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SJÓMANNADAGS

BLAÐIÐ

Má eiga von á
öðru Básendaflóði?

n Þrátt fyrir mannvirki til varnar flóðum, nákvæmari
veðurspár og sterkbyggðari hús, skip og báta má vænta
verulegs tjóns ef sjávarflóð á borð við Básendaflóðið riði
yfir aftur samfara stórstreymi. 
> 18

Sjómannadagurinn

Lífsgæðakjarni tekinn til starfa
n Með samvinnu Sjómannadagsráðs, heilbrigðisyfirvalda
og Reykjavíkurborgar er nýr og einstakur lífsgæðakjarni,
Sléttan, óðum að taka á sig mynd í Fossvogsdalnum með
nýju hjúkrunarheimili fyrir níutíu íbúa, þjónustumiðstöð
og fjölda leiguíbúða.
> 44

2020
Sjóveikin kom ekki fyrr en eftir mánuð
n Snæbjörn Guðmundsson er einn þeirra sjómanna sem alla tíð
hafa verið plagaðir af sjóveiki. Nýjar rannsóknir á hreyfiveiki vekja
vonir um að draga megi úr óþægindum þeirra sem glíma við þennan krankleika. 
> 48
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Framfarir í heilsumælingum

Íslendingar hafa náð góðum og mikilvægum árangri þegar kemur að úrræðum til að bæta enn heilsu sjómanna. > 6

í allt sumar
husa.is

SJÓMENN,
TIL HAMINGJU!
Saga TM er samofin sögu sjávarútvegs á Íslandi. Við erum
stolt af því að hafa komið að uppbyggingu og viðhaldi
öflugrar útgerðar við Ísland frá stofnun fyrirtækisins.
Til hamingju með daginn sjómenn, njótið hans.
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Afla vel og koma heil heim
Þegar ég fór ungur maður til sjós á
togara heima á Dalvík var umhverfi
sjómannsins allt annað en það er
í dag. Maður ólst upp við það að
sjómennskan væri hættulegt starf
sem á stundum gæfi vel í aðra hönd,
stéttin væri hörð í horn að taka en
stæði þétt saman þegar á reyndi.
Mannlífið á Dalvík, líkt og í
flestum sjávarplássum landsins,
rís og hnígur í takt við sjólagið
í sjávarútvegi landsmanna. Í
uppvextinum ólst ég upp við leik og
starf í fjörunni, á bryggjunum og á
síldarplönum, svo ég tali nú ekki
um Netagerð Dalvíkur hf. Og svo
fór maður fyrst á sjóinn á sumrin í
skólafríum, á togara, og datt þá inn
í þetta samfélag „jaxlanna“ sem svo

var oft kallað, sérstaklega
af þeim sem ekki þekktu
til. Þarna kynntist maður
margvíslegum manngerðum, allt frá óhörðnuðum
unglingum til saltstorkinna sögufrægra einstaklinga sem voru komnir
nokkuð við aldur.
Í þá daga var stálskrokkur skipsins lokuð veröld,
án mikilla tenginga í land nema í
gegnum gömlu „Gufuna“. Einstaka
símtal gat þó komið til, ef mikið lá
við, í gegnum radíóin sem allir gátu
hlýtt á ef vilji manna stóð til þess.
Við þekkjum öll sögurnar af ungu
mönnunum sem fengu símtal eða
skeyti um borð um fæðingu barns.

Fram kom lítið annað en
kyn barnsins og kannski
einhver orð um að „barni og
móður heilsast vel“. Tóku
þó allir þátt í gleðinni yfir
þessum tímamótum með
hinum nýbakaða föður.
Þetta er allt annað í
dag; fjarskipti eru greiðari,
upplýsingar og tenging við
mannlíf með betri hætti og
aðbúnaður. Sumum þykir jafnvel
nóg um allar síma- og fjarskiptatengingarnar. Sjálfum þykir mér
gott að leggja farsímann frá mér
og verður mér stundum hugsað til
daganna þegar ég var til sjós og sá
ekki annað fyrir mér en að það yrði
lífsstarf mitt.

öflin lýtur ætíð sömu lögmálum.
Aðbúnaður, hugarfar og slysavarnir
hafa gert okkur kleift að ná þeim
árangri sem raun ber vitni og fyrir
það ber að þakka.
Markmiðið áhafnar er alltaf það
sama þegar lagt er úr höfn; að afla
vel og koma heil heim. Eins og var
í sjóferðabænum langfeðra okkar,
þar sem heitið var á almættið fyrir
huldum öflum lofts og lagar svo að
skipið yrði leitt farsællega á djúpið.
Ég óska sjómönnum, fjölskyldum
þeirra og landsmönnum öllum
gleðilegs sjómannadags.

Mikilvægustu framfarirnar fyrir
störf sjómanna eru sá árangur sem
hefur náðst í slysavörnum til sjós.
Enginn sjómaður fórst á síðasta ári
við strendur landsins, sem er sjötta
árið sem slíkt gerist og þriðja árið
í röð. Þessi gleðitíðindi koma fram
í ársskýrslu rannsóknarnefndar
samgönguslysa og ber að þakka af
heilum hug. Þegar haft er í huga
að sá vetur sem nú er að baki hefur
reynst sjómönnum afar erfiður,
miklar brælur og sjólag oft með
versta móti, er maður enn þakklátari öllum þeim sem lagt hafa því
liðsinni sitt að forða slysum til sjós.
Skip og búnaður batna ár frá ári og
þekkingu og færni sjómanna fleygir
fram en glíma þeirra við náttúru-

Kristján Þór Júlíusson,
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra

Erfið ákvörðun eftir óslitin hátíðahöld
Á árinu er haldið upp á sjómannadaginn í 83. sinn. Fyrsti sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur
6. júní 1938 og fóru hátíðahöldin
fram við Leifsstyttuna á Skólavörðuholtinu í Reykjavík. Á hverju ári
síðan hefur verið haldið upp á
sjómannadaginn í Reykjavík með
líku sniði og þennan fyrsta dag.
Hátíðahöld sjómannadagsins hafa
aldrei fallið niður frá þessum fyrsta
degi árið 1938 þrátt fyrir heimsstyrjöld og mikla sjóskaða bæði af
völdum hernaðar og af veðurfarslegum ástæðum. Sjórinn var sóttur fast
og verð á aflanum var oftast gott. Ný
og betri fiskiskip bættust stöðugt
í flotann og hefur verið svo fram á
þennan dag. Með aukinni þekkingu
á öryggi, bættum skipakosti og
reglum um fiskveiðar hefur slysum á
sjó fækkað verulega og undanfarin
fjögur ár hefur enginn sjómaður
týnt lífi á sjó og má það líklega
þakka mest ofangreindum þáttum.
Nauðsynlegt er að halda fræðslu um
öryggismál áfram af miklum krafti
því enn er of mikið um slysfarir um
borð í skipum. Mikil þörf er á að
koma í veg fyrir þau og láta hvergi
deigan síga. Við getum það og höfum
sýnt að það er hægt. Við eigum að
sýna þeim er þar fara fremstir í flokki
hversu mikils við metum störf þeirra.
Starfsmenn Landhelgisgæslunnar og
Slysavarnafélagsins Landsbjargar,
auk sjómannanna sjálfra, hafa
sýnt mikinn dugnað, drengskap og
djörfung við að aðstoða skip þegar
þess hefur verið þörf. Störf þeirra
hafa verið ómetanleg. Hafi þeir mikla
þökk fyrir.
Það verður hins vegar á þessu ári
sem hátíðahöld sjómannadagsins
falla niður í fyrsta skipti og ekki af

