voru
netamenn þá orðnir breyttir hásetar. Fyrir þann tíma er ekki hægt að finna
þessa nafngift.
Ókvæðishrokaskammir er fúkyrðaflaumur, ættjarðarspýja, yfirhalning.
Tilraun til tilsagnar við vinnu og ábendinga vegna mistaka við vinnu.
Slor er slím á bol hreistraðra fiska. Að vera í slorinu er að vinna í
fiskaðgerð (slímið á fiskinum er mjög hált og kallast slor). Menn sletta slori
en kasta slógi.
Strand er sérhvert atvik þegar skip á siglingu (ath. skip laust, ekki bundið
við bólverk eða verið lagt fyrir akkeri) kennir grunns og ekki nægjanlegt
vatn undir kili þess. Undanskilið er þegar skipið er tekið á þurrt í fjöru,
flotkví, þurrkví eða dráttarbraut eða látið fjara undan því við bólverk eða
bryggju til viðhalds eða viðgerða (aðstaða sem kallast öreigaslippur).
Slóg er innyfli úr fiski.
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vel í hafinu hér við land og það er
helst í Berentshafi sem finna má
eitthvað svipað því sem er í hafinu
við Ísland. Það eru að vísu færri
tegundir hér en víða annars staðar en
lífmassinn hér við land er mun meiri
en á flestum hafsvæðum heimsins.
Þegar þörungablóminn er sem mestur
á vorin sést það á gervihnattamyndum
utan úr geimnum,“ segir Einar
Magnús.

Einar Magnús skoðar hákarl í Rauðahafinu.

Undirdjúpin
eru einstök
„Það sem er mest heillandi við köfunina er hversu
stórbrotinn og ósnortinn heimur undirdjúpin eru. Fegurð
þeirra er mikilfengleg,“ segir Einar Magnús Magnússon,
kafari og verkefnastjóri hjá Umferðarstofu. Hann hefur kafað
víða við Ísland og fest á filmu margar stórbrotnar myndir
sem sýna hinn mikla gróður, litadýrð og einstakt lífríki
hafsins hér við land.
„Undirdjúpin við Ísland eru raunar
einstök. Það eru fá ef nokkur hafsvæði
í heiminum eins rík af lífi og hér
við land. Þörungar og annar gróður
er mjög áberandi í undirdjúpunum
hér, allt frá örlitlum þörungum upp
í risastóra skóga. Þessar plöntur
hafsins leggja í raun grunn að þeim
auðugu fiskimiðum sem hér eru og
auk þess framleiða þær súrefni sem
gagnast lífríkinu vel. Hér við land er
mun meiri gróður en á flestum öðrum

hafsvæðum,“ segir Einar Magnús en
hann hefur kafað víða um heim og
hefur því góðan samanburð.
„Þörungar hafsins beisla orku
sólar og umbreyta ólífrænum
efnum í lífræn efni sem líkt og með
plöntur á þurru landi leggja grunn
að fæðukeðjunni. Inni í þörungunum
er beisluð orka sem við og önnur dýr
getum gert okkur mat úr. Til verður
matarkista fyrir fiskinn og okkur
mannfólkið. Fjöldi fisktegunda dafnar

Með myndatökuvélina
í undirdjúpunum
Einar Magnús hefur í hjáverkum
undanfarin ár unnið að gerð
handrits og undirbúningi við gerð
heimildarmyndar um það einstaka
og sérkennilega samspil lifandi og
lífvana náttúru sem finna má í hafinu
við Ísland. Hann fékk ungur áhuga
á köfun og var aðeins 14 ára þegar
hann kafaði í fyrsta skipti. „Síðan þá
hef ég stundað þetta skemmtilega
sport af miklum áhuga,“ segir Einar
Magnús en hann hefur sérhæft sig
í neðansjávarmyndatökum síðustu
fimm ár. Kvikmyndir, sem hann hefur
tekið, hafa m.a. birst í þætti á vegum
National Geographic og annarra
sjónvarpsþátta, auglýsingum og
kvikmyndum.
„Ég vann við kvikmyndagerð í fullu
starfi frá árinu 1989 til 2002. Nú er
hún bæði áhugamál og aukavinna.
Með neðansjávarkvikmyndatökunum
hef ég því náð að sameina þessi tvö
áhugamál sem mér finnst hið besta
mál. Ég kafa aldrei núorðið nema vera
með kvikmyndabúnaðinn með mér.
Það er aldrei að vita hvað fyrir augu
ber og það væri dapurlegt til þess
að hugsa að kafa einhvers staðar án
myndavélarinnar og rekast á einhverja
sjaldgæfa tegund eða einstakt
fyrirbæri án þess að geta fest það á
mynd,“ segir hann.

á,“ segir hann og brosir.
Aðspurður hverjir séu
uppáhaldsstaðirnir hans í
undirdjúpunum við Ísland svarar
hann að bragði:
„Það eru tveir staðir í
sérstöku uppáhaldi. Annar er
neðansjávarklettur um 2 kílómetra
vestur af Garðskagavita. Þar er
skerjagarður sem kallast Flösin og
þessi klettur er líkast til hluti af
þeirri jarðmyndun. Þetta er vinsæll
veiðistaður því það er mikið af fiski
sem safnast þarna saman. Fegurðin
við þennan klett er einstök og þarna
er ótrúlega mikið lífríki. Ég held að á
þessum stað hafi ég séð allar helstu
tegundir sem tilheyra lífríki sjávar
við Ísland. Það er mjög erfitt að
kafa á þessum stað vegna kröftugra
hafstrauma. Ég og félagi minn vorum
mjög heppnir með veður þegar við
köfuðum þarna á sínum tíma. Ég hef
gert tvær aðrar tilraunir til að kafa
síðan þá en í bæði skiptin þurft að

niður að skipsflaki því það er eins og
tíminn hafi stöðvast. Ég hef komið
inn í skipsflak þar sem matarbakkar
voru á borðum, fatnaður og hlutir á
sínum stað. Allt eins og það var þegar
skipið var yfirgefið og sökk. Það var
mjög sérstakt að upplifa þetta.
Það er eitt flak sem liggur á
hafsbotni skammt vestur af Akranesi.
Þetta er flakið af flutningaskipinu
Vestra. Það fórst í febrúar 1974 en
sem betur fer varð mannbjörg. Það
liggur nokkuð heillegt á tæplega 40
metra dýpi.
Annað skipsflak, sem getur
verið gaman að skoða, er finnska
skipið Vitre sem kallað hefur verið
sykurskipið. Það sökk á Leiruboða
skammt utan við Álftanes árið 1939.
Skipið var að flytja sykur og aðrar
matvörur frá Bandaríkjunum til
Finnlands en á þeim tíma börðust
Finnar við Rússa í Vetrarstríðinu
svokallaða. Það er talið að mikill
kolareykur frá Reykjavík hafi byrgt

Kafað við hitastrýtu í Eyjafirði.
Einar Magnús með erlendum köfurum í Rauðahafinu.

Mögnuð tilfinning
Einar Magnús nefnir að búið
sé að rannsaka mörg og stór
svæði neðansjávar við Ísland.
„Kafarar frá Landhelgisgæslunni
og Hafrannsóknarstofnun hafa
kafað víða við landið og rannsakað
víðáttumikil svæði svo ekki sé talað
um áhugakafara. En svo eru mörg
önnur svæði sem enn eru ókönnuð.
Mér finnst mögnuð tilfinning að
koma á staði neðansjávar sem ætla má
að engin önnur manneskja hafi komið
hætta við vegna veðurs og strauma.
Hinn staðurinn, sem mér er mjög
hugleikinn, er Lundeyjarbreki á
Skjálfanda. Þetta er stór og mikil
hella sem rís upp á 9 metra dýpi af
botninum og það er um 20-30 metra
dýpi allt í kring. Kantarnir á hellunni
eru afar fjölskrúðugir og fallegir
og þarna er mikill þaraskógur. Það
er eins og að vera inni í frumskógi
með miklu lífríki eins og yfirleitt er í
þaraskógum.“

Skipsflök alltaf spennandi
Einari Magnúsi finnst eins og
mörgum köfururum spennandi að
kafa niður að skipsflökum.
„Það eru nokkur skipsflök hér við
land sem kafarar hafa gaman af að
skoða. Það er mjög magnað að koma

áhöfn sýn og skipið strandað á skeri á
Leiruboða.“
Einar Magnús hefur kafað víða
um heim og segir að Rauðahafið sé
sinn uppáhaldsstaður utan Íslands.
„Þar er margt spennandi, mikið af
skipsflökum, hákörlum og stærri
sjávarskepnum,“ segir hann.
Er hann ekkert hræddur við
hákarla?
„Nei, það eru stórlega ýktar sögur
af þeim. Ef ég læt þá í friði þá láta þeir
mig í friði.
Það þarf alltaf að fara varlega og
vera með öryggisatriði á hreinu,
hvort sem er við köfun eða eitthvað
annað. Köfun er ekki hættulegt sport
ef fyllsta öryggis er gætt,“ segir Einar
Magnús að lokum.
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Fetað í fótspor
Íslendinga
„Hér stunda menn veiðar eftir
ráðleggingum vísindamanna
um hvað má veiða mikið og
ráðherra sjávarútvegsmála fer
nánast alltaf að ráðleggingum
Hafrannsóknastofnunarinnar
þegar að úthlutun aflaheimilda
kemur,“ segir Finnur
Garðarsson, verkefnastjóri
hjá Fiskifélagi Íslands. Félagið
stendur fyrir upprunamerkingu
íslenskra fiskafurða auk þess
sem unnið hefur verið að vottun
óháðs aðila á ábyrgum veiðum
Íslendinga.

Fiskifélag Íslands stendur fyrir
upprunamerkingu sem vísar til
íslensks uppruna fiskafurða og
ábyrgra veiða Íslendinga.
„Kaupendur á erlendum
mörkuðum eru almennt vel upplýstir
um hvernig Íslendingar stjórna
sínum fiskveiðum,“ segir Finnur
Garðarsson, verkefnastjóri hjá
Fiskifélagi Íslands, „og það er borin
virðing fyrir fiskveiðistjórnunarkerfi
okkar. Unnið hefur verið að vottun
ábyrgra veiða Íslendinga og er það
ferli tímafrekt en það voru tímamót
hjá okkur í desember í fyrra þegar
þorskveiðar Íslendinga voru vottaðar
af óháðum vottunaraðila sem er
faggiltur til verksins. Vottunin
felur í sér staðfestingu samkvæmt
alþjóðlega viðurkenndum kröfum á
að þorskveiðum okkar sé vel stjórnað.
Það var stór áfangi.“
Finnur segir að stærstu markaðir
okkar fyrir sjávarafurðir, sem geri
kröfur um vottun frá þriðja aðila,
séu í Bretlandi og Þýskalandi auk
nokkurra annarra Evrópulanda og
í Bandaríkjunum. „Þessi vottun er
byggð á öllum ströngustu alþjóðlega
viðurkenndum kröfum og er
vottunaraðilinn Global Trust á Írlandi.

Silfurstjarnan
annar vart
eftirspurn
Silfurstjarnan í Öxarfirði er ein
stærsta fiskeldisstöð landsins.
Framleiðslugeta eldisstöðvarinnar
er 1.500 tonn á ári í um 24.000
rúmmetra eldisrými. Langstærsti
hluti framleiðslu Silfurstjörnunnar
er lax en um eitt þúsund tonn af laxi
eru framleidd í Öxarfirði og auk þess
verða framleidd tæp hundrað tonn af
bleikju á árinu. Silfurstjarnan hefur
fikrað sig áfram með flatfiskeldi
og frameiðir nú um 60 tonn af
sandhverfu og 40 tonn af lúðu á ári.
Silfurstjarnan er eina fyrirtækið á
Íslandi sem framleiðir flatfisk til
slátrunar.
Jón Kjartan Jónsson,
framkvæmdastjóri fiskeldis hjá
Samherja, sem er aðaleigandi
Silfurstjörnunnar, segir að ákjósanleg
skilyrði séu fyrir fiskeldi í Öxarfirði.
„Við höfum aðgang að góðu vatni og
höfum byggt upp prýðilega aðstöðu,“
segir Jón Kjartan.

Stjórna hitastiginu
og vaxtarhraðanum
Silfurstjarnan hefur aðgang að bæði
heitu og köldu vatni, „auk þess sem
við getum nýtt sjó úr borholu rétt við
stöðina. Vatninu getum við blandað
saman og fengið það hita- og seltustig
sem framleiðslan þarfnast hverju
sinni. Þetta auðveldar okkur að
framleiða fisk eins og sandhverfuna.
Með hitastýringunni getum við einnig
dregið verulega úr árstíðarsveiflum
á hitastigi sem gerir framleiðsluna
stöðugri. Með stöðugum kjörhita er
hægt ná meiri vaxtarhraða en ella.“
Silfurstjarnan rekur sitt eigið
sláturhús í Öxarfirði. Jón Kjartan
segir að það skipti miklu að
framleiðsluferlið sé skilvirkt og
starfsmenn þekki þær kröfur sem
gerðar eru til vörunnar sem seld er á
háu verði erlendis.

Verið er að undirbúa
áframhaldandi starf á
þessu sviði og næst á
dagskrá eru mikilægar
veiðar og get ég nefnt
veiðar á ýsu, ufsa og gullkarfa.“

„Þessi vottun er byggð á
öllum ströngustu alþjóðlega
viðurkenndum kröfum og er
vottunaraðilinn Global Trust á
Írlandi,“ segir Finnur Garðarsson.

Verðmætur fiskur
Ársframleiðsla sandhverfu í heiminum
er innan við 10 þúsund tonn og tæp
tvö þúsund tonn eru framleidd af
eldislúðu. „Flatfiskeldið hefur verið
á tilraunastigi hjá okkur undanfarin
ár. Við seljum sandhverfu aðallega
á markaði í Frakklandi. Sandhverfa
er mjög dýr fiskur og með dýrari
fiskréttum sem maður borðar á
veitingastöðum. Stærri lúðan er fyrst
og fremst seld til Bandaríkjanna á
ákveðnum árstíma, desember til
mars, þegar fiskurinn er ekki veiddur í
Kyrrahafinu.
Sala og markaðssetning á
sandhverfu gengur ágætlega en er
hins vegar erfiðari hvað varðar lúðuna
því hún er árstíðarbundin. Við seljum
lúðu og sandhverfu í litlu magni hér
heima, aðallega til veitingahúsa,“ segir
Jón Kjartan.
Alþjóðleg vottun
Jón Kjartan segir að langmesta
framleiðslan sé á laxi og bleikju.
„Silfurstjarnan framleiðir þúsund
tonn af laxi og hundrað tonn
af bleikju og auk þess rekur
Samherji tvær bleikjueldisstöðvar á
Suðurnesjum, á Vatnsleysu og Stað
í Grindavík, þar sem eru framleidd
rúmlega tvö þúsund tonn af bleikju
árlega. Bleikjan og laxinn fara að
stærstum hluta til Bandaríkjanna.
Þetta er langmikilvægasti hluti
framleiðslunnar hjá okkur,“ segir Jón
Kjartan og bætir við að það sé nóg að
gera og fyrirtækið anni vart eftirspurn
enda séu markaðir fyrir afurðirnar
sterkir um þessar mundir.
„Silfurstjarnan hefur í mörg ár
unnið með erlendum kaupendum
að þróun eldisferla fyrir hágæðalax

Mikilvægt fyrir
markaðssetningu
Finnur telur að kröfur á þessu
sviði komi til með að aukast á
næstunni. „Þetta er mikilvægt fyrir
markaðssetningu á sjávarafurðum á
erlendum mörkuðum. Fram undan
er mikið kynningar- og markaðsstarf
en það þarf að kynna þetta verkefni
fyrir öllum helstu kaupendum og
mörkuðum.“
Aðspurður um kröfu um að
einungis sé veitt úr sjálfbærum
stofnum, sem þýðir að þeir séu ekki
ofveiddir, segir Finnur að það sé
jákvætt ef sú krafa er gerð vegna
þess að Íslendingar standi vel að
vígi að þessu leyti. „Hér stunda
menn veiðar eftir ráðleggingum
vísindamanna um hvað má veiða
mikið og ráðherra sjávarútvegsmála
fer nánast alltaf að ráðleggingum
Hafrannsóknastofnunarinnar þegar
að úthlutun aflaheimilda kemur.“

Unbúðir sem votta
uppruna fisksins.

Finnur segir að allir helstu
kaupendur íslenskra fiskafurða hafi
fagnað þessu framtaki. „Það sem
er enn þá gleðilegra er að ýmsar
þjóðir eru að feta í fótspor okkar
varðandi þetta vottunarmál og ætla
að nota okkar módel. Ég get nefnt
Alaskamenn sem dæmi en þeir fara
nákvæmlega sömu leið og við. Þetta er
allt byggt á alþjóðlega viðurkenndum
stöðlum sem settir eru af FAO,
Matvæla- og landbúnaðarstofnun
Sameinuðu þjóðanna.“

og laxaafurðir. Þetta hefur verið
að skila sér síðustu ár og í dag er
Silfurstjarnan eina fiskeldisfyrirtækið
á Íslandi sem er með alþjóðlega vottun
þriðja aðila á framleiðsluferli sínu
fyrir eina virtustu verslanakeðjuna í
Bandaríkjunum. Það hefst einungis
með mikilli vinnu og góðu starfsfólki
og við erum stolt af okkar fólki sem
sinnir störfum sínum af áhuga og
metnaði,“ segir Jón Kjartan en 18
manns starfa hjá fyrirtækinu.

Langt á markaðinn
Jón Kjartan viðurkennir að fjarlægðin
frá mörkuðum skapi vandamál. „Það

er auðvitað kostnaðarsamt að vera
svo langt frá mörkuðum. Eftir að
fiskinum er slátrað og hann flakaður
þarf að aka honum til Keflavíkur. Þar
er hann lestaður um borð í flugvél og
flogið með hann til Bandaríkjanna
eða Evrópu. Fiskurinn er seldur
ferskur í flökum á mörkuðum ytra
og hann þarf að vera kominn þangað
2-3 sólarhringum eftir slátrun.
Langmest af fiskinum okkar er seldur
til veitingastaða eða stórmarkaða í
Bandaríkjunum. Hann fer yfirleitt á
matseðilinn á fínni veitingastöðum
enda er þetta eðalfiskur sem er gott að
borða,“ segir Jón Kjartan að lokum.

Nýslátruðum laxi pakkað til útflutnings.
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„Í sjálfu sér snýst starfið í skólanum um að vinna að forvörnum
þannig að sjómenn hugi að þeim þáttum,“ segir Hilmar Snorrason.

Slysavarnaskóli sjómanna

Hefur gert
gæfumuninn
Mikill árangur hefur náðst af starfi Slysavarnaskóla sjómanna og hefur slysum
um borð fækkað verulega. Það eru þó sjómennirnir sjálfir sem þurfa líka að huga
að forvörnum og gæta að örygginu.

„Áherslur og markmið skólans eru að
efla og auka öryggi á meðal íslenskra
sjómanna og allra þeirra sem eru
við leik og störf við ár og vötn hér
á landi,“ segir Hilmar Snorrason,
skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna.
„Í skólanum er boðið upp á öll þau
námskeið sem sjómenn þurfa á að
halda fyrir sín störf. Gerðar eru kröfur
til sjómanna á alþjóðavettvangi til að
menn teljist vera færir í sínu starfi.
Við uppfyllum þessi skilyrði auk þess
að uppfylla íslensku skilyrðin en það
eru gerðar séríslenskar kröfur um
þjálfun sjómanna sem ganga lengra en
víðast hvar erlendis.“
Lögð er áhersla á að sjómenn þekki
til þess öryggisbúnaðar sem þeir
eiga að nota og þekki til þeirra hætta
og vandamála sem geta komið upp.
Kennd eru 25 mismunandi námskeið
í skólanum en um níu aðalnámskeið
eru kennd allt árið.
„Það þurfa allir að fara á
grunnnámskeið en allir sem ætla að
vera í atvinnusjómennsku verða að
koma á námskeið til okkar eða vera í
sambærilegum skólum erlendis. Við
erum t.d. með grunnnámskeið fyrir
þá sem eru á smábátum og líka þá sem
eru á stærri skipum. Þeir sem eru að
fara í fyrsta skipti á stærri skip eru hjá
okkur í fimm daga en menn sem eru
að fara á smábáta eru í einn dag. Krafa
er gerð um endurmenntun á fimm
ára fresti og þeir sem eru á smábátum
koma til okkar í fjóra tíma en menn
á stóru skipunum eru hjá okkur í tvo
daga.“
Hilmar nefnir námskeið í
sjúkrahjálp og lyfjakistu fyrir
yfirmenn en skólinn er í samstarfi
við Landspítala háskólasjúkrahús
en þar ganga nemendur vaktir á
slysadeild til þess að fá aukna þjálfun
í m.a. saumaskap. „Skipstjórnarmenn
á fiskiskipum hafa verið að sauma
vinnufélaga sína í gegnum árin og
menn þurfa að skerpa á því eins og

öðru. Við erum síðan með sértæk
námskeið sem tengjast viðbrögðum
ef upp kemur ammoníakleki um borð
og hættum vegna lokaðra rýma. Þá
erum við með námskeið í meðferð
líf- og léttbáta auk þess að vera með
sérstök framhaldsnámskeið sem varða
eldvarnir en þeir yfirmenn, sem ætla
að starfa erlendis, verða að hafa tekið
þátt í þeim námskeiðum.“

Forvarnir skipta öllu máli
Hilmar hefur setið í rannsóknarnefnd
sjóslysa í 16 ár og segir hann að
alvarlegum slysum um borð í skipum
hafi fækkað mikið á þessum tíma.
„Það hefur sýnt sig að svona skóli
gerir gæfumuninn. Slysum á sjó hefur
fækkað og ég segi að besta mælingin
sé breytingin sem hefur orðið á
banaslysum á sjó því hún er mikil.
Alvarlegum slysum hefur líka fækkað.“
Hilmar segir að forvarnir skipti
öllu máli. „Í sjálfu sér snýst starfið í
skólanum um að vinna að forvörnum
þannig að sjómenn hugi að þeim
þáttum. Það sama gerist aftur og aftur
og menn geta lært mikið af því sem
aðrir hafa lent í. Við erum að reyna að
breyta hugarfarinu hjá mönnum og
það hefur skilað sér. En við vildum að
við værum búnir að ná til enn fleiri en
þetta kemur hægt og bítandi. Það eru
skipstjórarnir sem ráða ferðinni hvað
varðar öryggismál um borð.
Í dag koma stundum menn og
tilkynna ef skipstjórar standa sig ekki
hvað öryggismálin varðar. Menn eru
ekki lengur feimnir við að upplýsa
slæmt ástand. Ég segi það blákalt að
þeir skipstjórar eru ekki að standa
sig í vinnunni ef þeir sinna ekki
öryggismálunum eins og þeir eiga að
gera. Þeir eiga að sinna forvörnum og
halda æfingar einu sinni í mánuði.“
Læra af öðrum
Hilmar leggur áherslu á að þó

Lýsir ekki lengur til góðrar hafnar
Á haustfundi Sjómannadagsráðs
í nóvember 2008 var því harðlega
mótmælt að byggt hefði verið
háhýsi við Borgartún sem skyggði
á innsiglingarvitann í turni
Sjómannaskóla Íslands. Þar með
hvarf mikilvægt leiðarljós inn til
Reykjavíkurhafnar.
Erindi þessa efnis var sent
samgönguráðuneytinu og jafnframt
vitnað til 4. greinar laga um vitamál
en þar segir svo: „Óheimilt er að
byggja hús eða mannvirki sem skyggt
gætu á leiðarmerki frá sjónum á þeim
boga sjóndeildarhringsins þar sem
því er ætlað að þjóna sjófarendum, og
hæfilega til beggja handa.
Getur Siglingastofnun Íslands látið
rífa húsið eða mannvirkið á kostnað
eigenda þess ef brotið er á móti
þessu. Brot gegn lögum þessum varða
sektum nema þyngri refsing liggi við
eftir öðrum lögum.“
Nærri tvö ár liðu þar til svar barst
til Sjómannadagsráðs.
Hér er svarbréf samgönguráðuneytisins, dagsett 17. september
2010:
„Varðar: Erindi ráðuneytisins
um umsögn vegna erindis

Sjómannadagsráðs.
Vísað er til erinda ráðuneytisins
um umsögn skipulags- og
byggingarsviðs Reykjavíkur um
erindi Sjómannadagsráðs varðandi
háhýsi við Borgartún og áhrif þeirra á
siglingaöryggi.
Sviðið hefur fundað með fulltrúum
Faxaflóahafna vegna málsins og var
ákveðið að fulltrúi Faxaflóahafna
myndi óska formlega eftir því við
Siglingastofnun að hún veiti álit sitt
á því hvaða lausn teljist heppilegust
til að leysa þann vanda sem upp
hefur komið vegna byggingar
hússins. Á fundum sviðsins með
Faxaflóahöfnum hefur m.a. komið
fram að hugsanlegt væri að koma
fyrir vita á háhýsinu sjálfu eða með
því að byggja stakstæðan vita fyrir
framan byggðina. Á fundunum var
því lýst yfir að skipulagsyfirvöld
í Reykjavík myndu gera allt sem í
þeirra valdi stendur til að flýta fyrir
skipulagsvinnu um leið og tillaga að
staðsetningu lægi fyrir.
Við yfirferð málsins hefur
skipulags- og byggingarsvið jafnframt
bent á þá staðreynd að allar breytingar
á skipulagsáætlunum á svæðinu hafa

verið auglýstar á lögformlegan hátt og
hlotið afgreiðslu Skipulagsstofnunar
í samræmi við ákvæði skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997. Síðasta
afgreiðsla Reykjavíkurborgar á
deiliskipulagi svæðisins var þar
að auki kærð til úrskurðarnefndar
skipulags- og byggingarmála og
staðfest með úrskurði dags. 29.
október 2007.
Samkvæmt þeim gögnum sem liggja
fyrir hjá sviðinu hefur verið tekið
saman minnisblað um málið auk þess
sem Faxaflóahafnir hafa skoðað betur
stefnulínur innsiglinga. Sviðinu hefur
þó ekki borist tillaga að staðsetningu
vitamannvirkisins en mun hlutast
til um að slík tillaga verði unnin án
frekari drátta til að unnt sé að koma
henni í lögformlegt ferli. Verður boðað
til samráðsfundar á næstu dögum til
að ákvarða næstu skref.
Beðist er velvirðingar á því hversu
lengi hefur dregist að svara erindum
ráðuneytisins.“
Í þessu bréfi kemur fram að þar
sem ekki komu athugasemdir við
auglýsingu á breyttu skipulagi væri
framkvæmdin yfir lög hafin. Í bréfi
ráðuneytisins frá 11. október 2010 er

alvarlegum slysum hafi fækkað þá
séu öll slys alvarleg. „Auðvitað eru
menn misjafnlega fljótir að jafna sig
eftir líkamsáverka en sem betur fer
eru alvarleg slys miklu færri en áður.
Þó að menn fái bætur eftir slys þá
er það ekkert á við það að geta verið
á vinnumarkaðnum. Það geta engir
peningar bætt þann miska og þann
sársauka sem fólk verður fyrir. Þar af
leiðandi skiptir miklu máli að gæta
að sínu fótmáli og til þess að gera
það þurfa allir að vera með ákveðna
öryggishugsun.
Þegar skólinn var stofnaður var
víða strögl um það að menn notuðu
öryggishjálma en í dag heyrir maður
ekkert um slíkt og er það sjálfsagður
hlutur. Menn eru varkárari og þessi
öryggismenning er að síast inn í
þjóðfélagið. Þetta er að skila árangri
og menn hafa séð miklar breytingar.“
Hilmar segir að skipstjórum sé
í rauninni skylt að framkvæma
áhættumat um borð.
„Það eru gefnar út
rannsóknarskýrslur sjóslysa á hverju
ári þar sem menn geta lært af því sem
aðrir hafa lent í. Það er leiðin til þess
að eyða slysum. Það eru sjómennirnir
sem verða virkilega að taka á sínum
stóra. Menn eiga það til að gleyma
sér og segjast jafnvel ekki hafa tíma
til að sinna öryggismálum. Ef menn
hafa ekki tíma til þess ætla þeir þá
að verja tímanum í það að vera inni á
sjúkrastofnunum til þess að jafna sig
eftir slys til að eiga möguleika á því að
komast aftur út í lífið? Það er rangt að
sinna öryggismálunum sem einhverri
afgangsstærð. Þetta er forgangsstærð.
Ég hef þá sýn að það verði engin
vinnuslys um borð í skipum. Ég trúi
því statt og stöðugt að við munum
með þessari fræðslu ná þeim árangri
að breyta hugarfari sjómanna þannig
að við komum þessum skelfilegu
slysum fyrir kattarnef.“

nánast tekið undir að svo sé en bréfið
hljóðar þannig:
„Efni: Erindi Sjómannadagsráðs
vegna innsiglingarljósa í
Reykjavík. Samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytið vísar til
erindis Sjómannadagsráðs, dags. 16.
desember 2008. Þar sem kvartað
var undan því að nýbyggt háhýsi
við Borgartún í Reykjavík skyggðu á
innsiglingarvita sem notaður er við
siglingar inn í Reykjavíkurhöfn.
Ráðuneytið hefur síðan
leitað skýringa og athugasemda
Reykjavíkurborgar. Þann 17.
september 2010 bárust skýringar
borgarinnar og fylgja þær hér með.
Ráðuneytið metur það sem svo að
skýringar Reykjavíkurborgar séu
fullnægjandi og hyggst ekki beita sér
frekar í málinu að svo stöddu.“
Getur það verið að
skipulagsyfirvöld Reykjavíkurborgar
telji sér allar leiðir færar gegn lögum
ef auglýst er í blöðum breytt skipulag?
Er þetta kannski undanfari þess
að byggt verði fyrir aðflugsljós og
stefnuvita Reykjavíkurflugvallar? Og
samgönguráðuneytið telur skýringar
Reykjavíkurborgar fullnægjandi!
Guðmundur Hallvarðsson,
formaður Sjómannadagsráðs.
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Óskum sjómönnum um
land allt til hamingju
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Rúnar Þór Stefánsson, útgerðarstjóri HB Granda.