völdum stríðsátaka, sem
kannski hefði komið fyrst
upp í hugann, heldur af
veirufaraldri sem hefur
sett svip sinn á alla
heimsbyggðina og á ég
þar við Covid-19. Allt
samkomuhald hefur verið
fellt niður og á grundvelli
þess og í samráði við
almannavarnir var ákveðið
að hefðbundin hátíðahöld yrðu
felld niður. Þetta var erfið ákvörðun
en ekki um annað að ræða eins og
mál hafa ráðist nú í mars fram á
þennan dag. Vonir stóðu til að hægt
yrði að hafa hefðbundna athöfn við
minnisvarða óþekkta sjómannsins
og minningaröldur sjómanna í
Fossvogskirkjugarði en við nánari
skoðun reyndist það óframkvæmanlegt. Lítillega hefur verið losað
um hömlur á samkomuhaldi en
ekki nóg til að hafa megi hátíðahöld
eins og tíðkast hafa seinni ár og sett
hafa mikinn svip á borgarlífið.
Sjómannaguðsþjónusta verður
í Dómkirkjunni í Reykjavík og
verður henni útvarpað eins og
venja er til. Takmarka verður
aðgang að kirkjunni og verður
það gert í samráði og undir stjórn
starfsfólks kirkjunnar. Skrúðganga
frá safnaðarheimili Dómkirkjunnar
að kirkju fellur niður. Sjómenn úr
röðum starfsmanna Landhelgisgæslunnar lesa ritningarorð eins og
verið hefur undanfarin ár. Meðan á
guðsþjónustu stendur verður lagður
blómsveigur á minningaröldur
sjómanna í Fossvogskirkjugarði.
Margs er að minnast úr starfi
Sjómannadagsráðs höfuðborgarsvæðisins á liðnu ári. Má þar fyrst
nefna byggingu nýs eldhúss við

Tilgangur og markmið
Sjómannadagsráðs eru m.a.:

Um Sjómannadagsráð
höfuðborgarsvæðisins

»» Að efla samhug meðal sjómanna og
hinna ýmsu starfsgreina sjómannastéttarinnar og vinna að nánu
samstarfi þeirra.

Að Sjómannadagsráði höfuðborgarsvæðisins standa eftirtalin stéttarfélög sjómanna:

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

»» Félag skipstjórnarmanna, Félag
vélstjóra og málmtæknimanna,
Sjómannafélag Íslands, Félag
íslenskra loftskeytamanna, Sjómannafélag Hafnarfjarðar og Félag
bryta.

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

hætti bæði fyrir skjólstæðinga
Hrafnistu í Reykjavík.
okkar og með rekstrarhagkvæmni
Eldhúsinu er ætlað að
í huga. Yfirumsjón með byggingarframkvæma alla matargerð
fyrir Hrafnistuheimilin á
framkvæmdum höfðu starfsmenn
höfuðborgarsvæðinu, en
Sjómannadagsráðs í samvinnu við
þau er nú alls sex talsins.
THG Arkitekta og Reykjavíkurborg.
Matur fyrir HrafnistuheimSamvinna við Reykjavíkurborg og
Heilbrigðisráðuneyti hefur verið
ilin tvö í Reykjanesbæ
með miklum ágætum og sýnt og
verður þó framleiddur
sannað að hægt er að eiga góða
áfram í Reykjanesbæ.
samvinnu, þótt ólíkir aðilar eigist
Miklar byggingarframvið. Ólíkt flestum framkvæmdum
kvæmdir hafa staðið yfir við nýtt
sem við heyrum af tókst að byggja
hjúkrunarheimili við Sléttuveg í
hjúkrunarheimilið undir áætluðum
Reykjavík samfara því að unnið
kostnaði, sem metinn var fyrir
var við byggingu leiguíbúða þar
þremur árum, og er munurinn um
og þjónustubyggingar fyrir íbúa
200 milljónir króna. Framkvæmdsvæðisins. Hefur verið ánægjulegt
að fylgjast með áhuga íbúa á
um við þjónustubyggingu er
svæðinu á byggingarframkvæmdum
nýlokið og hún hefur verið tekin í
og hefur ekki skort á liðsinni þeirra
notkun. Í maílok var borgarstjórinn
um ýmsa hluti. Á þessu svæði í
í Reykjavík, Dagur B. Eggertsson,
Fossvogi býr margt eldra fólks sem
fenginn til að opna dagdvölina
væntir þess að þjónustubyggingin
„Röstina“ í þjónustumiðstöðinni
komi því og öðrum að góðum notum, fyrir 30 einstaklinga. Samningur
en þar verður ýmiss konar þjónusta
hefur verið gerður við Reykjaauk kaffi- og veitingahúss. Má ætla
víkurborg um leigu á stórum hluta
að þar verði oft fjörugt þegar margir
byggingarinnar sem nýtast mun til
koma saman við leik og skemmtun.
ýmiss konar starfsemi fyrir aldraða.
Við þökkum nágrönnum okkar við
Um leið og ég þakka heimilisSléttuveg og næsta umhverfi þolinfólki Hrafnistu og nágrönnum á
mæði og skilning á öllu því raski sem Sléttuvegi samstarfið og starfsfólki
Sjómannadagsráðs og happdrættis
fylgt hefur framkvæmdum.
DAS fyrir óeigingjörn og vel unnin
Hjúkrunarheimilið er eign
störf vil ég senda starfsfólki Hrafnríkis og borgar en samið var fyrir
nokkrum árum að Hrafnista sæi
istuheimilanna sérstakar þakkir
um rekstur þess. Að auki samþykkti
fyrir frábæran árangur og fórnfýsi
Reykjavíkurborg að semja við
í baráttu við þessa erfiðu og illvígu
Hrafnistu um umsjón byggingarveiru. Ég sendi þakkir og virðingu
til íslenskrar sjómannastéttar fyrir
framkvæmda og samninga við
allan árangur og dug á liðnu ári.
byggingaraðila. Heimilið er byggt
Gleðilegan sjómannadag!
í nánu sambandi við starfsfólk
Hrafnistu og er fyrirkomulag
hússins samkvæmt óskum. Það var
Hálfdan Henrysson,
gert til að tryggja að fyrirkomulag
stjórnarformaður
allt yrði með sem skilvirkustum
Sjómannadagsráðs.

»» Að beita sér fyrir menningarmálum er
sjómannastéttina varða og vinna að
velferðar- og öryggismálum hennar.
»» Að afla fjár til þess að reisa og
reka dvalarheimili, hjúkrunarheimili, vistunar- og endurhæfingaraðstöðu, íbúðir og leiguíbúðir,
einkum fyrir aldraða sjómenn og
sjómannsekkjur.
»» Að stuðla að byggingu og rekstri
orlofshúsa, sumardvalarheimila og
alhliða orlofsstarfsemi fyrir sjómenn,
fjölskyldur þeirra og starfsmenn
samtaka þeirra.

»» Að beita áhrifum sínum á stjórnvöld
til setningar löggjafar til styrktar framgangi markmiða Sjómannadagsráðs.
»» Sjómannadagsráð rekur átta Hrafnistuheimili í fimm sveitarfélögum sem
veita um 800 Íslendingum öldrunarþjónustu. Auk þess rekur félagið
leiguíbúðir Naustavarar ehf. í þremur
sveitarfélögum, sem veita meira
en 300 öldruðum búsetu á eigin
vegum, sem studd er með samstarfi
við Hrafnistu. Þá rekur félagið einnig
Happdrætti DAS sem styður við
uppbyggingu öldrunarþjónustunnar,
ásamt Laugarásbíói og sumarhúsasvæði í Hraunborgum Grímsnesi.

Forsíðumynd: Áhöfnin á Auði Vésteins SU88,
Ellert Jóhannsson, Svanur Ingi Ómarsson,
Karl Axel Karlsson, og Haukur Guðberg
Einarsson skipstjóri. Mynd/Hreinn Magnússon
Útgefandi: Sjómannadagsráð, Hrafnistu,
Laugarási, 104 Reykjavík.
Framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs: Sigurður
Garðarsson.
Ritnefnd: Björn Finnbogason, Hjálmar Baldursson
og Vilbergur Magni Óskarsson.
Umsjón: KOM ehf., kynning og markaður.
Ritstjóri: Óli Kristján Ármannsson
Höfundar efnis: Bolli Valgarðsson, Gísli Freyr
Valdórsson, og Óli Kristján Ármannsson
Ljósmyndir: Hreinn Magnússon o.fl.
Sala auglýsinga: Birna Sigurðardóttir,
bsig@bsig.is.
Prentvinnsla: Landsprent ehf.
Upplag: Dreifing með Morgunblaðinu og PDFútgáfu á póstlista stéttarfélaga sjómanna.

Stjórn Sjómannadagsráðs
höfuðborgarsvæðisins skipa:
»» Hálfdan Henrýsson formaður, Félagi
skipstjórnarmanna.
»» Guðjón Ármann Einarsson
varaformaður, Félagi
skipstjórnarmanna.
»» Jónas Garðarsson gjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.
»» Oddur Magnússon varagjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.
»» Sigurður Ólafsson ritari, Félagi
vélstjóra og málmtæknimanna.
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Miklar framfarir
í heilsumælingum
sjómanna

Íslendingar hafa náð góðum og mikilvægum árangri í öryggismálum og forvarnastarfi á sjó. Það hefur skilað sér í færri
slysum og færri dauðsföllum og nú er svo komið að enginn
hefur látið lífið á sjó síðustu þrjú ár. Samhliða hafa einnig orðið
framfarir í mælingum á heilsufari sjómanna og vitundarvakning þegar kemur að úrræðum til að bæta enn heilsu þeirra.

A

llt byggir þetta á aukinni
fræðslu, vel skipulögðum
forvörnum, æfingum og
bættum öryggisbúnaði svo fátt eitt sé
nefnt. Samhliða aukinni öryggisvitund hefur átt sér stað jákvæð þróun
þegar kemur að heilsufari sjómanna,
hvort sem er með heilsufarsskoðun-

um, forvörnum eða úrræðum sem
eru til þess fallin að sjómenn nái
bata eftir að hafa lent í slysum eða
orðið veikir. Flestar útgerðir eru í dag
með öryggisstjóra og tryggingafélög
horfa í auknum mæli til öryggismála
og heilsufars við mat á iðgjöldum
útgerða.

Guðni Arinbjarnar bæklunarlæknir
hefur í um 20 ár einnig starfað
sem sjómannalæknir. Hann rekur
fyrirtækið Sjómannaheilsa ásamt
eiginkonu sinni, Svanlaugu Ingu
Skúladóttur hjúkrunarfræðingi.
Fyrirtækið þjónustar fjölda útgerðarfélaga, sinnir heilsufarsmælingum
bæði fyrir sjómenn og starfsmenn í
landvinnslu og fylgir þeim eftir sem
hafa lent í slysum við vinnu á sjó, í
frítíma eða veikindum.
Fleiri snúa aftur til vinnu
Guðni segir í samtali við Sjómannadagsblaðið að hér á landi hafi náðst
góður árangur, ekki bara í því að meta
og fylgjast með heilsufari sjómanna

Guðni Arinbjarnar bæklunarlæknir
hefur starfað sem sjómannalæknir í um
tvo áratugi. Hann og eiginkona hans,
Svanlaug Inga Skúladóttir, reka saman
fyrirtækið Sjómannaheilsu sem sinnir
heilsufarsmælingum jafnt fyrir sjómenn
og starfsfólk landvinnslu og fylgir þeim
eftir sem hafa lent í slysum við vinnu á
sjó, í frítíma eða veikindum.
Mynd/Hreinn Magnússon

Það er mjög mikilvægt að
fylgja þeim sem lent hafa
í óhöppum vel eftir, alveg
frá því að þeir slasast eða
veikjast og þangað til þeir
fara aftur til vinnu.

heldur einnig að fyrirbyggja óhöpp
og bjóða upp á úrræði fyrir þá sem
lent hafa í óhöppum. Ástæðan er sú
vitundarvakning sem hefur verið
bæði meðal sjómanna og útgerðarmanna um að huga meira að öllum
öryggismálum um borð í skipum.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn

Komdu góðu
skipulagi á
vinnustaðinn

TEIKNIÞJÓNUSTA
Við hjá Syrusson bjóðum
upp á þá þjónustu að
skipuleggja og 3D teikna
rými fyrir heimili og
fyrirtæki.
Hafðu samband:
syrusson@syrusson.is

Við erum flutt
í nýtt og glæsilegt
húsnæði

SÍÐUMÚLI 17

SYRUSSON - ALLTAF MEÐ LAUSNINA

SÍÐUMÚLI 17 - SÍMI 588 4555 - SYRUSSON.IS
OPIÐ MÁN-FÖS 9-18
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Guðni segir að fyrir utan aukna
áherslu á líkamlegt heilbrigði hafi
á undanförnum árum einnig orðið
mikil vitundarvakning hvað varði
andlegt heilbrigði sjómanna.
Mynd/Hreinn Magnússon