Heilsuefling
hjá HB Granda

Allir í heilsufarsskoðun
Skilyrði fastráðningar um borð er
að umsækjandinn hafi gengist undir
heilsufarsskoðun. „Sá sem sækir um vinnu þarf
að vera í góðu líkamlegu formi og henta í starfið,
það er mikilvægt fyrir hann og ekki síður fyrir
okkur. Öryggisþættir og heilsufar starfsmanna
skiptir sköpum. Það er eðlilegt að gerðar séu
staðlaðar kröfur til starfsmanna.“ Rúnar segir að
sömu aðferð sé beitt í nágrannalöndunum.
„Við höfum almennt verið í heilsueflingu
og að auka meðvitund manna um mikilvægi
heilsunnar. Það er afar mikilvægt fyrir okkur
sem atvinnurekanda að starfsmönnum okkar
líði sem best. Föstum starfsmönnum er boðið að
fara sér að kostnaðarlausu í heilsufarsskoðun.
Margir voru tortryggnir í byrjun og fannst
jafnvel að verið væri að njósna um þá. Menn eru
hins vegar ánægðir í dag því þeir sjá að þetta
er gert til að bæta líðan þeirra og finna að við
berum hag þeirra fyrir brjósti. Við vonum að
við séum að búa til hollt og gott umhverfi fyrir
starfsmenn okkar.“
Betri líðan
Guðni Arinbjarnar bæklunarskurðlæknir,
sem vill líka kalla sig sjómannalækni, og
fyrirtæki hans, Akkilles slf., hefur umsjón með
heilbrigðismálum sjómanna HB Granda. Gerðar
eru læknisskoðanir á mönnum áður en þeir eru
fastráðnir og boðið er upp á bólusetningar.
„Við sjáum m.a. um skráningu og eftirfylgni

á óvinnufærni. Hjúkrunarfræðingar okkar
framkvæma nákvæmar heilsufarsskoðanir
þar sem farið er yfir heilsufar sjómannsins og
lífsstíl, ýmsar mælingar eru gerðar og teknar
eru blóðprufur og þvagprufur. Í framhaldinu fá
menn svo heilsuráðgjöf.
Við heilsufarsskoðanirnar höfum við til dæmis
verið að uppgötva of háa blóðfitu eða kólesteról,
háþrýsting, skerta heyrn og ýmislegt fleira.
Flestir sjómannanna eru samt hraustir og í góðu
formi og hugsa vel um heilsuna. Hinum reynum
við að hjálpa með ráðgjöf og fleiru.“
Guðni segir að of há blóðfita sé einn af þeim
þáttum sem fólk geti haft áhrif á til að lengja
lífið. Margir geta lækkað blóðfituna með breyttu
mataræði og með aukinni hreyfingu en aðrir
þurfa á lyfjameðferð að halda.
„Það er engin spurning að mönnum líður
betur andlega og líkamlega þegar þeir eru í
góðu formi, í kjörþyngd og hraustir. Þetta næst
meðal annars með reglulegri hreyfingu og réttu
mataræði. Vellíðan eykst og menn eru betur í
stakk búnir til að takast á við þá erfiðsvinnu sem
sjómennskan oft er.
Lífsstílstengdum sjúkdómum hefur
fjölgað mikið hjá sjómönnum sem og öllum
landsmönnum. Eitt af markmiðum okkar er að
hjálpa sjómönnum að reyna að fækka og koma
í veg fyrir þessa lífsstílstengdu sjúkdóma svo
menn séu í sem bestu formi og hafi það sem allra
best sem allra lengst.“

Lögð er áhersla á breytt mataræði í skipaflota HB Granda auk þess sem
sjómönnum er boðið reglulega í heilsufarsskoðun. Þetta er mikill ávinningur
bæði fyrir sjómenn og fyrirtækið.
„Það er full þörf á þessu,“ segir Rúnar Þór
Stefánsson, útgerðarstjóri HB Granda, um þá
heilsueflingu sem er í fyrirtækinu en það gerir
út 11 skip og eru sjómenn á þriðja hundrað.
Matreiðslumenn á skipunum hafa farið á
námskeið í Hótel- og matvælaskólanum þar
sem lögð er áhersla á hollt fæði. Rúnar segir að
mataræði á sumum skipum hafi breyst mikið
og að vonandi verði frekari vakning á meðal
starfsmanna.

„Námskeiðin fóru fram með fræðslu og
ábendingum um uppskriftir og aðferðir til að
elda hollan og góðan mat. Þeim sem vinna
erfiðisvinnu finnst kannski að matur þurfi að
vera brasaður en því viðhorfi þarf að breyta.
Aðalatriðið er að hrífa hópinn með en þetta
gengur betur þegar allir eru orðnir sáttir.
Kokkurinn er náttúrulega einn af mikilvægustu
mönnum um borð, hjarta skipsins er í
eldhúsinu.“

Guðni Arinbjarnar læknir.

Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Óskum Faxaflóahöfnum og
áhöfninni á Magna RE til
hamingu með nýja pælikerfið
Lyngási 13 210 Garðarbær S: 510 5200
www.samey.is sala@samey.is

Miðhellu 4 • 221 Hafnarfirði
Sími: 4148080 • www.naust.is

LÖNDUN ehf
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1. vinningur
að verðmæti
350.000 kr.

ENNEMM / SÍA / NM46917

Fjöldi aukavinninga,
m.a. kaffivélar frá
Heimilistækjum og
ársbirgðir af Merrild
eða Senseo kaffi

5

Safnaðu toppum af Merrild eða Senseopökkum og sendu til Merrild fyrir 16. júní.
Gullverðlaun að verðmæti 350.000 kr.

Tískuráðgjöf í heilan dag með Karli Berndsen, 100 þúsund kr.
úttekt í Debenhams, ársbirgðir af Merrild eða Senseo kaffi o.fl.

10 silfurverðlaun

Kaffivél frá Heimilistækjum og ársbirgðir af Merrild eða
Senseo kaffi.

20 bronsverðlaun

Ársbirgðir af Merrild eða Senseo kaffi.
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Grandagar ur Reykjavík
Brot úr dagskrá

Fáðu dagskránna
í símann þinn

Skemmtisigling með Sæbjörginni |
Bótarbryggja

Sjómannahóf | Hótel Saga

Minningarathöfn |
Fossvogskirkjugarður

laugardagur, kl. 19:00

laugardag. / sunnud., kl. 13:00, 14:00, 15:00

sunnudagur, kl. 10:00

Árlegt knattspyrnumót og reiptog
sjómanna | Þróttarvöllur
laugardagur, kl. 13:30

Kappróður | Vesturhöfnin

Gestasveitarfélag Hátíðar hafsins:
Siglufjörður

Sjómannamessa í Dómkirkjunni

Siglufjörður býður upp á margs konar skemmt
un; sýningin Síldarheimur Sigló verður opnuð,
Sönghópurinn Gómar ásamt hljómsveitinni
Miðaldamenn spilar og síðast en ekki síst fá
gestir að gæða sér gómsætri síld.

Hátíðardagskrá Sjómannadagsráðs
| Útisvið, Grandagarði

sunnudagur, kl. 11:00

laugardagur, kl. 15:15

sunnudagur, kl. 14:00
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Auðlindaskattur á sjómenn

Sætisfiskgjald,
manntalsfiskgjald,
spítalahlutur og
mannslán
Löngu áður en farið var að stunda fiskveiðar sem sérstaka atvinnugrein var byrjað að leggja
álögur á þá sem stunduðu sjóinn. Líklegt má telja að sjávarútvegur hafi þá þegar þótt svo
arðvænlegur að ástæða væri til að skattleggja hann sérstaklega. Lengi vel var um að ræða
þrenns konar skatta er snertu sjávarútveginn en þar var sætisfiskgjald, manntalsfiskgjald og
spítalahlutur.
Árið 1874 var rætt og ritað um
hugsanlegar tekjuöflunarleiðir fyrir
Dómkirkjuna í Reykjavík en tekjur
hennar nægðu á þeim tíma ekki
fyrir rekstri og viðhaldi. Hugmyndir
komu fram um leiguafnot af innstu
kirkjubekkjunum og að leggja
sætisfiskgjald á aðkomusjómenn sem
dvöldust í Reykjavík. Fljótlega var
fallið frá hugmyndinni um leiguafnot
kirkjubekkjanna en reynt að ná fram
sætisfiskgjaldinu á Alþingi en án
árangurs. Kirkjunnar menn vildu
þarna ná til sín sætisfiskgjaldi sem
þegar hafði verið komið á fjölmörgum
verstöðvum utan Reykjavíkur.

Sætisfiskgjaldið
mjög illa þokkað
Sætisfiskgjaldið er elst af þremur
áðurnefndum sköttum og nær
aftur til ársins 1563. Það ár gaf Páll
Stígsson höfuðsmaður út þá skipan
að allir þeir sem reru úr Einarslóni og
Dritvík á Snæfellsnesi, eða ættu þar
heima, skyldu gjalda einn fisk árlega
til Lónskirkju. Var það tekið fram að
þetta gjald ætti að vera til þess að
viðhalda kirkjunni. Sætisfiskgjaldið
var mjög illa þokkað af vermönnum
og borgaðist bæði illa og treglega. Oft
urðu ærin málaferli út af innheimtu
gjaldsins, m.a. árin 1763 og 1764
þegar vermenn neituðu að greiða
þótt sekt lægi við. Átti Lónskirkja
útistandandi 629 fiska fyrir bæði árin.
Mörgum árum síðar var
sætisfiskgjaldi einnig komið á í
Gullbringusýslu. Þar átti gjaldið
að renna til Hvalsneskirkju
og Útskálakirkju en aðeins
útróðrarmenn, sem bjuggu utan
héraðs, áttu að borga þennan skatt,
þó því aðeins að þeir fengju 100 fiska
í hlut fyrir vertíðina. Ef þeir reru bæði
vetrar- og vorvertíð bar þeim að gjalda
einn fisk fyrir hvora vertíð. Bæði á
Snæfellsnesi og í Gullbringusýslu kom
það fyrir að vermenn vildu ekki borga

skyldi bera uppi spítalahald landsins í
rúmar þrjár aldir.
Árið 1652 voru samþykkt
lög á Alþingi þess efnis að
allir bátar í Sunnlendinga- og
Austfirðingafjórðungi skyldu láta
spítölunum í té allan þann afla er
þeir fiskuðu tiltekinn dag á hverju
ári. Þó var sá varnagli sleginn að
ef ekki fengjust fimm fiskar í hlut
þennan ákveðna dag þá skyldi
næsti sjósóknardagur (er svo mikið
fiskaðist) reiknast spítalanum. Árið
eftir voru samþykkt sams konar lög
varðandi útróðrarbáta í Vestfirðingaog Norðlendingafjórðungi.
Vestmannaeyingar höfðu nokkra
sérstöðu hvað varðaði spítalagjaldið
því þeir borguðu aldrei spítalagjald.
Hins vegar rann andvirði þeirra fiska,

sætisfiskgjaldið í fiski og
urðu þeir þá að borga fjóra
skildinga í stað hvers fisks
sem þeir neituðu að láta
af hendi. Skattur þessi var
hvergi á landinu nema á
áðurnefndum stöðum. Hann
mun hafa fallið úr gildi á
milli 1820-1830 en nokkru
áður var þó hætt að heimta
hann inn.

Manntalsfiskgjaldið
kom harðast niður á
alþýðufólki
Manntalsfiskgjaldið
kemur einnig til sögunnar
á 16. öld, skömmu eftir
að sætisfiskgjaldinu var
Löngum hefur verið seilst í vasa sjómanna.
komið á. Hreppstjórar í
Gullbringusýslu hófu að
vægðarlaust. Skattur þessi kom
innheimta manntalsfiskgjaldið eins
harðast niður á alþýðufólki
og hverja aðra skatta til konungsins
því að vermenn konunglegra
án þess að landslög eða nokkur
embættismanna, t.d. presta og
opinber tilskipan mælti svo fyrir.
lögréttumanna, voru undanþegnir
Vermenn undu vitanlega mjög illa
þessum skatti. Gjaldið var við lýði
slíkri álagningu og mótmæltu henni
í um þrjár aldir og var ekki numið
þrásinnis. Árið 1590 gaf Alþingi
úr gildi fyrr en árið 1875. Það er á
út tilskipun þess efnis að hver
margan hátt merkilegt hve lengi
utanhéraðsvermaður í Gullbringusýslu
skattur þessi var í gildi þar sem hann
skyldi greiða tvo fiska ef hann fengi
var aldrei lögfestur.
30 fiska í hlut yfir vertíðina. Ef þessi
greiðsla var ekki innt af hendi varðaði
það fjögurra marka sekt. Hreppstjórar Sjómenn báru uppi
spítalahald í þrjár aldir
sáu sjálfir um innheimtu gjaldsins.
Um miðja 16. öld voru reistir
Nokkrum árum síðar var skatturinn
fjórir spítalar hér á landi þar sem
hækkaður og bar þá vermönnum,
holdsveikum fátæklingum var ætlaður
sem bjuggu utan héraðs, að greiða
griðastaður. Augljóslega kostaði mikið
þrjá fiska ef hlutur þeirra á vertíð
fé að reka fjóra slíka spítala og þar sem
náði 60 fiskum. Má af þessu sjá að
landsmenn sjálfir þurftu að bera allan
manntalsfiskgjaldið hefur verið allhár
skattur, eða 5% ef miðað er við að ekki kostnað af rekstri þeirra þurfti að ná
fengjust nema 60 fiskar yfir vertíðina. í rekstrarfé með beinum sköttum. Nú
mætti ætla að allir landsmenn, sem
Manntalsfiskgjaldinu var komið á í
Snæfellsnessýslu nokkrum árum síðar. á annað borð voru skattbærir, hefðu
verið skattlagðir vegna spítalanna.
Þar var venjan að gjaldið miðaðist við
En því fór fjarri því sjómenn voru
30 fiska hlut en ekki 60 eins og síðar í
einir stétta skattlagðir. Það er mjög
Gullbringusýslu.
athyglisvert að fiskimannastéttin
Manntalsfiskgjaldið var innheimt

er þar komu á land næsta róðrardag
eftir páska, til fátækra og sjúkra í
Eyjum.
Innheimta spítalagjaldsins fór
þannig fram að sýslumenn létu einn
starfsmann í hverri veiðistöð taka á
móti spítalahlutnum og sjá um hann.
Launin, sem starfsmaðurinn fékk
fyrir þessa vinnu, var fiskúrgangurinn
af spítalahlutnum, nema lýsi.
Starfsmaðurinn fékk þó aukaþóknum
ef hann flutti fiskinn í kaupstað.

Gjaldið látið renna
í læknasjóð
Um miðja 18. öld voru
spítalarnir í Norðlendinga- og
Sunnlendingafjórðungi orðnir mjög
fátækir og var þar kennt um harðæri
og einkum því að fiskur hafði lagst frá
sumum verstöðvum. Má af þessu sjá
að skattur sjómanna hefur verið hin
eiginlega undirstaða fyrir fjárhagslegri
afkomu spítalanna.
Í byrjun 19. aldar var hert mjög
á innheimtu spítalagjaldsins og
henni þá komið alfarið í hendur

hreppstjóranna. Árið 1835 var
samþykkt að spítalarnir fengju
einnig hlut af öllum þilskipum sem
stunduðu veiðar. Árið 1848 voru
fjórðungsspítalarnir lagðir niður en
spítalafiskgjaldið var þrátt fyrir það
áfram við lýði. Var ákveðið að það
skyldi renna í sérstakan sjóð sem
nota ætti til að bæta læknaskipun í
landinu. Spítalahluturinn var síðan
goldinn í þennan sjóð, sem kallaður
var læknasjóðurinn, til ársins 1882.
Þá fór fram síðasta innheimtan á
þessu gjaldi en þá voru liðin 330 ár frá
því það var lögfest.
Oft var mikil óánægja með
spítalagjaldið og hún varð enn meiri
eftir að spítalarnir voru lagðir niður
og gjaldið látið renna í læknasjóðinn.
Árið 1865 var borin fram á Alþingi
bænarskrá úr Gullbringu- og
Kjósarsýslu um að afnema
spítalagjaldið. Í kjölfarið
voru bornar fram fjölmargar
bænarskrár á Alþingi sem
allar gengu út á þessa
beiðni. Spítalagjaldið var
eini lögboðni skatturinn
sem sjómenn urðu að borga
umfram aðra landsmenn.