Útbúnaður um borð hefur
tekið miklum framförum
og líkamlegt erfiði hefur í
mörgum tilvikum minnkað.
Fólk hefur líka lært að
beita sér öðruvísi en áður
við erfiðisvinnu.
„Það er mjög mikilvægt að fylgja
þeim sem lent hafa í óhöppum vel
eftir, alveg frá því að þeir slasast
eða veikjast og þangað til þeir fara
aftur til vinnu,“ segir Guðni.
„Það þarf að vísa þeim sem hafa
af einhverjum ástæðum orðið
óvinnufærir áfram í kerfinu, finna
réttu úrræðin til að ná bata og
tryggja að þeir komist aftur í

vinnu, hvort sem það er á sjó eða
við annað. Við sjá í dag fleiri snúa
aftur til vinnu eftir slys eða óhöpp
en fyrir 10-15 árum. Tilfinningin er
að stærri örkumlandi slysum hefur
fækkað, en betur má ef duga skal og

það þarf alltaf að vera á tánum
varðandi öryggismál sjómanna. Hér
má aldrei slaka á.“
Annar mikilvægur þáttur í auknu
heilsufari er leiðbeiningar og
markmiðasetning. Með reglulegum
heilsufarsmælingum, blóð- og
þvagprufum, sjónmælingum,
heyrnarmælingum, blóðþrýstingsmælingum og fleira skapast einnig
vettvangur til að leiðbeina áhafnarmeðlimum um það sem betur má fara
í mataræði, hreyfingu, svefnvenjum
og öðru sem er til þess fallið að bæta
heilsu einstaklinga. Það segir sig
sjálft að sjómenn hafa ekki sama
aðgang að líkamsræktarstöðvum,
sundi eða útivist á meðan þeir dvelja
á hafi úti nema í litlum mæli en Guðni
segir að þess heldur sé mikilvægt
að setja sér skýr markmið og fá

Uppfylla ekki alþjóðlegar kröfur
n Sem fyrr segir hafa ekki verið gerðar ítarlegar rannsóknir á heilsufari sjómanna á liðnum árum. Svanlaug gerði þó
rannsókn á þyngd íslenskra sjómanna á fiskiskipum sem eru 500 brúttótonn og stærri árið 2012. Rannsóknina gerði hún
vegna mastersritgerðar sinnar þegar hún, fyrst Íslendinga, lauk prófi í sjómannaheilsu (e. Master of Maritime Health) frá
Háskólanum í Cadiz á Spáni.
Rannsókn Svanlaugar leiddi í ljós að 6% íslenskra sjómanna uppfylltu ekki kröfur sem gerðar voru á þessum tíma
um atgervi sjómanna, þar sem þeir voru of þungir (með BMI-stuðul yfir 35). Í flestum löndum í kringum okkur, til dæmis
í Noregi og Danmörku, hafa yfirvöld innleitt staðla í lög og reglugerðir um sjómennsku. Nær fjórðungur sjómanna var í
offituhópi þegar horft var til BMI-stuðuls. Þó var tekið fram að BMI-stuðullinn endurspeglaði ekki endilega raunverulega
líkamsfitu, þar sem margir sjómenn væru vöðvamiklir. Aðeins 25% þeirra sem tóku þátt í rannsókninni voru í kjörþyngd.
Þegar tölurnar voru bornar saman við sambærilegar rannsóknir erlendra aðila kom þó í ljós að ofþyngd er vaxandi
vandamál bæði á Íslandi og í öðrum löndum. Þá var einnig vikið að mataræði um borð í skipum, sem skýrir að hluta þá
þróun sem átt hafði sér stað, auk þess sem margar áhafnir ráku sínar eigin sjoppur um borð í skipum. Rannsóknin leiddi
einnig í ljós að þeir sjómenn sem störfuðu á átta tíma vöktum (í stað sex tíma vakta) voru líklegri til að nýta líkamsræktartæki um borð þar sem þeim var til að dreifa.
Lausleg yfirferð Sjómannadagsblaðsins gefur til kynna að á þessu hafi orðið breyting á liðnum árum, þá sérstaklega
þegar kemur að mataræði um borð í skipum. Framþróun í mataræði á landi hefur að einhverju leyti skilað sér í eldhús
skipanna; hugað er að kolvetnisminni mat og hollara fæði almennt.

leiðbeiningar, til dæmis um æfingar
sem hægt er að gera út á sjó og hvetja
menn til að nýta þá aðstöðu sem er
um borð í sumum skipum.
Hraustari en áður
Spurður hvort munur sé á
heilsufari sjómanna í dag og
fyrir 20 árum, þegar þau hófu að
veita þessa þjónustu, segir Guðni
að almennt séð séu sjómenn
hraustari en áður. Hann tekur þó
fram að skortur sé á almennum
rannsóknum þess efnis, en þetta
mat byggi hann á reynslu sinni og
þekkingu.
„Sjómennskan í dag er ekki sú
sama og hún var fyrir 20 árum og
hvað þá þegar horft er lengra aftur
í tímann,“ segir Guðni.
„Það virðist vera að hraustari
menn, ef þannig má taka til
orða, veljist á sjó nú. Það kann
að skýrast að miklu leyti af því
að sjómönnum hefur fækkað
samhliða betri skipum og betri
tækjabúnaði um borð auk þess
sem atvinnulífið er fjölbreyttara
nú en áður. Hér á árum áður fóru
margir á sjó án þess að eiga um
marga aðra kosti að velja en nú
eru frekar einstaklingar um borð
sem velja sér þetta starf umfram
önnur. Sjómannastéttin er líka
að eldast því nú geta menn verið
lengur á sjó en áður var vegna
breytinga á eðli vinnunnar.“
Mikið álag á stoðkerfið
Guðni segir að enn beri þó nokkuð
á álagsmeiðslum um borð í skipum, jafnvel þó svo að tækjabúnaður og annar útbúnaður sé betri
en áður. Sjómennska er og verður
áfram líkamlega erfitt starf.
„Það er enn mikið álag á
stoðkerfi líkamans, svo sem vöðva
og liði,“ segir Guðni.
„Útbúnaður um borð hefur tekið
miklum framförum og líkamlegt