Mannslánskvöð
erfið fyrir sjómenn
Biskupsstólar, hinar
ýmsu kirkjur og sjálfur
konungurinn hófu snemma
á öldum útgerð fyrir eigin
reikning. Leiguliðar þessara
aðila voru skyldugir að
róa bátum þeirra ef þess
var óskað. Var þetta nefnt
mannslánskvöð. Síðar urðu
ýmsir sjálfseignarbændur
svo gráðugir að þeir nældu
sér í þessa heimildarkvöð og fengu
leiguliðar þeirra óspart að kenna
á því. Þessi kvöð var mjög meinleg
og varð sjómönnum oft til mikilla
erfiðleika og tjóns. Þótt leiguliði ætti
bát og væri formaður fyrir honum
sjálfur hafði sjálfseignarbóndinn leyfi
hvenær sem var að skipa leiguliðanum
að róa á sínum báti. Kaupmenn urðu
þess fljótt áskynja hversu ábatasamt
það var að geta notfært sér þessa
kvöð og tóku að beita henni ósparrt
gagnvart þurrabúðarmönnum í
veiðistöðvunum. En slíku ofríki
náðu þeir ekki að halda uppi nema
í stuttan tíma. Enn eimdi eftir
af mannslánskvöðinni fram yfir
aldamótin 1800. Sjómenn fögnuðu
því mjög, eins og gefur að skilja, þegar
mannslánskvöðin var með öllu felld
niður enda var hún afar illa liðin.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Veður í síma
www.vedur.is

902 06 00
m.vedur.is
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HÖFUM VARIÐ ÍSLENSKA
SJÓMENN Í 85 ÁR

Íslenskir sjómenn hafa í gegnum aldirnar barist við náttúruöfl norður Atlantshafsins til þess að draga
björg í bú. Frá árinu 1926 hefur Sjóklæðagerðin 66°NORÐUR einsett sér að verja íslenska sjómenn
gegn veðri og vindum. 66°NORÐUR er stolt af íslenskum sjómönnum og þessari arfleifð sinni og
óskar sjómönnum öllum til hamingju með daginn.
Í dag framleiðir 66°NORÐUR alhliða hlífðarfatnað fyrir ólíka hópa starfandi stétta auk þess að
framleiða hágæða útivistarfatnað sem stenst hæstu gæðakröfur. Fyrirtækið hefur hlotið fjölda
viðurkenninga fyrir hönnun og markaðsstarf og viljum við á þessum tímamótum þakka öllum þeim
íslendingum sem hafa komið að uppbyggingu félagsins beint og óbeint síðastliðin 85 ár.

Höfuðborgarsvæðið: Bankastræti 5 og 9, Faxafen 12,
Kringlan, Smáralind og Miðhraun 11 Akureyri: Glerártorg
Keflavík: Leifsstöð og söluaðilar um allt land

www.66north.is

Klæddu þig vel
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Björn Thoroddsen og
Dagur Sigurðsson.

Sigurvegarinn í söngkeppni framhaldskólanna:

Syngur sjómannalög
með miklum reynsluboltum
Það var algjör tilviljun að leiðir
þeirra Björns Thoroddsen og Dags
Sigurðssonar lágu saman enda í
fljótu bragði fátt sem þeir áttu
sameiginlegt. Björn tónlistamaður
á heimsmælikvarða sem leikið
hefur víða um lönd, Dagur 18 ára
skólastrákur sem hafði gaman af að
hlusta á rokktónlist og syngja með
eins og títt er með stráka á hans aldri.
Fyrr í vor bar Dagur sigur úr býtum
í söngkeppni framhaldsskólanna þar
sem hann söng hið krafmikla Bítlalag,
Helter Skelter. Á Sjómannadaginn
mun Dagur hins vegar syngja
sjómannalög
Fyrir rétt um tveimur árum
tók Björn að sér verkefni fyrir
Kópavogsbæ þar sem hann leiðbeindi
ungum tónlistarmönnum sem
langaði að spila með öðrum og stofna
hljómsveitir. „Ég var að vinna með
tveimur hópum og á síðustu stundu
hætti verðandi söngvari annarrar
hljómsveitarinnar og setti okkur í
dálítinn vanda sem leystist farsællega
þegar hann benti okkur á sták sem
gæti sungið, hann Dag Sigurðsson.
Dagur mætti á æfingu og ég heyrði
strax að þarna var efnilegur söngvari
á ferð.“
Þegar námskeiðinu lauk var Björn
sannfærður um að Dagur ætti eftir

að gera góða hluti ef hann rækaði
hæfileikana „og þess vegna tók ég
niður símanúmer stráksins til þess að
hafa það við hendina ef mig vantaði
kraftmikinn karlsöngvara,“ segir
Björn. „Það var frábær tilfinning
þegar Björn Thoroddsen bað um
símanúmerið mitt,“ segir Dagur og
bætir við að það hafi síðan verið
enn betra þegar Björn hringdi og
bað mig um að syngja á tónleikum
í Salnum þar sem hann og Jóhann
G. Jóhannsson fluttu lög Jóhanns.
Mér fannst merkilegt að Björn skyldi
treysta mér í þetta metnaðarfulla
verkefni og það var stórkostleg
tilfinning að vera á sviðinu í Salnum
með þessum listamönnum sem flestir
eru með áratuga reynslu á bakinu en
ég að stíga mín fyrstu skref.“
Björn segir Dag hafa staðist
eldskírnina. „Lögin hans Jóhanns
eru erfið og það er ekki á hvers
manns færi að syngja þau en Dagur
gerði þetta vel. Mér fannst það því
spennandi að fá Dag til að syngja
sjómannalögin með hljómsveitinni
minni á Sjómannadaginn,“ segir
Björn. „Það er mjög spennandi að
vinna með Degi að þessu verkefni
því vegna þess hversu ungur hann er
þekkir hann ekki þessi lög. Þátturinn
Á frívaktinni var löngu aflagður þegar

Dagur fæddist, það verður því gaman
að heyra hans túlkun á lögunum.“
Björn og félagar taka verkefnið
mjög alvarlega. „Ég byrjaði á því
að safna saman hátt í þrjátíu
sjómannalögum og tók upp einfaldar
útgáfur af þeim og sendi Degi og
hljómsveitarmeðlimunum, Jóni
Rafnssyni bassaleikara og Jóhanni
Hjörleifssyni trommuleikara. Síðan
höfum við rennt í gegnum þessi lög
á æfingum og höfum smám saman
fækkað þeim. Ætli lögin verði ekki um
fimmtán talsins í lokin,“ segir Björn
sem útilokar ekki að hjómsveitin muni
vinna áfram með sjómannalögin og
jafnvel taka þau upp með plötuútgáfu
í huga. „En það er allt of snemmt að
fullyrða nokkuð um það.“
Dagur segir sjómannalögin
skemmtilega ögrun. „Það er rétt hjá
Birni að ég þekkti nánast ekkert
til þessara laga en það er mjög
skemmtilegt að syngja þau og þegar ég
æfi þau heima taka mamma og pabbi
oft undir með mér.“
Að sögn Björns munu þeir
félagarnir vera trúir upprunalegu
útsetningunum „en við setjum okkar
mark á lögin og ég er viss um að
útkoman mun koma skemmtilega á
óvart.“

Gámar og
trukkar á
Bótarbryggju
hedinn.is
Eimskipafélag Íslands verður áberandi á Hátíð
hafsins nú um helgina. Á Bótarbryggju við VíkinaSjóminjasafnið sýnir fyrirtækið meðal annars
mismunandi tegundir gáma, auk þess sem öflugir
flutningabílar frá Eimskip-Flytjanda verða á
staðnum.
Eimskip hefur í áratugi lagt sitt af mörkum
í verðmætasköpun fyrir íslenskan sjávarútveg.
Fyrirtækið flytur í hverri viku ferskar og frystar
sjávarafurðir á markaði erlendis. Sérhæfður
gámafloti félagsins miðast að töluverðu leyti við
þarfir sjávarútvegsins, þar sem gott framboð er á
hitastýrðum- og þurrvörugámum, bæði 20 og 40
feta löngum. Tryggt hitastig í gámunum viðheldur
gæðum afurðanna, hvort sem þær eru fluttar kældar
eða frystar á markað. Ef allir gámar sem félagið
er með í rekstri væri raðað eftir endilöngu í eina

röð myndi lengjan ná frá Reykjavík til Bifrastar í
Borgarfirði, eða um 105 kílómetra leið.
Innanlands sér Eimskip-Flytjandi um flutning
af fiskmörkuðum á landsbyggðinni og dreifingu
á höfuðborgarsvæðinu. Daglegar áætlanaferðir
eru til og frá um 80 áfangastöðum á landinu. Á
Suðvesturhorninu er ferskur fiskur sem er seldur
á fiskmörkuðum og er tilbúinn til afgreiðslu fyrir
klukkan 17:00 á daginn, kominn til móttakanda
strax næsta morgunn.
Fiskframleiðendum er boðið upp á akstur með
afurðir sínar til vöruhúsa og eða útflutningshafna
Eimskips, auk þess sem Eimskip-Flytjandi býður upp
á tvær áætlanaferðir til Keflavíkurflugvallar á dag
fyrir þá útflytjendur sem kjósa að senda vöru sína
með flugfrakt.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra

Sjómenn
til hamingju með daginn
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SJÓ Samband
Langdræga 3G fjarskiptakerfið opnar möguleika á háhraða
nettengingu fyrir skip á miðunum í kringum landið og veitir
sjómönnum aðgang að Internetþjónustu sambærilega þeirri
sem býðst í landi.

Sími

Netið

Það er

ENNEMM / SÍA / NM46715

800 4000 – siminn.is
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Þór Guðmundsson flutti nýlega
í fallega þjónustu- og öryggisíbúð
við Hrafnistu í Kópavogi. Hann er
alsæll í íbúðinni með þjónustuna
sem er í boði frá Hrafnistu og
með útsýnið yfir Elliðavatn
og umhverfi þess sem er
sannarlega glæsilegt úr íbúðinni
hans á fjórðu hæð þessa nýja
fjölbýlishúss að Boðaþingi 24.
„Ég flutti hingað inn fyrir tæpum
mánuði og mér líður mjög vel
hérna. Íbúðin er um 62 fermetrar
og mjög vel hönnuð, opin og björt.
Svefnherbergið er mjög fínt sem og
baðherbergið sem er stórt og rúmgott.
Rúsínan í pylsuendanum finnst mér
vera yfirbyggðar svalirnar. Þar sit
ég löngum stundum og nýt þessa
yndislega útsýnis yfir Elliðavatn og
nágrennið hér. Mér finnst líka gaman
að horfa á Esjuna og sjá hvernig fjallið
skiptir litum og breytir um ásýnd.
Útsýnið gerist ekki mikið betra en
þetta,“ segir Þór, ánægður á svip.

Mikið af góðum gönguleiðum
Þór stundaði sjómennsku til
fjölda ára eftir að hafa lokið
Stýrimannaskólanum. „Ég byrjaði
sem messagutti á Gullfossi 1955 og
var til sjós á ýmsum skipum fram til
ársins 1974. Þá gerðist ég landkrabbi,
fór að vinna hjá Sambandinu og síðar
Fiskistofu þar til ég stimplaði mig
út og fór á ellilífeyri,“ segir hann og
glottir.
Þór hefur lengst af búið í Kópavogi.
„Ég bjó lengi í raðhúsum, fyrst í
Fjallalind og síðan í Lautasmára en
eftir að konan mín féll frá fyrir 5 árum
var það fullstórt fyrir mig einan. Ég
ákvað því að leigja mér þessa fínu
íbúð hér og er mjög ánægður með þá
ákvörðun. Hér er mjög gott að vera og
þótt margt eigi enn eftir að gera hér
í nágrenninu þá á það bara eftir að
verða enn betra. Það er gott aðgengi í
húsinu. Umhverfið og náttúran hér í
kring er mjög falleg og mikið af góðum
gönguleiðum við Elliðavatnið. Ég geri
mikið af því að fara út að ganga þannig

Hæstánægður
með þjónustuna,
útsýnið og fallegt
umhverfi
að ég nýt þess vel að vera í nálægð við
fallega náttúruna,“ segir hann.

Áhyggjulaust og ljúft líf
Þór segist nýta sér fjölbreytta
þjónustu Hrafnistu í
þjónustumiðstöðinni að Boðaþingi
9. „Hér er talsvert líf og fjör og mikið
af góðu fólki. Mér finnst mikilvægt
að hitta fólk og blanda geði við aðra
því ég bý einn og við það minnkar
að sjálfsögðu einmanaleikinn
sem eðlilega stundum skýtur upp
kollinum. Mötuneytið er góður
vettvangur til að hitta annað
fólk auk þess sem boðið er upp á
mjög góðan mat þar. Ég verð að
minnast sérstaklega á að þjónusta
og almennilegheit starfsfólks í

mötuneytinu er til fyrirmyndar,“
segir hann og brosir. Hann bætir
við að það sé mjög þægilegt að hafa
umsjónarmann í húsinu sem sjái um
að laga hluti ef þörf er á. „Þetta er því
afskaplega áhyggjulaust líf. Það er líka
ágætt þegar maður er kominn á efri
ár,“ segir hann.

Breytti um lífstíl eftir erfið
veikindi
Þór gengur og syndir mikið. „Það
er mikilvægt að halda sér í formi,
ekki síst þegar maður er orðinn 71
árs,“ segir hann kíminn á svip. „Ég
lenti í erfiðum veikindum og fór í
hjartaþræðingu fyrir átján mánuðum.
Ég breytti um lífsstíl í kjölfarið og
hef hreyft mig meira og passað betur

upp á sjálfan mig. Það er nýbúið að
opna mjög góða sundlaug hér og þar
er boðið upp á sundleikfimi tvisvar
í viku. Ég mæti að sjálfsögðu alltaf.
Síðan er stutt að fara í Kórinn og
hreyfa sig þar ef veður er vont. Mér
fannst þetta svolítið langt í burtu í
fyrstu en það er ekki lengi verið að
skjótast á bíl hingað og þangað. Það
tekur auðvitað alltaf smá tíma að
venjast nýju umhverfi en mér finnst
ég hafa aðlagast mjög fljótt þessum
stað,“ segir hann.

Heldur alltaf með
liðinu sem sonurinn þjálfar
Þór segist fylgjast vel með fréttum
og þjóðfélagsmálum. Ég les blöðin,
sérstaklega Morgunblaðið, og fæ mér

oft te þegar ég er að lesa. Ég er mikill
sjálfstæðismaður og er ánægður
með að svalirnar góðu eru bláar á
litinn. Ég hef gaman af að skjóta
því að vinstri mönnunum hérna.
Við ræðum auðvitað talsvert um
pólitík, annað gengi ekki upp.“ Þór
hefur einnig áhuga á knattspyrnu
en elsti sonur hans af þremur
er Willum Þór Þórsson, þjálfari
úrvalsdeildarliðs Keflavíkur. „Ég
fylgist vel með Keflavíkurliðinu enda
fylgi ég stráknum. Ég held alltaf
með liðinu sem hann þjálfar. Þau
hafa verið nokkur í gegnum tíðina,
KR, Breiðablik, Þróttur, Valur og nú
Keflavík. Ég fer stundum á leiki og
finnst það mjög gaman. Það er alltaf
fjör á vellinum,“ segir Þór enn fremur.
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Aðalbjörg ehf.
Aðalpípulagnir ehf.
Afa fisku ehf.
Afl -Starfsgreinafélag Austurlands
Aflmark hf.
Afltækni ehf.
Báran ehf.
Báran -Stéttarfélag
Brúin ehf.
Dalvíkurbyggð - Hafnar
Efnamóttakan ehf.
Egill ehf - Vélaverkstæði
Eining- Iðja
Elcon ehf.
Eskja Fjarðarbyggð
Felix fiskur hf.
Fiskbúð Hólmgeirs hf.
Fisbúðin Mosfelsbæ ehf.
Fiskbúðin Okkar ehf.
Fiskiðja Bylgja hf.
Fiskiðjan Íslandssaga
Fiskmarkaður Suðurlands ehf.
Fiskverkun Valafell hf.
Fiskverkun VE ehf.

Foods ehf.
Frostfiskur ehf.
Frosti ehf.
G P G - fiskverkun ehf.
Garðabær
GB Magnússon ehf.
Gjögur hf.
Gluggasmiðjan hf.
Grundarfjarðarhöfn
Gullberg ehf.
Gúmísteypan Þ. Lárusson ehf.
Hafnarsamlag Eyjarfjarðar
Hafnarsjður Bolungarvíkur
Hafnarsjóður Þorlákshafnar
Hafnarsjóður Skagafjarðar
Hafnir í Fjallabyggð
Hafnir Ísafjarðarbæjar
Hafnir Norðurþings
Happi hf.
Hnýfill hf.
Holt og Gott ehf.
Hvalur hf.
Ingimundur hf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.

Íslenska Umboðssalan hf.
Klavi Grundartangahöfn
Langanesbyggð
MD vélar hf.
Nesskip hf.
Norðan Fiskur hf.
Ragnar og Ásgeir ehf.
Ráðhús Reykjavíkur
Reykjafell ehf.
Reykjaneshöfn
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Sandgerðishöfn
Sámur hf.
Segull hf.
Sendibílalausnir ehf.
Siglfirðingur hf.
Siglufjarðarhöfn
Síldarvinsla hf.
Sjómanna og Vélstjf. Grindavíkur
Sjómannafélag Hafnarfjarðar
Sjómannafélag Reykjavíkur
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Sjómannasamband Islands

Skinnfiskur ehf.
Skipatækni ehf.
Skipavörur ehf.
Skipaþjónusta Einars hf.
Slippurinn Akureyri ehf.
Spennubreytar ehf.
Stakkavík ehf.
Stéttafélagið Samstaða
Stígandi ehf.
Súðavíkurhöfn
Tálknarfjarðarhöfn
Til sjávar og sveita ehf.
Verkalýðs- og sjómannafélag
Bolungarvíkur
Vestmannaeyjahöfn
Vélav. Jóhanns Ólafs ehf.
Vélsmiðja Orms og Víglundar ehf.
Vinnslustöðin hf.
Vísir
Þórsberg hf.
Þórsnes hf.
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TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN
COOL SEAL
100% ENDURVINNANLEGUR
» Hágæða prentun
» Sveigjanlegur, brotnar ekki
» Tekur lítið pláss í geymslu og flutningi
» Hentar vel í flug og gáma
» Kassarnir eru BRC vottaðir
» Hentar fyrir ferskan og frosinn fisk
» Til í stöðluðum stærðum frá 3-25 kg
» Allt að tvöfalt meira magn í gám af afurðum
» Vatnsheldur eða með götum eftir því sem við á
» Sjálfvirkt uppsettur með vél eða handbrjótanlegur

Kassar læsast saman
við stöf lun og brettið
verður stöðugra

Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575 8001 • www.samhentir.is
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Endurhæfingarúrræði á Hrafnistu
Í apríl 2009 gerði Hrafnista í
Reykjavíksamning við heilbrigðisráðuneytið um rekstur á
skammtímaendurhæfingu. Er hér
annars vegar um að ræða þrjátíu
rými á dagdeild, sem allt að fimmtíu
einstaklingar geta nýtt sér yfir vikuna
í allt að átta vikur, og hins vegar
tuttugu rýma sólarhringsdeild þar
sem einstaklingar geta dvalið í sex til
átta vikur.
Markmiðið með endurhæfingarrýmunum er að viðkomandi
öðlist innihaldsríkara líf í góðum
og virkum félagsskap, eflist á
sál og líkama og viðhaldi þeirri
öryggistilfinningu og færni sem
nauðsynleg er til að búa áfram í eigin
húsnæði. Líkamlega þjálfunin felst
í sjúkraþjálfun, bæði einstaklingsog hópþjálfun, en einnig sinna
íþróttakennarar hóptímum í leikfimi
og sundleikfimi ásamt öðrum
íþróttum.

Fjölbreytt dagskrá
Hin andlega þjálfun felst í örvun
með þátttöku í félagsstarfi sem
fram fer á deildum og í hópastarfi.
Minnisþjálfun er tvisvar í viku
en einnig felst þátttakan í öðru
fjölbreyttu félagsstarfi sem fram
fer í húsinu, eins og dans, sögu- og
söngstundum.
Dagurinn hefst með morgunmat.
Að honum loknum fara gestir í þá
dagskrá sem útbúin hefur verið fyrir
viðkomandi en þjónustan er mjög

einstaklingsmiðuð. Hver og einn fær
einkatíma hjá sjúkraþjálfara í hverri
viku auk hóptíma. Einnig er boðið upp
á stóla- og vatnsleikfimi, pútt, bozzia,
pílu, bingó, kvikmyndasýningar
og ýmis námskeið, svo sem málun,
mósaík, tálgun og fleira.

Sjálfstraustið og
trú á eigin getu
Á Hrafnistu eru menn sammála
um að eftir því sem líði á dvöl gesta
endurhæfingardeildanna eflist
sjálfstraustið en félagsleg einangrun
er nokkuð algeng meðal aldraðra.
Margir búa einir og hafa lítið við að
vera á daginn og sumir fáa eða engan
til að tala við. „Hér er hins vegar
áreitið á heilann stöðugt að því leyti
að hér er fólk að tala saman og vinna
saman og sinna ýmsum áhugamálum
sínum. Það fær nauðsynlega þjálfun
og er undir eftirliti fagfólks,“ segir
deildarstjóri dagþjálfunar.
Inntökuskilyrði
Umsóknareyðublöð liggja frammi
hjá Hrafnistu auk þess sem nálgast
má eyðublöð á heimasíðunni
hrafnista.is. Umsóknir um
skammtímaendurhæfingu á Hrafnistu
fara til samráðshóps sem skipaður
var af heilbrigðisráðuneytinu
en í honum eru fulltrúar frá
Heimaþjónustu Reykjavíkur,
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins,
útskriftarteymi Landspítalans og
Hrafnistu.

KLÁRIR Í BÁTANNA

Hleðslutæki

Start rafgeymar

Rúllu rafgeymar

SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM
Bíldshöfða 12 · 110 RVK · 577 1515 · www.skorri.is
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Eins og hafið, teygir Icelandic Group sig frá ströndum Íslands
um heim allan.
Icelandic Group óskar sjómönnum og Íslendingum öllum til sjávar
og sveita til hamingju með daginn.
Með því að halda í heiðri þrautreyndar íslenskar hefðir en hafa
augun opin fyrir nýjungum og tækifærum hefur Icelandic Group
orðið leiðandi, alþjóðlegt fyrirtæki á sínu sviði, landi og þjóð til
sóma og hagsældar.
Félagið samhæfir og stillir saman veiðar, vinnslu, flutning,
framleiðslu og sölu sjávarfangs um víða veröld sem jafngildir
um milljarði máltíða á ári.

www.icelandic.is
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Blásteinn:

Skáldmælti
bátsmaðurinn
Aðalsteinn Th. Gíslason fæddist frostaveturinn mikla 1918. Hann lést árið
2000 en síðustu æviárin bjó hann á Hrafnistu. Aðalsteinn var lengstum bátsmaður
á fraktskipum, bæði skipum Eimskipafélagsins og Ríkisskipa. Hann var mjög
skáldmæltur og tók sér upp skáldanafnið Blásteinn. Eftir Aðalstein liggur fjöldi vísna
sem hann skráði í bók þegar hann var sestur í helgan stein. Bókina kallaði hann Rím
og rímleysur í önn og amstri. Bókin hefst á vísu sem hann kallar forspil.
Forspil
-Erfitt er að byrja bók.
En blöðin auðu mana
aldurshnigna úthafsblók
í að fylla hana.
----Ef að læsi einhvert hró
allt sem hér er skrifað,
er ég viss að aulinn þó
eitthvað hefir lifað.
-Það er svoldið erfitt að
yrkja í heilar bækur.
ég rembist við að reyna það.
Rím er orðinn kækur.
-Þó ég brúki líka leir,
leirinn vel má nota
í svona bækur. Segja þeir,
er saurpennanum ota.
Í bókinni segir Aðalsteinn „ég var
að finna bók, sem í eru skrifaðar
ýmsar vísur og hugdettur frá
árunum 1938 til 1943 og ætla ég
að fara á hundavaði í gegnum það.
Þetta voru átakaár. Þarna fyrir ½
öld.“

Hugdetta
Þetta er endalaust vinna-og vinna,
vinna –uns ævinni lýkur.
Betra er eflaust að stela og stela,
stela-og verða ríkur.

Listin að lifa
Það er léttasta leið
hjá lötu hyski
að stela sér sneið
af snauðra diski.

Eftir 15 daga rok
Veðja skal ég viti um haus,
vífi og ættarlandi.
Að andskotinn er orðinn laus
en okkar Guð í bandi

Til vinar og skipsfélaga
Við höfum siglt á sama fleyi
sömu meyna kysst- Á sama degi
sopið vín úr sömu krús,
sungið slegist og orðið dús.

Staka
Ég elska bæði blökkumenn
og berserki ljótaÉg elska að heyra rokið reitt
í reiðanum þjóta.

Haustraul
Nálgast haustið, naprir vindar,
næða um grund.
Engin fer því út með hund
er inni dormar.
Í kaldan svörðinn hverfa ormar.

Til stelpu
Ég ætla eitt að segja ,
þó að þú verðir hissa.
Þeir elska þig ei allir,
sem utan í þig pissa.

Eftirmáli
Ég veit að allt tekur enda,
arkirnar klárast og penninn er tómur,
bækurnar fúnar, að lokum þær lenda,
í logunum, segir almannarómur.

MOLTUGERÐARÍLÁT

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 50500 06/10

TILBOÐ
19.900 kr.

Vertu umhverfisvinur
og búðu til þína
eigin gróðurmold

TAKTU GRÆNA SKREFIÐ MEÐ OKKUR

Sími 577 5757 | gamafelagid.is
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við kynnum nýja heimilistækjalínu frá gorenje hannaða af Ora ito.
Naumhyggja áls, glers og hins hvíta yfirborðs endurspeglar eitthvað nýtt.
eftir velgengni svörtu tækjanna frá Ora ito kemur nú andstæðan - hvítt og alveg ómengað.
Kíktu við í nýrri og glæsilegri verslun okkar að skútuvogi 1 (við hliðina á holtagörðum)
eða á www.gorenje.is

Skútuvogi 1 | Sími 562 4011 | www.ronning.is
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Síldin: Fiskur Hátíðar hafsins 2011

Fróðleiksmolar um síldina
Síldin hefur verið kölluð silfur hafsins vegna þeirra
verðmæta sem hún skapaði íslensku þjóðinni á síðustu öld.
Á þeim árum, sem mest veiddist af síld, var heildarsíldarafli
íslenskra skipa oft yfir 600 þúsund tonn og mest 770
þúsund tonn árið 1966. Síldin var verkuð í þorpum og
bæjum víða norðan- og austanlands og var þetta blómatími
margra byggðarlaga. Mikill ljómi hvílir yfir þessu tímabili í
huga Íslendinga enda gafst almenningi tækifæri til að þéna
mjög vel með mikilli vinnu.
Síldin er uppsjávar- og miðsævisfiskur
og finnst frá yfirborði sjávar niður á
allt að 250 metra dýpi. Hún er meðal
algengustu fiska á norðurhveli jarðar.
Heimkynni síldarinnar í austanverðu
Atlantshafi ná frá Hvítahafi allt suður
til Biskajaflóa við Spán og Frakkland
og í vestanverðu Atlantshafi frá
Labrador suður til Hatterashöfða í
Norður-Karólínuríki í Bandaríkjunum.
Í bók Gunnars Jónssonar
fiskifræðings, Íslenskir fiskar, er
síldinni lýst á eftirfarandi hátt (bls.
127):
Síldin er fremur hávaxin og
þunnvaxin. Haus er í meðallagi stór,
snjáldrið stutt og kjaftur lítill, en
getur þanist út. Neðri skoltur teygist
fram, og er síldin því yfirmynnt.
Tennur eru mjög litlar. Síldin er frekar
bollöng en stirtlustutt. Bakuggi er
einn og á miðju baki. Raufaruggi er
aftarlega. Kviðuggar eru bolstæðir og

eyruggar fremur litlir. Sporðblaðkan
er stór og djúpsýld. Hreistur er
stórt og laust. Rákin er varla sýnileg
(...) Síldin er blágræn á baki með
purpurarauðri og fjólublárri slikju. Á
hliðum og kviði er hún silfurgljáandi
með fjólublárri slikju. Trýni er
dökkblátt og uggar gráleitir.
Síld er torfufiskur og í einum hópi
eða flekk geta verið allt að nokkrar
milljónir einstaklinga. Eins og hjá
mörgum öðrum fisktegundum, sem
halda sig í torfum, eru hreyfingar
torfunnar líkt og um sjálfstæða
lífveru sé að ræða, skyndilega getur
hún hreyfst til hægri eða vinstri og
breyta allir einstaklingarnir um stefnu
á sama sekúndubrotinu, sérstaklega
þegar einhver styggð kemur að þeim.
Fjarlægðin milli hverra fiska er mjög
svipuð þó að flekkurinn sé mörg
hundruð metrar á breidd og lengd.
Sérstaklega á þetta við yfir daginn