erfiði hefur í mörgum tilvikum
minnkað. Fólk hefur líka lært
að beita sér öðruvísi en áður við
erfiðisvinnu, til dæmis við að
lyfta þungum hlutum, auk þess að
hugsa meira um öryggi og forvarnir. Þrátt fyrir þetta allt saman er
enn álag á stoðkerfið. Það kunna
að vera ýmsar skýringar á því,
sumir verkferlar fela enn í sér
erfiða líkamlega vinnu, sjómenn
standa mikið við vinnu sína, beita
sér á ákveðinn hátt, vinna við
mikinn hávaða, svefninn er ekki
reglulegur og þannig mætti áfram
telja. Þarna eigum við enn mikið
verk eftir óunnið.“
Andlegt heilbrigði mikilvægt
Guðni vekur máls á því að á
undanförnum árum hafi einnig
orðið mikil vitundarvakning um
andlegt heilbrigði sjómanna.
„Það má í einföldu máli segja
að vandamálið hafi verið tvíþætt
á árum áður, annars vegar að
menn létu ekki vita af andlegum
veikindum sínum, t.d. þunglyndi
eða kvíða, og hins vegar að
útgerðirnar voru ekki með úrræði
í boði þegar slík mál komu upp,“
segir Guðni.
„Þetta hefur breyst mikið. Menn
eru ófeimnari við að tjá sig um
þessi mál, enda upplifa sjómenn
þunglyndi og kvíða eins og aðrir.
Þeir eru mikið frá fjölskyldum
sínum, svefninn er óreglulegur og
það eru fleiri þættir sem hafa áhrif
á andlega heilsu. Að sama skapi
ríkir meiri skilningur á þessum
málum, bæði hjá útgerðunum
sjálfum og á meðal skipstjórnarmanna, og almennt vilja þessir
aðilar leggja sig fram við að bjóða
upp á lausnir og úrræði þar sem
sjómenn geta fengið viðeigandi
aðstoð. Það er mikil framför og
ekki síður mikilvægt en að sinna
líkamlegri heilsu.“
- gfv

Á síðustu 30 árum hefur Hampiðjan framleitt og selt yfir þúsund Gloríur til útgerða í 28 löndum.

Kauptu miða á das.is

das.is
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Georg Lárusson, forstjóri
Landhelgisgæslunnar.
Mynd/Árni Sæberg

Drónar og gervitungl eru framtíðin
Í framtíðarþróun á tækjum
og tólum Landhelgisgæslunnar má gera ráð fyrir því
að fjareftirlit með drónum
og gervitunglum spili stórt
hlutverk.

Menntun og þjálfun
sjómanna mikilvæg

F

rá því að fyrsta varðskipið sem
smíðað var fyrir Íslendinga
kom til landsins fyrir 94
árum, gufuskipið Óðinn, hefur
Landhelgisgæslan haft það hlutverk
að gæta hagsmuna þjóðarinnar við
verndun fiskimiða, björgunarstörf á
hafi og við strendur landsins og aðra
þjónustu við landsmenn sem breytist
eins og eðlilegt er í tímans rás. Hröð
tækniþróun, aukin menntun sjómanna, betri búnaður og breytingar
á umhverfinu eru allt þættir sem hafa
– og munu hafa til frambúðar – áhrif á
öryggismál á hafi úti.
Til þess að geta sinnt hlutverki sínu
hefur Landhelgisgæslan í gegnum
tíðina þurft á ýmiss konar búnaði
að halda, svo sem skipum, þyrlum,
flugvélum og öðrum tækjum. Allt
þróast það með tímanum og f yrir
stofnun eins og Landhelgisgæsluna
er nauðsynlegt að horfa lengra fram í
tímann en til dagsins í dag. Sú staða
sem myndast hefur vegna COVID-19
heimsfaraldursins hefur sýnt
hversu hratt aðstæður geta breyst til
skemmri tíma, til að mynda fjárhagur
ríkisins. Það sem mun þó ekki
breytast í f yrirsjáanlegri framtíð er að
skipasiglingar í kringum landið munu
halda áfram að aukast, sjávarafurðir
verða áfram sóttar og nauðsynlegt
verður að búa yfir getu til að geta
sinnt br ýnum ör yggisþáttum á sjó og
landi. Þannig má sem dæmi nefna að
þrátt f yrir að útboði á þremur nýjum
þyrlum hafi verið frestað um sinn er
ljóst að á einhverjum tímapunkti mun
þurfa að kaupa eða leigja hingað til
lands nýjar þyrlur.

Varðskipið Þór er eina skip Gæslunnar sem uppfyllir allar kröfur og væntingar um gott varðskip. Til lengri tíma er þörf á tveimur
Mynd/Árni Sæberg
slíkum skipum. 

TF-SIF mögulega síðasta flugvélin
Það má segja að þarfagreining
framtíðarinnar sé í sífelldri vinnslu
innan Landhelgisgæslunnar. Georg
Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, segir í samtali við
Sjómannadagsblaðið að mikilvægt
sé að horfa til framtíðar þegar hugað
er að öryggismálum og nýta bæði
tækniþróun og þekkingu.
„Við erum sífellt að huga að
framtíðinni, horfa 20-30 ár fram í
tímann og huga að þeirri tækniþróun
sem er að eiga sér stað hverju sinni,“
segir Georg.
„Það á ekki aðeins við um skip og
loftför, og um leið útbúnað þeirra,
heldur einnig um annan búnað til að
sinna fjareftirliti, mengunareftirliti
og fleiri þáttum. Hafsvæðið í kringum

Við þurfum samt alltaf að
miða við að þyrlurnar geti
flogið rúmar 200 sjómílur
frá strönd, athafnað sig við
björgun og flogið til baka –
í öllum veðrum allt árið um
kring. Til þess þarf stórar
og afkastamiklar þyrlur.

Ísland er gífurlega stórt og eina leiðin
til að hafa yfirsýn yfir það allt er fjareftirlit. Við getum notað ger vitungl til
að hafa yfirsýn en um leið þurfum við
að hafa þann búnað sem þarf til að
bregðast við þegar á reynir, hvort sem
það eru skip eða þyrlur.“
Landhelgisgæslan fékk mannlaust
loftfar, dróna, til notkunar í fjóra
mánuði á síðasta ári. Það var gert
út frá Egilsstaðaflugvelli til að hafa
sem minnst áhrif á flugleiðir. Var
það samstarfsverkefni Siglingaör yggisstofnunar Evrópu (EMSA)
og Landhelgisgæslunnar og var
dróninn notaður við löggæslu, leit og
björgun og mengunareftirlit á hafinu
umhverfis Ísland. Dróninn gaf góða
mynd af svæðinu, kom auga á meint
brottkast, fann bát sem stjórnstöð

n Georg nefnir að fyrra bragði
hversu mikilvæg menntun
sjómanna er þegar kemur að
öryggismálum.
„Þegar við horfum til framtíðar
og veltum fyrir okkur hvernig við
getum aukið öryggi og fækkað
slysum, stórum sem smáum,
þá skiptir menntun og þjálfun
sjómanna miklum máli,“ segir
Georg.
„Hér urðu engin banaslys á sjó
á árunum 2017 til 2019. Þar gegnir
þjálfun og menntun Slysavarnaskólans miklu hlutverki. Við
sjáum mikinn mun á íslenskum
og erlendum skipum í þessu samhengi. Íslenskir sjómenn læra að
undirbúa þyrlubjörgun, hífingar
og annað sem skiptir máli þegar
á reynir. Þeir hljóta þjálfun í að
takast á við eldsvoða, það eru
gerðar kröfur um öryggisbúnað
og þannig mætti áfram telja. Með
tímanum hafa skip líka orðið
betri og öruggari og það sama má
segja um búnaðinn um borð. Við
vitum ekki alltaf hvað framtíðin
ber í skauti sér en við vitum að
þessi þróun mun halda áfram.“

Landhelgisgæslunnar hafði ekki náð
sambandi við og auðkenndi óþekkt
skip og báta í lögsögunni.
„Þessi tækni er skammt á veg komin
en þróunin er hröð,“ segir Georg.
„Reynslan af þessu tilraunaverkefni
var góð og það er ljóst að framtíðin
felst í þessari lausn. Við vitum þó ekki
hvenær, því þrátt fyrir að hafa mikið
flugþol fara þeir hægt yfir, þeir eru viðkvæmir fyrir veðrum og eru enn dýrir
bæði í kaupum og rekstri. Þetta gæti
þó breyst á næstu árum. Sú flugvél sem
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við höfum til yfirráða nú, TF-SIF, á enn
góð 10-15 ár eftir. Það má gera ráð fyrir
töluverðri tækniþróun á þeim tíma,
þannig að mögulega er TF-SIF síðasta
eftirlitsvélin sem við notum.“
Þurftum tvö nútímaleg varðskip
Til viðbótar við þann búnað sem
nýttur er til eftirlits verður alltaf þörf
fyrir skip og þyrlur. Eins og staðan
er í dag má segja að Íslendingar hafi
aðeins yfir að ráða einu nútímalegu
varðskipi, Þór, sem kom til landsins
árið 2011. Eldri varðskipin, Týr og
Ægir, eru komin til ára sinna enda
bæði um 50 ára gömul.
Í langtímaáætlunum Landhelgisgæslunnar er gert ráð fyrir tveimur
fullbúnum skipum á sjó, skipum sem
eru með um 100 tonna toggetu, vel
búin til björgunar- og slökkvistarfa,
geta brugðist við mengunarslysum og
síðast en ekki síst athafnað sig í öllum
veðrum. Dómsmálaráðuneytið hefur
fengið verkfræði- og ráðgjafarfyrirtækið Navis til að gera þarfagreiningu á
varðskipaflota Landhelgisgæslunnar.

júní 2020

þegar þau séu í landi þurfi þau góða
aðstöðu.
Hagræði í einni þyrlutegund
Óhætt er að segja að þyrlur Landhelgisgæslunnar séu mest áberandi
í starfsemi hennar. Til viðbótar við
eftirlits- og björgunarstörf á hafi úti
sinna þyrlurnar sjúkraflugi á landi.
Rekstur á þyrlum er kostnaðarsamur

Við erum sífellt að
huga að framtíðinni,
horfa 20-30 ár fram í
tímann og huga að þeirri
tækniþróun sem er að eiga
sér stað hverju sinni.

viðhalda viðbragðs- og björgunargetu á því mikla hafsvæði sem er í
kringum landið en vera um leið í
stakk búnar til að sinna eftirlits- og
sjúkraflugi á landi. Þá eru aðstæður
á landi ólíkar eftir árstíma og eftir
landsvæðum.
„Það felst mikið hagræði í því
að vera með eina tegund af þyrlu í
notkun, en svo má alltaf ræða um
það hvaða tegund hentar okkur best,“
segir Georg þegar hann er spurður
um framtíð þyrluflotans. Hann bætir
við að miðað sé við að hafa þrjár
þyrlur í rekstri til að viðhalda þeirri
viðbragðsgetu sem ætlast er til að
Gæslan sinni.
„Við þurfum samt alltaf að miða
við að þyrlurnar geti flogið rúmar
200 sjómílur frá strönd, athafnað
sig við björgun og flogið til baka – í
öllum veðrum allt árið um kring. Til
þess þarf stórar og afkastamiklar
þyrlur. Í mörgum löndum í kringum
okkur er hægt að nýta minni þyrlur
í sjúkraflug á landi og það væri í
sjálfu sér hægt hér yfir sumartí-

Alþjóðlegt samstarf
Þegar horft er til framtíðar eru það
ekki bara tæki og tól sem huga þarf
að. Aðrir þættir á borð við alþjóðlegt
samstarf, aukna menntun og þjálfun
eru til þess fallnir að auka öryggi
og viðbragðsgetu. Skipaumferð um
landið hefur aukist á undanförnum
árum, hvort sem litið er til skemmtiferðaskipa eða flutningaskipa, og
má fastlega gera ráð fyrir því að sú
þróun haldi áfram á komandi árum.
Ólíklegt má telja að Landhelgisgæslan muni nokkurn tímann ráða
yfir búnaði til að sinna stórslysum á
hafi úti ein og sér, til dæmis ef upp
kæmi eldur í skemmtiferðaskipi eða
ef stórt mengunarslys yrði.
„Það eru fá ríki sem hafa getu og
búnað til að sinna slíkum málum
ein,“ segir Georg.
„Alþjóðlegt samstarf skiptir
því máli, ekki bara fyrir okkur
Íslendinga heldur aðrar þjóðir líka.
Samstarf við erlendar strandgæslur
snýst líka um miðlun upplýsinga,
þjálfun og sameiginlegar æfingar.

í samtökum strandgæslustofnana
á norðurslóðum (Arctic Coast
Guard Forum). Þeim samtökum er
ætlað að vinna að kortlagningu
á tækjabúnaði, viðbragðsgetu og
mannskap fyrir öryggi á norðurslóðum. Þá má nefna að starfsmaður
Landhelgisgæslunnar stundar
nú nám í háskóla Strandgæslu
Bandaríkjanna.
Umhverfismál í brennidepli
Við hönnun og smíði varðskipsins
Þórs var sérstaklega haft í huga að
skipið yrði búið öflugum mengunarvarna- og hreinsibúnaði. Gera
má ráð fyrir að varðskip framtíðarinnar muni einnig búa yfir slíkum
búnaði enda er alla jafna mikil
áhersla lögð á getu strandgæslna til
að takast á við umhverfisslys.

Námskeið
fyrir sjómenn
n Slysavarnaskóli sjómanna
heldur úti vönduðum námskeiðum fyrir sjómenn, þar sem
þeim er meðal annars kennt að
taka á móti þyrlu og undirbúa
þyrlubjörgum. Námskeiðið
endar á æfingu með Landhelgisgæslunni.