þar sem sjónskyn síldarinnar er
henni mikilvægt en á nóttunni er hún
dreifðari.
Dæmi eru um það frá síldarárunum
að gríðarlegt magn af síld hafi verið
í litlum fjörðum eða víkum, jafnvel
100 til 200 þúsund tonn, og má ætla
að þar hafi verið í kringum hálfur
milljarður einstaklinga saman kominn
á litlu svæði. Torfurnar gátu verið svo
þéttar að það sást í buslandi síld við
yfirborðið og það bullaði í sjónum. Í
logni gátu slík fyrirbæri verið sýnileg
úr nokkurra sjómílna fjarlægð.
Síldin er afar góður sundfiskur
eins og vænta má af uppsjávarfiski.
Hún er snögg í hreyfingum og getur
náð miklum sundhraða. Ekki veitir
síldinni af að vera snör í snúningum
því hún á sér ótal óvini. Síldin hefur
opinn sundmaga ólíkt til dæmis
þorskfiskum sem hafa lokaðan
sundmaga. Það gerir henni kleift
að þola þrýstingsbreytingar betur
en velflestir aðrir fiskar. Hún getur
því kafað frá yfirborði sjávar niður á
meira en eitt hundrað metra dýpi á
örfáum mínútum.
Skynfæri síldarinnar eru ákaflega
vel þróuð. Hún er talin hafa
afburðasjón og einnig er heyrnin mjög
góð miðað við aðra sjófiska.
Helsta fæða síldarinnar á
Norðaustur-Atlantshafi er rauðáta
(Calanus finmarchicus), smávaxið
sviflægt krabbadýr (frá 2-5 mm á
lengd) sem finnst í efstu lögum sjávar
og þá helst að vor- og sumarlagi.
Síldin syndir með opið ginið inn í
rauðátuflekk og gleypir eins mikið
af þessu næringarríka æti og hún
getur. Þetta fæðuatferli minnir mjög á
skíðishvali sem opna ginið og sía mörg
tonn af ljósátu. Síldin étur einnig
ljósátu, loðnu, sandsíli og fisklirfur

sem finnast í efri lögum sjávar.
Síldin nýtir vel þá fæðu sem gefst
og fitnar hratt og vel. Rauðátan, sem
síldin lifir aðallega á, étur svifþörunga
sem ofgnótt er af á vorin og sumrin
meðan birtu nýtur við á NorðurAtlantshafinu. Þegar vel árar er fæðan
því sem næst ótakmörkuð og síldin
fitnar vel en þegar vetur gengur í garð
þarf hún að þola fæðuskort og þá
gengur á forðann sem hún safnaði yfir
sumarið.
Á hafsvæðinu umhverfis Ísland eru
nokkrir afmarkaðir síldarstofnar. Þeir
eru íslenska sumargotssíldin, íslenska
vorgotssíldin og norsk-íslenska síldin.
Eins og nafnið gefur til kynna
hrygnir íslenska sumargotssíldin
á sumrin. Helstu hrygningarsvæði
hennar eru við sunnanvert
Vesturland, auk þess sem hún hrygnir
við Suðausturland.
Íslenska sumargotssíldin elst
upp í flóum og fjörðum undan
Norðvestur-, Norður- og Austurlandi
til tveggja ára aldurs. Á þriðja ári
leggur hún í fyrsta ferðalag sitt út
fyrir uppeldisstöðvarnar og heldur
suður fyrir land á slóðir forfeðra
sinna. Þar kemst hún í átumikinn sjó

og stækkar og fitnar þar næstu tvö
ár þangað til hún verður kynþroska.
Þá er hún orðin rúmir 27 cm á
lengd og vegur um 180 grömm. Við
kynþroska hægist á vexti hennar enda
fer mikil orka í framleiðslu á kynvef
(hrognum og svilum), auk þess sem
hrygningartíminn truflar ætistímann
á miðju sumrinu.
Á vorin heldur hún sig á ætislóð
suður og vestur af landinu en
þegar dregur að hrygningu safnast
hún saman. Næringin, sem hún
aflaði sér á vorin, nýtist til þroska
hrogna og svila. Að hrygningu
lokinni hefst síðari ætistíminn, í
ágúst og september. Þá fer síldin
norður fyrir land og fitar sig fyrir
vetrartíðina þegar fæðuframboð er
af skornum skammti. Það er nokkuð
breytilegt hvar síldin heldur sig yfir
vetrartímann. Áður fyrr safnaðist
hún saman til dæmis grunnt
austur af Suðurlandi og síðar inn
á Austfjörðum. Hin síðari ár hefur
hún safnast saman við norðanvert
Snæfellsnes, meðal annars hafa
undanfarin ár borist fréttir af stórum
síldartorfum inni í Grundafirði og
norður af Stykkishólmi.
Íslenska vorgotssíldin hrygnir á
vorin eins og nafnið gefur til kynna,
einkum í apríl. Áður fyrr voru helstu
hrygningarstöðvar hennar suður
af landinu, meðal annars í nánd
við Vestmannaeyjar, aðallega þar
sem Surtsey er nú. Svo virðist sem
Surtseyjargosið hafi hins vegar spillt
fyrir hrygningarstöðvum hennar og
hóf hún þá að leita á aðrar slóðir til
hrygningar.
Þriðji stofninn, sem Íslendingar
hafa veitt úr á Íslandsmiðum, er
norsk-íslenska síldin. Hann er
langstærsti stofninn, mældist árið
2006 um 10 milljón tonn. Hann er
ólíkur hinum stofnunum tveimur þar
sem hann dvelur stóran hluta ársins
utan íslensku fiskveiðilögsögunnar
enda þurfa Íslendingar að semja við
aðrar þjóðir um veiðar á honum.
Norsk-íslenska síldin hrygnir við
strendur Noregs (og eitthvað við
Færeyjar áður fyrr) en kemur til
Íslands í ætisleit. Á síldarárunum kom
gríðarlegt magn af norsk-íslensku
síldinni hingað til lands og fyllti
firði og flóa norðan- og austanlands.
Magnið gat orðið svo mikið að menn
töluðu um svartan sjó af síld þar sem
fiskurinn hélt sig svo grunnt að það
sást í svarblá bök hans út um allan sjó.
Þessi mikla síldarganga er nú liðin
tíð. Hin skefjalausa ofveiði á síld,
sérstaklega ókynþroska smásíld,
um miðja síðustu öld, í bland við
óhagstæðar umhverfisaðstæður
á hafísárunum á seinni hluta 7.
áratugarins og átuskorti sem honum
fylgdi, dró mjög úr stærð stofnsins og
síldin hætti að ganga á Íslandsmið.
Næstu áratugina á eftir hélt síldin sig
við Noregsstrendur en undanfarin
15 ár hefur stofninn sýnt batamerki
og kemur sífellt austar í fæðuleit. Við
upphaf 21. aldar fór hún að ganga
aftur í einhverjum mæli inn á íslenskt
hafsvæði og hafa veiðar úr stofninum
vaxið samfara því.
Byggt á svari Jóns Más
Halldórssonar líffræðings sem
birtist á Vísindavef Háskóla
Íslands.
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Skonnorta heimsækir Reykjavík
Skonnortan Hildur mun sigla frá Húsavík til Reykjavíkur í tilefni
Hátíðar hafsins. Hildur mun hafa viðkomu á Ísafirði, Bolungarvík og
Akranesi á leið sinni til höfuðborgarinnar. Skonnortan mun sigla inn
í Reykjavíkurhöfn um klukkan 13 á laugardag.
Skonnortan var smíðuð á Akureyri 1974 sem eikarfiskibátur.
Sumarið 2009 eignaðist Norðursigling bátinn og var hann tekinn
í slipp það sama ár. Honum var siglt til Danmerkur þar sem
honum var breytt í tveggja mastra skonnortu í skipasmíðastöð
í Engernsund. Hildur hefur fengið nýtt hlutverk sem
hvalaskoðunarskip hjá Norðursiglingu.
„Skonnortan er einn af gullmolum íslenska eikarskipaflotans.
Skipuleggjendur Hátíðar hafsins voru mjög spenntir að fá skútu
til að sigla til Reykjavíkur í tilefni hátíðarinnar og það er alger
draumur að fá Hildi í það hlutverk,“ segir Arna Garðarsdóttir,
stjórnarformaður Sjóminjasafns Reykjavíkur.
„Hildur mun sigla frá Húsavík til Ísafjarðar og m.a. tengjum við
siglinguna einnig við sérstaka samsýningu Byggðasafns Vestfjarða á
Ísafirði og Sjóminjasafnsins í Reykjavík um Jón Sigurðsson. Tilefnið
er að á þessu ári eru 200 ár liðin frá fæðingu Jóns Sigurðssonar
og þema sýningarinnar byggir á kverinu Litla fiskibókin sem Jón
skrifaði. Kverið hefur að geyma hugleiðingar Jóns til fiskimanna og
bænda um fiskveiðar og fiskverkun,“ segir Arna.
Hildur mun koma við á Bolungarvík en sigla síðan til Akraness.
Þaðan mun hún leggja af stað að morgni laugardags með um 50 gesti
hátíðarinnar. Áætlað er að skonnortan sigli inn í Reykjavíkurhöfn
um kl. 13.
„Gestum hátíðarinnar verður boðið að koma um borð í
skonnortuna og skoða hana,“ segir Arna.
Skonnortan Hildur
á siglingu við Grænland.

www.lyfja.is

- Lifið heil

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

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 55126 05/11

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

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík
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Sæbjörgin
breytist í
sjóræningjaskip
Hátíð hafsins er fyrir alla fjölskylduna og boðið verður
upp á margt skemmtilegt fyrir börn jafnt sem fullorðna.
Á hátíðarsvæðinu verður m.a. boðið upp á fiskasýningu,
hoppukastala, fjársjóðsleit og kassaklifur, svo eitthvað sé
nefnt, þannig að yngri kynslóðin ætti að hafa ýmislegt fyrir
stafni.
Þá mun Sæbjörgin vera með sérstakar sjóræningjasiglingar á laugardeginum
og mun áhöfn skipsins og Slysavarnadeild kvenna í Reykjavík klæðast
sjóræningjabúningum.
„Sæbjörgin mun breytast í sjóræningjaskip á laugardeginum. Ég verð
kafteinn Jack Sparrow og með mér verður vígaleg áhöfn kvenna og karla sem
allir verða klæddir í sjóræningjabúninga. Ég hvet sem flest börn til að koma í
sjóræningjabúningum á hátíðarsvæðið með sverð og pistólur og slást í hópinn
með okkur. Ég vil sjá sem flesta sjóræninga um borð í Sæbjörginni og sigla á vit
ævintýra,“ segir Hilmar Snorrason, skipstjóri á Sæbjörginni.

Hlakkar til að vera sjóræningjaforingi
Hann segir að það sé sérstaklega gaman að brydda upp á sjóræningjasiglingum á
sama tíma og fjórða myndin um hina geysivinsælu Sjóræningja Karíbahafsins er
sýnd í kvikmyndahúsum.
Sæbjörgin mun fara í þrjár sjóræningjasiglingar á laugardeginum, klukkan 13,
14 og 15. „Við siglum um 40 mínútna ferðir hér um sundin blá og vonandi með
sem flesta sjóræningja innanborðs. Í síðustu siglingu dagsins verður svokölluð
flöskuskeytasigling en þá verður kastað útbyrðis flöskuskeytum sem börnum
stendur til boða að búa til í sérstakri flöskuskeytasmiðju á hátíðarsvæðinu,“
segir skipstjórinn. Sæbjörgin mun einnig bjóða upp á skemmtisiglingar á
sunnudeginum.
Hilmar segist hlakka mjög mikið til Sjómannadagsins. „Þetta er alltaf
einstakur dagur og ég hlakka alveg sérstaklega til núna að fá að vera
sjóræningjaforingi í einn dag,“ segir hann glaður í bragði.

Til hamingju með daginn!
Íslenskur sjávarútvegur og framlag sjómanna skiptir okkur öll máli.

Jónsson & Le’macks

•

jl.is

•

sÍa

Við óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Síldarárin
endurvakin

Gestum
boðið að
smakka
á síld
„Ég hef látið mig dreyma
um það lengi að vera með
síldarveislu sem einn
dagskrárliðinn á Hátíð
hafsins. Það passar mjög vel
að láta þennan draum rætast
núna, ekki síst vegna þess að
síld er fiskur hátíðarinnar í
ár,“ segir Ágúst Ágústsson,
markaðsstjóri Faxaflóahafna
og hugmyndafræðingurinn
að baki síldarsmökkuninni.
Ágúst segir að aldalöng
hefð sé fyrir síldarveislum á
Norðurlöndunum og þaðan sé
hugmyndin komin.
„Við fáum síld frá
Fáskrúðsfirði og ætlum að
búa til úr henni maríneraða
síld og síðan síldarsalöt. Þá
fáum við einnig reykta síld frá
Siglufirði sem er framleidd
sérstaklega fyrir okkur. Það er
mjög gaman að fá síldina frá

Siglufirði þar sem bærinn er
gestasveitarfélag hátíðarinnar.
Síðast en ekki síst ætlum við
að bjóða upp á síld frá dönsku
eyjunni Borgundarhólmi. Síldin
þaðan er víðfræg, sérstaklega
sú reykta. Við fáum talsvert af
þessari einstaklega ljúffengu
síld og það er mjög ánægjulegt
að geta boðið gestum að smakka
á henni til viðbótar við íslensku
síldina,“ segir Ágúst.
Síldarveislan verður
fyrir framan verbúðirnar á
Grandagarði og um borð í
varðskipinu Óðni. „Þetta er í
fyrsta skipti sem við höldum
síldarveislu á Hátíð hafsins
en ætlunin er að gera þetta að
árlegum viðburði á hátíðinni.
Stefnan er að vera með reyktan
makríl á næsta ári til viðbótar
við síldina,“ segir Ágúst.

Siglufjörður verður gesta-sveitarfélag
Hátíðar hafsins í ár og munu fulltrúar
Siglufjarðar pakka síldarstemningunni
niður í tunnur og flytja suður til
höfuðborgarinnar. Það á vel við þar
sem síldin er fiskur hátíðarinnar að
þessu sinni.
Sjóminjasafnið í Reykjavík mun
setja upp sýninguna Síldarheimur
Sigló sem fjallar, eins og nafnið
gefur til kynna, um þann kafla
Íslandssögunnar sem oft hefur verið
nefndur síldarævintýrið.

þar síldarplan. Þetta voru yndislegir
og ógleymanlegir tímar. Ég finn enn
þá lyktina af síldinni,“ segir Arna.
Á sýningunni verða einnig
einstakar myndir eftir Hauk Helgason
sem teknar voru á Siglufirði á sjötta
áratugnum og lýsa því á einstaklega
lifandi hátt hvernig var að vera
í síldarævintýri á þeim tíma. Þá
verður einnig sýnd um sjö mínútna
löng hreyfimynd sem tekin var
á síldarárunum í byrjun fimmta
áratugarins.

Sýna tæki og tól og
bjóða upp á kræsingar
„Við munum setja upp sýninguna í
verbúðinni hér við Sjóminjasafnið
og ætlum að tengja hana
síldarævintýrinu. Hér verður nót,
blökk og öll helstu áhöld sem tengjast
síldarsöltun. Þá verða hér tvær
stórar tunnur fullar af síld og gestum
mun gefast tækifæri til að smakka
á kræsingunum, bæði um borð í
varðskipinu Óðni og fyrir framan eina
verbúðina,“ segir Arna Garðarsdóttir,
stjórnarformaður Sjóminjasafnsins í
Reykjavík, en hún þekkir sjálf vel til
síldarævintýrisins.
„Ég var sjálf í síldinni á Eskifirði á
síðari hluta áttunda áratugarins en
faðir minn, Garðar Eðvaldsson, rak

Halda uppi góðri
síldarstemningu
„Við Siglfirðingar erum auðvitað
ánægðir og stoltir með að vera valið
gestasveitarfélag hátíðarinnar. Þetta
er mikill heiður fyrir Siglufjörð,“ segir
Karitas Skarphéðinsdóttir, fræðsluog menningarfulltrúi Fjallabyggðar.
„Sönghópurinn Gómar og
hljómsveitin Miðaldamenn frá
Siglufirði munu troða upp og án efa
halda uppi góðri síldarstemningu
á hátíðinni. Þeir kunna þetta vel,
kapparnir, og munu klárlega skapa
frábæra stemningu og endurvekja
stemningu síldaráranna og setja á svið
útvarpsþáttinn vinsæla, Á frívaktinni,
þar sem leikin voru óskalög
sjómanna,“ segir Karitas.

Það var mikið um að vera á Siglufirði á síldarárunum.