Mynd/Árni Sæberg

Það má því segja að fyrstu skrefin
í endurnýjun varðskipaflotans hafi
verið stigin.
„Þór uppfyllir allar kröfur okkar og
væntingar um gott varðskip, en hann
er bara einn. Til lengri tíma er ljóst að
við þurfum annað sambærilegt skip,“
segir Georg spurður um þetta.
Varðandi það hvort hægt væri að
nota minni skip segir Georg að um
það hafi verið rætt og þá gjarnan horft
til reynslu Norðmanna í því samhengi.
„Það er ekki að öllu samanburðarhæft, því Norðmenn eru með minni
skip sem geta athafnað sig í þeirra
fjölmörgu fjörðum og skerjagörðum,
þar sem veður er alla jafna stillt.
Þeir eru síðan með stærri skip sem
sigla á úthafi. Hér á landi má segja
að varðskipin okkar séu nær alltaf á
úthafi og við þurfum skip í samræmi
við það, skip sem geta staðið af sér og
athafnað sig í öllum veðrum.“
Annar þáttur, sem minna er ræddur,
er að sem stendur hefur Landhelgisgæslan ekki neina hafnaraðstöðu
til umráða. Skip Gæslunnar liggja
gjarnan við Faxagarð í Reykjavík en
það stæði er ekki varanlegt og yfir
sumartímann komast skipin stundum
ekki að vegna fjölda skemmtiferðaskipa. Spurður um þetta segir Georg
að vissulega sé það markmiðið
að hafa skipin sem mest á sjó, en

en með aðeins þrjár þyrlur í flotanum
má segja að hann sé umsvifalítill
þegar horft er til reksturs loftfara.
Það er því nokkuð flókið samspil að
þurfa þyrlur sem hvort í senn eiga að

mann. En til þess þarf að þjálfa
mannskap og sinna viðhaldi, sem
hvoru tveggja er dýrt. Ein tegund
er því hentugri og ódýrari í stóra
samhenginu.“

Það er vissulega hluti af framtíðarþróun á þessu mikla svæði sem
norðurslóðir eru.“
Í því samhengi má nefna að Landhelgisgæslan gegnir nú formennsku

Þyrla Landhelgisgæslunnar, TF-GRO, af gerðinni Airbus H225. Þessar þyrlur eru stórar og afkastamiklar, með mikla burðargetu,
langa flugdrægni og öflugar í vondum veðrum. Gæslan mun að öllum líkindum alltaf þurfa slíkar vélar í flota sínum. M ynd/Árni Sæberg

Landhelgisgæslan fær daglega
gervihnattamyndir úr því sem kallað
er CleanSeaNet-kerfi, sem rekið er af
Siglingaöryggisstofnun Evrópusambandsins (EMSA). Með nýjustu tækni
er hægt að greina á örfáum mínútum
hvort mengunarslys hafi orðið.
„Umhverfismál hafa verið í
brennidepli á liðnum árum og verða
það til framtíðar,“ segir Georg.
„Með aukinni skipaumferð aukast
líkurnar á stærri umhverfisslysum
en að sama skapi eiga sér stað minni
atvik sem líka þarf að huga að. Búnaðurinn frá EMSA skiptir þar máli og
sú tækni á að öllum líkindum eftir að
þróast frekar. Samhliða munum við
þó alltaf þurfa tæki til að bregðast
við þegar svo ber undir.“
Georg nefnir nýlegt dæmi þar
sem myndir frá EMSA sýndu það
sem virtist vera mikil olíubrák í hafi.
Flugvél Gæslunnar, TF-SIF, flaug yfir
svæðið til að kanna það nánar. Í ljós
kom að þrír erlendir togarar höfðu
siglt um svæðið. Þó að ekki væri
hægt að greina hver þeirra hefði,
viljandi eða óvart, misst olíu í sjóinn
var hægt að upplýsa skipstjóra togaranna um að fylgst væri með þeim.
Þetta fór betur en á horfðist en er
aftur á móti gott dæmi um samspil
á virku fjareftirliti og viðbragðsgetu
Gæslunnar. 
– gfv

Gleðilega hátíð

Landsbankinn

landsbankinn.is
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Magnús Viðar Helgason
vélstjóri á að baki tæpa
hálfa öld á sjó. Hann var
aðeins 14 ára gamall
þegar hann fór fyrst á sjó
og lauk hann starfsferli
sínum í fyrra. Í viðtali við
Sjómannadagsblaðið fer
Magnús Viðar yfir ferilinn,
skrautlega veiðiferð til
Grænlands, vandað viðhald
stærri véla og lífið eftir
sjómennskuna auk þess
sem fjallað er um möguleg
orkuskipti í skipum sem
möguleika á að minnka
mengun.

Brúarfoss sigldi á þessum
tíma strandsiglingar og
það var nokkur eftirspurn
eftir áfengi og tóbaki á
landsbyggðinni.
„Satt best að segja var hún ekkert
sérstök,“ svarar Magnús Viðar að
bragði.
„Ég vissi lítið hvað framtíðin bar í
skauti sér og að mínu mati var hún
ekki björt. Mig langaði frekar til
að taka landspróf og fara í háskóla.
Móðir mín var ættuð að vestan og
hafði misst ættingja og vini á sjó,
þannig að hugur hennar stóð til
þess að koma okkur systkinunum
í háskóla. Sjálfur hafði ég áhuga á
náttúrufræði og bændastörfum. En
þetta var staðan á þessum tíma.“
Magnús Viðar starfaði á
Goðafossi næstu sumur á eftir en
á árunum 1968-69 starfaði hann
sem dagmaður í vél á Brúarfossi
og háseti á m/b Sæborgu RE 22.
Sjómennskuferilinn var rétt að
byrja.

M

agnús Viðar er fæddur
1951. Hann fór fyrst á sjó
sumarið 1965, þá aðeins
14 ára gamall, á Goðafoss. Það
kom þó ekki aðeins til af góðu,
því móðir Magnúsar Viðars lést í
byrjun sama árs og faðir hans, sem
sjálfur vann mikið, kom drengnum
fyrir á sjó.
„Hann fór og ræddi við yfirvélstjórann, Þór Skaptason. Þór ætlaði
nú ekki að vilja ráða mig af því
að ég var svo lítill,“ segir Magnús
Viðar og hlær við þegar hann rifjar
þetta upp.
Faðir hans sannfærði Þór þó um
að gefa drengnum tækifæri því
hann myndi nú vonandi stækka
og þá yrði ef til vill eitthvað úr
honum. Úr varð að hann var tekinn
til prufu sem vélabagsari og fékk
það hlutverk að þrífa herbergi
og vistarverur vélaliðsins, þjóna
og gefa dagmönnunum að borða.
Smávaxinn drengurinn hafði
aldrei verið á sjó og ekki bætti úr
skák að hann var illa haldinn af
sjóveiki fyrst um sinn. Það var þó
ekki í boði að hætta, þannig að það
var ljóst að hann þurfti að standa
sig. Eldri systir hans var farin utan
sem au pair og faðir hans kynntist
fljótt annarri konu og flutti inn með
henni. Það má því segja að Magnús
Viðar hafi verið hálf undankomulaus. Vinnudagurinn var langur,
ræst kl. 6.30 á morgnana og unnið
til klukkan tíu á kvöldin. Til
viðbótar við það að þrífa ellefu
herbergi var það einnig hlutverk
hans að þrífa ganga og messa og
þvo vinnugalla áhafnarmeðlima.
Þrátt fyrir ungan aldur kunni
Magnús Viðar þó til verka að þessu
leyti.
„Móðir mín hafði fengið
krabbamein og var svo gott sem
rúmliggjandi heima í þrjú ár áður
en hún lést. Hún kenndi mér þó
ýmislegt á þessum tíma, til dæmis
að þrífa föt, strauja, elda smávegis

Fyrst á sjó
14 ára gamall
og fleira. Um tíma gat ég lítið farið
út því hún þurfti mikla umönnun,“
segir Magnús Viðar.
„Þetta reyndist mér þó vel þegar

ég var messagutti. Ég fékk líka smá
aukagreiðslur frá áhafnarmeðlimum fyrir að strauja skyrtur, pressa
buxur og pússa skó.“

En hvernig tilfinning er það að vera
rétt orðinn unglingur, búinn að missa
móður sína og hafa í raun enga aðra
möguleika en að vera á sjó?