Fiskiveisla
Hátíðar
hafsins
Í tilefni af Sjómannadeginum og Hátíð
hafsins munu tíu veitingastaðir bjóða upp
á sérstakann matseðil frá föstudagskvöldi
fram á sunnudaginn, sjálfan
Sjómannadaginn. Á þessum sérmatseðli
veitingastaðanna verður lostæti úr
hafdjúpunum í hávegnum haft.
Veitingastaðirnir eru:
Brauðbær, Dill,
Einar Ben, Fjalakötturinn,
Fiskifélagið, Hornið,
Höfnin, Silfur,
Við Tjörnina og Þrír Frakkar.
Þriggja rétta matseðill veitingahúsanna
kostar kr. 5.500.
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Ný sundlaug
fyrir eldri
borgara vígð
í Kópavogi
Sundlaug í þjónustumiðstöð
Kópavogsbæjar við Boðaþing var
vígð fyrir nokkru við hátíðleg athöfn.
Laugin er hönnuð með þarfir eldra
fólks í huga og við hana eru tveir
heitir pottar. Hún verður fyrst
um sinn eingöngu nýtt af íbúum
hjúkrunarheimilis Hrafnistu og
leiguíbúða DAS.
Bæjaryfirvöld í Kópavogi og
Hrafnista í Kópavogi gerðu með
sér tímabundið samkomulag um
starfsemi laugarinnar. Samkvæmt
því greiðir Hrafnista kostnað við
mannahald en bærinn sér áfram um
húsnæðið og annan rekstrarkostnað
sundlaugarinnar.
„Við fögnum mjög vígslu
laugarinnar. Nú eru starfræktar
sundlaugar við öll þrjú
Hrafnistuheimilin. Sundlaugar

eru gríðarlega mikilvægur þáttur í
lífsgæðum fólks og gegna mikilvægu
hlutverki við eflingu andlegrar,
líkamlegrar og félagslegrar vellíðunar,“
segir Pétur Magnússon, forstjóri
Hrafnistu.
„Það var mikið ánægjuefni að
laugin skyldi vera tekin í notkun
á afmælisdegi Kópavogsbæjar.
Samstarfið við Hrafnistu felur
það í sér að laugin mun fyrst
um sinn einungis nýtast íbúum
hjúkrunarheimilisins og leiguíbúða
DAS. Markmiðið er að hún muni
í framtíðinni nýtast sem flestum
Kópavogsbúum. Laugin er góð viðbót
við þá þjónustu sem nú þegar er til
staðar í þjónustumiðstöð bæjarins,“
segir Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri
Kópavogs.

Blóðþrýstingsmælar

Þegar heilsan er annars vegar þá skipta gæði
tækisins mestu máli.
Þjónustuaðili Omron á Íslandi
s:512 2800

Omron blóðþrýstingsmælar fá hæstu einkunn í klínískum rannsóknum
og eru viðkenndir af ESH, BHS og WHO.
Omron blóðþrýstingismælar fást í flestum apótekum.
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Skapandi
iðjuþjálfun
á Hrafnistu
Iðjuþjálfun hefur verið stunduð á Hrafnistu í Reykjavík
undanfarin sjö ár. Þar er sérstök vinnustofa á vegum
iðjuþjálfunar þar sem fram fer fjölbreytt, skemmtilegt og
skapandi starf fyrir heimilisfólk.

„Markmið iðjuþjálfunarinnar er að
viðhalda og bæta líkamlega, félagslega
og vitsmunalega getu íbúanna. Við
leggjum áherslu á að efla sjálfshjálp
heimilisfólksins og að skapa því
tækifæri til að takast á við verk og
viðfangsefni sem vekja áhuga þess og
veita bæði gleði og lífsfyllingu,“ segir
Sigurbjörg Hannesdóttir, deildarstjóri
iðjuþjálfunar og félagsstarfs á
Hrafnistu í Reykjavík en þar vinna
fjórtán starfsmenn.

Að trúa á eigin áhrifamátt
„Iðjuþjálfunin er skapandi fyrir
íbúana ogí henni felst mikilvæg
andleg og félagsleg örvun. Fólk
æfir fínhreyfingar með því að
sauma, prjóna, hekla, móta úr leir
og tálga, svo ýmislegt sé nefnt.
Það er ótrúlegt hvað fullorðið fólk
getur gert í höndunum þótt það sé
búið að missa talsvert af sjón og
glata fínhreyfingum. Margir eiga
einnig við sjúkdóma að stríða en
geta enn stundað þá iðju sem þeir
hafa gaman af. Við leggjum áherslu
á góða samvinnu einstaklings og
iðjuþjálfa. Haft er að leiðarljósi að
einstaklingurinn haldi í trúna á eigin
áhrifamátt og reyni að stunda þá
iðju sem hefur gildi og þýðingu fyrir
hann. Margir vilja sinna því sem þeir

hafa áhuga á og svo eru aðrir sem
vilja prófa eitthvað nýtt. Vinsældir
glerlistar, leir- og mósaíkgerðar hafa
t.d. aukist talsvert undanfarin ár en
fæstir hafa reynt fyrir sér í þeirri iðju
á lífsleiðinni,“ segir Sigurbjörg.

Bryddað upp á nýjungum
Á vinnustofunni er ekki bara
stundað handverk heldur er
þar einnig félagsstarf ýmiss
konar og listmeðferð. Sérstakur
listmeðferðarfræðingur, Fjóla
Eðvarðsdóttir, starfar í hlutastarfi á
Hrafnistu.
Það er alltaf mikið líf og fjör á
vinnustofunni. Sumir heimilismenn
kíkja líka í heimsókn á vinnustofuna
ekkert endilega til að vinna handverk
heldur til að fá sér kaffisopa, spjalla og
sækja í góðan félagsskap. Sigurbjörg
segir að iðjudeildin bjóði upp á
árstíðabundin verkefni og bryddi
upp á ýmsum nýjungum fyrir jól
og páska. „Við bökum piparkökur á
vinnustofunni fyrir jólin og þá kemur
yfirleitt mikill fjöldi heimilismanna
að baka. Einnig skárum við út um
350 laufabrauðskökur fyrir síðustu
jól og erum í góðu samstarfi við
eldhúsið. Starfsfólkið er stundum með
upplestur úr bókum eða les úr blöðum
fyrir heimilisfólkið,“ segir Sigurbjörg.

Sölusýning
á Sjómannadaginn
Sigurbjörg segir að löng hefð sé
fyrir Sjómannadeginum á Hrafnistu
og árlega er haldin sölusýning
á handverki heimilisfólks á
dvalarheimilunum.
„Heimilisfólki og starfsmönnum
finnst mjög skemmtilegt að geta
boðið upp á sölusýninguna á
Sjómannadeginum. Sumir íbúanna
eru mjög öflugir í að búa til fjölbreytt
handverk, allt frá sokkum til leirverka,
og eru duglegir að selja það. Ágóðinn
af sölunni rennur að sjálfsögðu til
viðkomandi heimilismanns.
Það er gaman að segja frá því að
hingað koma alltaf fastakúnnar á
hverju ári og vilja gjarnan kaupa besta
handverkið áður en það selst. Oft er
komin biðröð áður en sölusýningin er
opnuð,“ segir Sigurbjörg. Hún bætir
við að margir heimilismenn gefi líka
ættingjum sínum handverk sitt í jólaeða afmælisgjafir. Hún segist hvetja
sem flesta til að koma í heimsókn á
Hrafnistu á Sjómannadaginn en þá
er opið hús á öllum heimilunum og
m.a. hægt að skoða vinnuaðstöðu og
handverk heimilisfólks.

Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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Glæsilegt úrval
af sláttuvélum!
Gerðruábær
f up!
ka

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

V M - F é l ag V é l s t j ó r a o g M á l M t æ k n i M a n n a - Stórhöfða 25 - 110 Reykjavík - 575 9800 - www.vm.is
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NAUSTAVÖR

Margir spennandi
kostir fylgja
búsetu í öryggisog þjónustuíbúðum
Naustavarar
Naustavör, dótturfyrirtæki Sjómannadagsráðs
Reykjavíkur og Hafnarfjarðar, á fjölda öryggis- og
þjónustuíbúða á höfuðborgarsvæðinu fyrir 60 ára
og eldri. Alls eru þær nú 136, í fjölbýlishúsum og
raðhúsum, 24 eru við Brúnaveg í Reykjavík, 64
við Hraunvang í Hafnarfirði og 48 við Boðaþing
í Kópavogi en þar verða íbúðirnar alls 95 þegar
framkvæmdum lýkur.
Þessar íbúðir eru af vönduðustu gerð og með því besta sem
eldri borgurum býðst hér á landi. Íbúðirnar eru hannaðar
sérstaklega fyrir eldri borgara og húsin eru byggð í næsta
nágrenni við Hrafnistuheimilin á hverjum stað og er
innangengt frá íbúðunum inn á Hrafnistuheimilin.
Að geta búið sem lengst á eigin vegum
Markmiðið með byggingu þessara vönduðu öryggis- og
þjónustuíbúða er að gefa eldra fólki kleift að búa sem lengst
á eigin vegum í sérhönnuðum sérbýlum en njóta einnig um
leið þess mikla öryggis sem nálægðin við Hrafnistuheimilin
er þar sem aðgangur er að fjölbreyttri og margvíslegri
þjónustu. Nægir í því sambandi að nefna aðgang að
þjónustu hjúkrunarfræðinga, öryggisvöktun, skemmtilegt
tómstunda- og félagsstarf, t.d. hannyrðir, tálgun og fleira,
aðgang að sundlaug, íþróttasal með tækjum og ýmsu fleiru.
Nýjar íbúðir í Boðaþingi
Nýjasta viðbótin í íbúðaflóru Naustavarar er í Boðaþingi í
Kópavogi þar sem, eins og áður segir, hafa verið byggðar
48 íbúðir í fimm hæða lyftuhúsi. Handan götunnar eru
Hrafnista og þjónustumiðstöðin Boðinn sem Kópavogsbær
á og rekur. Þar voru nýlega vígð glæsileg innisundlaug
og heitir pottar sem fyrst um sinn a.m.k. verða
eingöngu til afnota fyrir íbúa Hrafnistu og öryggis- og
þjónustuíbúðanna.
Margir áhugaverðir og spennandi kostir
Sjómannadagsblaðinu fylgir að þessu sinni sérstakur
kynningarbæklingur þar sem fjallað er um helstu
búsetuskilyrði og kosti íbúðanna í Kópavogi, Reykjavík
og Hafnarfirði. Kostirnir eru fjölmargir. Ekki aðeins eru
íbúðirnar sniðnar að þörfum eldri kynslóðarinnar heldur
veitir búseta þar einnig aðgang að fjölbreyttri þjónustu
Hrafnistu. Því má heldur ekki gleyma að úr íbúðunum
er víða afar fagurt útsýni og húsin eru afar vel staðsett
með tilliti til þægilegra og fjölbreyttra gönguleiða. Alla
helstu kostina er að finna í bæklingnum sem fylgir þessu
blaði, hvort sem íbúðin er við Brúnaveg, Boðaþing eða
Hraunvang.
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Betri varaaflgjafar
APC er leiðandi í framleiðslu varaaflgjafa enda eru þeir þekktir fyrir rekstraröryggi og lága bilanatíðni.
Hafðu samband við sérfræðinga Nýherja og við finnum rétta APC varaaflgjafann fyrir þig.

lgjafar
APC varaaf
tíðni
· Lág bilana
dingartími
· Langur en
úrval
· Fjölbrey tt

Nýherji hf.

Sími 569 7700

www.netverslun.is

APC Smart-UPS 750VA

APC Back-UPS RS

· Hentar fyrir netþjóna, tölvu og
netbúnað
· Hugbúnaður tryggir upplýsingar
um rekstur og eftirlit
· Hægt að bæta við stjórneiningum,
svo sem SNMP netkortum og I/0
stöðukortum

· Nýtist vel fyrir símstöðvar,
iðntölvur og fjarskiptabúnað
· Hentar fyrir minni tækja- og
tengiskápa
· RS gerðin er hagstæð lausn fyrir
báta og minni skip
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Methúsalem Hilmarsson, forstöðumaður forvarna hjá
Tryggingamiðstöðinni, og Sonja Sif Jóhannsdóttir
forvarnarfulltrúi.

Góð heilsa dregur úr
fjarvistum og eykur öryggi
Tryggingamiðstöðin hefur undanfarið
unnið skipulega að því að efla forvarnarstarf
meðal sjómanna og stór þáttur í því er að
sjávarútvegsfyrirtæki hugi vel að heilsu
starfsmanna sinna og öðrum öryggisþáttum.
„ Forvarnarstarf er jákvætt og hagur bæði
atvinnurekandans og starfsmenn, auk þess sem

góð heilsa bætir lífsgæði fólks. Meginmarkmið
forvarnarstarfsins er að efla þekkingu og nýja
hugsun hjá stjórnendum og starfsmönnum
um forvarnarmál,“ segir Methúsalem
Hilmarsson, forstöðumaður forvarna hjá
Tryggingamiðstöðinni, en meðal þess sem
forvarnarstarfið byggist á er að verjast óhöppum

og draga úr hættu á tjónum og
slysum.
Öryggismál eiga að vera hluti
af menningunni um borð í
skipum, ekki kvöð. Bætt öryggi
fækkar slysum og töpuðum
vinnudögum. Methúsalem segir
þessi atriði hafa vakið athygli
hjá starfsfólki landvinnslunnar
sem er farið að kalla eftir sams
konar fræðslu og verið hefur
hjá fiskiskipunum. „Um borð
í skipum er innleitt ákveðið
öryggisstjórnunarkerfi en
tilgangur þess er að tryggja
sem best að öryggisþættir séu
undir stjórn, skip og búnaður
sé í lagi og hæfni skipverja sé
eins góð og nokkur kostur er.
Öryggisstjórnun er m.a. til að
takast á við mannlegu þættina
í slysum og óhöppum en 80 til
85% sjóslysa eru rakin til þeirra.
Kerfið byggist m.a. á skráningu
óhappa, ekki síst „næstum því
slysum.“ Það á að vera og er
eftirsóknarverðara að vinna hjá
fyrirtæki sem er með forvarnir
og öryggismál í lagi og fylgir
þeim. Einn helsti ávinningur
af góðu forvarnarstarfi er góð
ímynd fyrirtækisins og öruggari
starfsmenn,“ segir Methúsalem.

Rannsóknir staðfesta
árangur
Árið 2008 gerði Sonja Sif
Jóhannsdóttir rannsókn á
heilsu sjómanna. Niðurstöður
hennar voru alls ekki nógu góðar, 73%
sjómanna voru of þungir eða feitir við upphafi
rannsóknarinnar. Um 8% þátttakenda voru með
gott þrek í upphafi, aðrir voru með lágmarksþrek
eða sæmilegt þrek. Rúmlega 50% sjómanna voru
með of háan blóðþrýsting og of hátt kólesteról.

Rannsóknin gekk út á að fylgja hluta
sjómannanna eftir í 6 mánuði. Á þeim tíma
var reynt að bæta hollustu matarins með
hjálp kokkanna um borð ásamt því að hvetja
áhafnarmeðlimi til að hreyfa sig reglulega.
Áhrifin voru afgerandi, íhlutun í daglegt lífi
sjómannanna varð til þess að þeir léttust
að meðtali um 4 kg, mittismál minnkaði og
þrek jókst um 15% og 233% aukning varð á
hreyfingu hjá rannsóknarhópnum. Þátttakendur
í rannsóknarhópi bættu mataræði sitt til muna
ásamt því að depurð og kvíði minnkaði hjá þeim.
„Mikilvægi þessarar rannsóknar er ótvírætt
því aukin hreyfing og bætt mataræði stuðlaði
að betri heilsu og líðan sjómannanna.
Niðurstöðurnar gefa líka dýrmætar vísbendingar
um að lífsstílsíhlutanir séu árangursríkar og
því mikilvægt að hafa það í huga við skipulag
heilbrigðis- og forvarnarstarfs,“ segir Sonja Sif.
„Mitt starf byggist að mestu á samvinnu við
útgerðir sem við tryggjum. Við leggjum mikið
upp úr heilsueflingu um borð í skipunum og þá
skiptir miklu máli að fá kokkana í lið með sér.
Ég reyni að fræða áhafnarmeðlimi um mikilvægi
hreyfingar og holls mataræðis ásamt öðrum
öryggisþáttum,“ segir Sonja Sif.
Þau Methúsalem og Sonja Sif segja að leita
þurfi allra leiða til að fækka slysum á sjó.
„Með það að markmiði þarf að leggja áherslu
á fyrirbyggjandi aðgerðir, t.d. með því að
bæta heilsu þeirra og auka vitund sjómanna
um slysahættu, virkja eftirlit útgerða og
áhafna með öryggismálum í skipum. Við
hjá Tryggingamiðstöðinni höfum hugsað
út fyrir boxið í þessum efnum með því að
vinna markvisst að því að hvetja einstaklinga
að huga vel að heilsunni. Segjum að það að
huga að heilsunni sé grunnurinn að öllum
forvörnum. Með markvissri þjálfun og notkun
öryggisbúnaðar um borð hefur með skipulögðum
hætti verið unnið að fækkun slysa. Gott
heilsufar og heilbrigt mataræði skiptir þar einnig
máli,“ segja þau Methúsalem og Sonja Sif.

Sendum íslenskum sjómönnum
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Hjartað hefur stoppað.
Getur þú bjargað honum?
Með hverri mínútu sem líður
í hjartastoppi minnka lífslíkur
einstaklings um 7-10%.
Því á þetta hjartastuðtæki heima á
þínum vinnustað.

Powerheart er alsjálfvirkt
hjartastuðtæki sem gefur
leiðbeinandi fyrirmæli á íslensku
til notandans ásamt því að birta
leiðbeinandi texta á skjá.
Fjögurra ára ábyrgð á rafhlöðu.

Fastus | Síðumúla 16 | 108 Reykjavík | Sími 580 3900
www.fastus.is
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Sjómannadagurinn
5. júní 2011
Opið hús Handverkssala og sýning
Hrafnista Reykjavík kl. 13-17
Hrafnista Hafnarfirði kl. 13:30-16

Einnig opið mánudaginn 6. Júní
Kaffisala og ýmis önnur dagskrá í boði

Allir velkomnir
HRAFNISTA

skipavörur og varahlutaþjónusta
Vesturhrauni 1 - 210 Garðabæ
Sími 535 5850 - www.framtak.is
Afgas og ketilkerfi
Sóthlið
Soot remover

Afgas og ketilkerfi
Vatnshlið
OBWT-3 Organic
OBWT-4 Organic

Þilfar og skrokkur
Navalan rust
Converter
Rust remover
Þrif
Örhreinsir
Freyðigljái

Loftkælir
( túrbína )
Air cooler cleaner

Kælivatn véla
NCLT
Colorcooling

Vélarúmsbotn
Unclean break

Eimarar
Liquivap
Descaling liquid

Kjölfesta, sjór
Seaclean
Navalan 402

E F N A V Ö R U R
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Hraunborgir:

Góð aðstaða
fyrir ferðafólk og
sumarbústaðaeigendur
Orlofssvæðið í Hraunborgum í Grímsnesi nýtur sívaxandi
vinsælda enda eru aðstæður þar eins og best verður á kosið,
bæði fyrir sumarhúsaeigendur og almenna ferðamenn.
Til þess að mæta þörfum hins
almenna ferðamanns hefur mikið
kapp verið lagt á uppbyggingu
hjólhýsa- og tjaldsvæðis. Þar
hefur verið komið upp góðri
hreinlætisaðstöðu með góðu aðgengi
fyrir fatlaða. Svæðið hefur verið
mjög vinsælt meðal fjölskyldufólks,
starfsmannafélaga og vinahópa. Þar
eru einnig haldin fjölmörg ættarmót
á ári hverju en í Hraunborgum er
sérlega gott útivistarsvæði, bæði fyrir
börn og fullorðna. Á svæðinu er m.a.
minigolf, sparkvöllur, hjólaleiga, níu
holu golfvöllur, leiktæki fyrir börn og
útsýnisskífa þar sem hægt að er sjá
hvernig landið liggur og læra helstu
örnefni nágrennisins.
Þjónustumiðstöðin í Hraunborgum
er með sundlaug, þremur
heitum pottum og gufubaði.
Sundlaugarsvæðið hefur, eins og
gefur að skilja, notið mikilla vinsælda
undanfarin ár. Sundlaugargestir,
stórir sem smáir, geta notið
sumarblíðunnar við góðar aðstæður,
hvort sem þeir vilja busla í lauginni
eða slaka á í heitu pottunum og
gufubaðinu.
Þjónustumiðstöðin er með
yfirbyggðum sólpalli þar sem
hægt er að slappa af og grilla.
Innandyra er margt hægt að gera
sér til dægrastyttingar, spila billjard,
þythokkí, pílukast og fótboltaspil.
Þeir sem vilja taka það rólega geta
sest niður og haft það notalegt fyrir
framan sjónvarpið.
Skemmtilegur 9 holu par 3
golfvöllur er við þjónustumiðstöðina.
Stöðugt er unnið að endurbótum
á golfvellinum, flatir hafa verið
endurnýjaðar og tré gróðursett.
Golfvöllurinn hentar vel bæði
byrjendum sem og fjölskyldu- og
vinahópum. Þá geta kylfingar, sem eru
lengra komnir, ekki síður notið góðs
af því að spila völlinn og æft sveifluna
og stutta spilið.

Lausar sumarhúsalóðir
Í gegnum tíðina hefur verið
mikil ásókn í sumarbústaðalóðir
á orlofssvæði í Hraunborgum
enda svæðið vel í sveit sett og
lóðirnar standa öllum til boða.
Ásgeir S. Ingvason, forstjóri
Sjómannadagsráðs, segir fólk
eðlilega gera miklar kröfur um góðan
aðbúnað á sumarbústaðasvæðum.
„Við gerum það sem við getum til
þess að standa undir væntingum
sumarbústaðaeigenda og gesta
svæðisins,“ segir Ásgeir.
Í Hraunborgum eru nú til
ráðstöfunar 27 leigulóðir við Bakkavík
og Hofsvík. Lóðirnar eru hver um sig
5.100 fm að stærð og með aðgangi að
rotþró og heitu og köldu vatni.
Upplýsingar um lausar
sumarbústaðalóðir og aðstöðuna í
Hraunborgum fást í félagsheimili

sjómanna í Hraunborgum í síma 4864414, hjá Sjómannadagsráði í síma
585-9301 og á vef Sjómannadagsráðs,
www.sjomannadagsrad.is.

Bærinn Hraunkot við aldamótin 1900.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á hátíðisdegi þeirra
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Nýtt anddyri á Hrafnistu í Reykjavík

Nú standa yfir framkvæmdir við á anddyri Hrafnistu í Reykjavík. Framkvæmdirnar
eru hluti og framhald af þeim gegngeru breytingum á húsnæði Hrafnistu, sem staðið
hafa undanfarin ár, en elsti hluti þeirra er frá árinu 1957. Áætlað er að kostnaður við
framkvæmdirnar nú verði um eitt hundrað milljónir króna.
Með fyrirhuguðum breytingum stækkar aðalrými anddyris verulega, eða um
rúma 92 fermetra auk þess sem sérstakur inngangur fyrir hjólastóla verður útbúinn
við hlið aðalanddyris til að bæta aðgengið. Það eru THG arkitektar, sem hönnuðu
breytingarnar.
Á meðan framkvæmdirnar standa yfir er tímabundinn gengið inn um inngang á
norðurhlið hússins, bak við Laugarásbíó. Sá inngangur er síðan fyrirhugaður fyrir
sjúkrabílaflutninga. Þar er góð aðkoma að stórri lyftu. Yfir þann inngang verður sett
nýtt skyggni með lýsingu.

VILLIBRÁÐARKRYDDAÐ...

BRAGÐIÐ SEM ÍSLENDINGAR ELSKA
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Daglegt líf
á Hrafnistu

55

1. JÚNÍ 2011 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ

5. JÚNÍ 2010 SJÓMANNADAGSBLAÐIÐ

en 500 sinnum til Immingham, sem
er nálægt Grimsby í Englandi, en þar
er komið við tvisvar í hverjum túr.“
Hann segir að hver túr taki um hálfan
mánuð. Síðan er hálfur mánuður í
frí. Hann bætir við að nú sé ekkert
stoppað ytra eins og var gert áður fyrr.
„Í gamla daga var oft stoppað í
einhverja daga en nú er þetta ekki
nema nokkrir klukkutímar á hverjum
stað og enginn tími til að fara í land
því það er verið að taka olíu og gera
ýmislegt fleira.“
Guðjón rifjar upp að þegar
gjaldeyrishöftin stóðu yfir
á árum áður voru sjómenn í
millilandssiglingum sérstaklega
vinsælir í fjölskyldu- og vinahópnum.
„Við nutum sérstaklega mikilla
vinsælda á þeim tíma. Við fengum

Viðarvörn nr. hún1 spiliá vissulega
Íslandi
stóra rullu. Það var
rúm 30% af laununum okkar í
gjaldeyri sem við gátum tekið út
erlendis. Menn voru auðvitað að
versla ýmislegt til heimilisins, m.a.
ýmsar munaðarvörur,“ segir hann og
bætir við: „Í dag er gjaldeyririnn svo
dýr að það borgar sig ekki lengur að
versla erlendis.“

allt einhvern veginn svo sjarmerandi
á Gullfossi, jafnvel vélarúmið,“ segir
hann og brosir.
„Konan vissi því að hverju hún gekk
þegar hún ákvað að eignast sjóara sem
eiginmann. Hún hefur að langmestu
leyti séð um heimilið og uppeldi
tveggja sona okkar. Ég er svo heppinn
að vera afar vel giftur en hún hefur
nú einu sinni eða tvisvar viðurkennt
að ágætt sé að vera stundum laus við
karlinn,” segir Guðjón og hlær.
Hann rifjar upp þegar Gullfoss
var sendur til Vestmannaeyja þegar
gosið hófst þar 1973. „Gullfoss var
notaður sem hvíldarskip fyrir flesta
björgunarmenn sem aðstoðuðu í
Eyjum.
Skipinu var lagt fyrir utan höfnina
til að það myndi ekki lokast inni.
Björgunarmenn fóru árla á morgnana
í land og komu seint um borð á
kvöldin til að borða og sofa. Það er
gaman að segja frá því að um borð
í Gullfoss var bakarí sem mönnum
þótti afskaplega mikill lúxus. Bakaríið
í Gullfossi var vel nýtt í gosinu og
þar var allt brauð og annað gómsæti
bakað fyrir Vestmannaeyinga sem og
björgunarmenn. Það var dapurlegt
þegar Gullfoss var seldur úr landi í
október 1973,“ segir Guðjón.

15

Félagarnir Jón Guðnason, Guðjón Vilinbergsson og Helgi Steinsson sigldu
til Grikklands og heimsóttu m.a. Akrapólis.

Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.
Rómantík um borð í Gullfossi
Á Íslandi
bestu fáanlegu vörn.
Guðjón kynntist
núverandi konuer allra ve›ra von.Trygg›u vi›num
sinni, Rannveigu Ásgeirsdóttur, á
von. Trygg›u vi›num bestu fáanlegu
ve›ra
allra„Ég starfaði
vörn. Á Íslandi erGullfossi.
sem þriðji
vélstjóri á Gullfossi í þrjú ár og
Rannveig var þernavi›num
um borð. Við
best gu vörn. Á Íslandi er allra
allra ve›ra von. Trygg›u
fórum að slá okkur saman árið
1973 og giftumst
í kjölfarið. Árin á vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.
fáanlegu
Trygg›u vi›num bestu
Gullfossi eru mér mjög hugleikin og
ekki eingöngu út af rómantíkinni þótt
Á Íslandi er allra ve›ra von.Trygg›u vi›num
bestu fáanlegu vörn.
Trygg›u vi›num bestu fáanlegu
ve›ra
ÁumÍslandi
vörn.
Vélatoppurinn
borð í Gullfossi.er
„Þettaallra
var 12 strokka
vél og þaðvon.
var
einhver viss sjarmi að vera í vélarúminu í skipinu,“ segir Guðjón.

klukkutíma að vinna við að skipta um
sér fyrir hendur þegar hann hættir
stimpilinn og strokkfóðringuna. Það
störfum í næsta mánuði svarar hann:
var sem betur fer þokkalegt veður og
„Ég hef eiginlega ekki spáð mikið
skipið valt ekki mikið. Þetta var samt
í hvernig ég ætla að haga lífi mínu
óþægileg tilfinning því það er aldrei
þegar ég hætti á sjónum. Ég hef
gott að vera vélarvana úti á rúmsjó.
raunar ekki átt nein sérstök áhugamál
En lukkan hefur leikið við mig,“ segir
utan vélarúmsins á skipum en ég finn
yfirvélstjórinn.
kannski upp á einhverjum núna þegar
Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk
utanhúss.
Reynslan hefur sýnt að
Vélarvana
í 18
Hann viðurkennir að það sé dálítið
ég hef endalausan tíma í landi. Konan
Kjörvari er viðarvörn sem er gædd einstökum
eiginleikum fyrir
veðurfar.sérstakt að hafa verið 42 ár á sjó og
klukkustundir
úti íslenskt
á rúmsjó
stýrir heimilinu af mikilli röggsemi
„Ég hef verið ákaflega heppinn öll
alltaf á fraktskipum. „Mig langaði
og engin ástæða að breyta því þótt ég
mín ár á sjó. Ég hef aldrei lent í
aldrei neitt sérstaklega mikið á
verði meira á heimilinu en áður hefur
neinum skakkaföllum, varla fengið á
fiskiskip. Þetta þróaðist bara svona
þekkst. Þetta verða vissulega viðbrigði
mig brotsjó. Ég hef einu sinni orðið
og ég er mjög sáttur með það. Ég hef
en ég á nú væntanlega eftir að kíkja
fyrir slæmri vélabilun úti á sjó og
verið á ansi mörgum skipum Eimskips eitthvað niður á höfn og spjalla við
Útsölusta›ir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi
• BYKO
Kauptún •sem
BYKO Akranesi • Axel ﬁórarinsson málarameistari, Borgarnesi • Snæþvottur,
það er líklega
það alvarlegasta
og hef ekki einu sinni tölu á þeim
gömlu félagana,“ segir yfirvélstjórinn
Grundarfir›i • Virkið Hellissandi • Núpur byggingavöruverslun, Ísafir›i ég
• hef
Vilhelm
málarameistari,
• Verslunin
• BYKO Akureyri •
lent í. Gu›bjartsson
Við vorum að sigla
frá
öllum.Hvammstanga
Mér hefur liðið vel
á þeim og Eyri,aðSau›árkróki
lokum.
Ameríku
til
Íslands
og
það
bilaði
raunar
aldrei
spáð
í
að
breyta
til.“
Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • BYKO Rey›arfir›i • G.T. VÍK Egilsstöðum • Verslunin PAN, Neskaupstað • BYKO Selfossi • Mi›stö›in Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík.
stimpill í aðalvél. Við vorum heila 18
Aðspurður hvað hann ætli að taka

Notaðu sumarið til að verja viðinn!
Verið viðbúin vetrarhörkum

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður

Sparaðu eldsneytisolíu!

Olíueyðslumælar

Þú finnur það sem
þú leitar að með

ða!
í
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i
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www.a

Drangahraun 14. Sími 5442045. www.aflhlutir.is
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Við sendum hér kveðju á Sjómannadegi
sægörpum á hafsins vegi.
Hvert sem þeirra leiðir liggja
leynist jafnan örugg bryggja.
– Okkar hlutverk er að tryggja.
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