Uppreisn á Grænlandsmiðum
Haustið 1969 réði Magnús Viðar
sig til starfa sem háseti á færeyska
skipinu Leifi heppna. Síldin var þá
farin en færeyskar útgerðir komu
hingað til lands í leit að Íslendingum
á sjó. Töluverður fjöldi íslenskra
sjómanna sótti um og færri komust
að en vildu. Í fyrstu leit þetta út fyrir
að vera spennandi verkefni. Strax við
ráðningu fékk Magnús Viðar afhentar
300 danskar krónur til að kaupa sér
sjógalla og aðrar nauðsynjavörur. Í
framhaldinu var stefnan tekin á
Grænlandsmið.
„Þetta gekk þokkalega til að byrja
með. Við vorum helst í því að hugsa
um netin, skipta út rifnum netum,
fella ný net á teina og splæsa lykkjur
fyrir steina og kork. Netin voru á miklu
dýpi, um 100 til 300 m, og komu oft illa
farin upp. Vinnudagurinn var nokkuð
langur, það var ræst klukkan sex á
morgnana og unnið til miðnættis alla
daga,“ segir Magnús Viðar þegar hann
rifjar þetta upp.
„Síðar komumst við þó að því að það
voru brögð í tafli varðandi skiptingu á
hverjum hlut. Færeyingarnir reiknuðu
sér aukahlut af skiptaprósentunni og í
ljós kom að hlutur okkar Íslendinganna
var lægri. Við mótmæltum því eitthvað
en engu að síður var áfram sótt stíft á
hafið.“

Orkuskipti taka áratugi
n Hér á landi sem annars staðar hefur töluvert
verið rætt um notkun svartolíu um borð í skipum
og þá gjarnan með tilliti til umhverfissjónarmiða.
Það er ekki úr vegi að spyrja vélstjórann um
skoðun hans á þessum málum en það má heyra á
honum að honum þykir vænt um umhverfið.
„Frá 1975 höfum við verið að brenna svartolíu,
bæði á fiskiskipum og fraktskipum,“ segir
Magnús Viðar.
„Við notuðum lengi svartolíu frá Rússland og
síðar úr Norðursjó. Rússasvartolían var nokkuð
óhrein, með vatn, brennistein, asfalt, þungmálma
og fleira. Hún fór líka illa með vélar og það var
töluverð vinna fólgin í því fyrir vélstjóra að hreinsa
síur og fleira. Þrátt fyrir að olían sjálf væri ódýr féll
mikill kostnaður til í viðhaldi og ótraustum rekstri
skipanna. Upp úr 1990 fóru stærri skip, þá helst
fraktskip, að nota þyngri svartolíu. Samhliða voru
vélarnar orðnar betri, meðal annars með betri

ventla, sem gerði það að verkum að hægt var að
keyra þær lengur á milli viðhalds og upptektar.“
Magnús Viðar rekur í nokkuð ítarlegu máli
þá þróun sem hefur átt sér stað á þeim árum
sem liðin eru. Leyfilegt magn brennisteins og
þungmálma er nú 0,5% á heimsvísu en var
fyrir nokkrum árum 4,5%. Á undanförnum árum
hafa sérstök hafsvæði einnig verið tilgreind og
mengandi lofttegundir í afgasi skipa takmarkaðar.
Næst okkur eru þessi svæði meðal annars í
Norðursjó og við Eystrasalt. Svartolían uppfyllir
ekki þau skilyrði sem sett eru í umhverfismálum
og því er brugðið á það ráð að brenna gasolíu eða
dísilolíu samhliða.
„Kröfurnar sem eru gerðar til notkunar svartolíu
gera útgerðum ótækt að nota hana á hefðbundin
skip sem ekki eru búin vothreinsun á afgasi.
Nýjustu fiskveiðiskip Íslendinga eru þó búin
svona búnaði og geta því brennt þungri svartolíu

áfram en fraktskipin ekki,“ segir Magnús Viðar.
„Nú er þó búið að þrengja reglurnar enn frekar
og til að fullnægja kröfum um brennisteinsinnihald eru ýmsar eldsneytisblöndur komnar á
markað, jafnvel svartolíutegundir með lágmarks
brennistein en þó svipað sótmagn. Tækninni fer
sífellt fram og þær útgerðir sem nota áfram þunga
svartolíu setja margar hverjar upp vothreinsbúnað
á afgasútblástur, sem þvær eða skolar niður
brennistein og sót með sjó eða vatni. Sum af
þessu kerfum minnka sót í útblæstri um 90%
og brennistein um 98% en kosta þá töluverða
fjármuni. Síðan eru til ódýrari lausnir sem skola
menguninni beint út í hafið með tilheyrandi
áhrifum á fisk, skeldýr og sjávargróður. Því miður
eru margar íslenskar útgerðir að nýta þá lausn,
þannig að í stað þess að menga loftið eru þær að
menga hafið.“
Magnús Viðar segir að íslenski skipaflotinn

eigi eftir að nýta mun meira af gasolíu og þá sé
áhugaverð þróun að eiga sér stað með rafvæðingu minni skipa. Auk þess sé horft til orkugjafa
á borð við jarðgas, lífdísil, metan og vetni – sem
allir minnki minni koltvísýring og innihaldi nánast
ekkert sót eða brennistein.
„Orkuskiptin taka nokkra áratugi. Á meðan
verða ýmsar orkunýtingarútfærslur, hreinsibúnaður og eldsneytisblöndur þróaðar frekar,“ segir
Magnús Viðar.
„Það sem hægt er að gera strax í loftmengun
er að draga úr umferðarhraða skipa og rýmka
samhliða tímamörk í siglinga- og samgönguáætlun. Það getur munað miklu í olíueyðslu
og mengun hvort vélar eru keyrðar á 95% eða
78-80% hagkvæmnisálagi, eða allt að sex tonnum
minni eyðslu miðað við sólarhrings keyrslu fyrir
skip í áætlunarsiglingu. Það samsvarar um 17%
minni olíueyðslu.“

HV´ÍTA HÚSIÐ / Actavis 910161

Fyrir gott hjartalag
Hjartamagnýl® – 75 mg sýruþolnar töflur
Hjartamagnýl sýruþolnar töflur, innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er tekið til að minnka hættuna á að blóðtappar myndist.
Notkun þess er takmörkuð við annars stigs forvarnir með langvinnri meðferð við hjarta- og æðasjúkdómum. Notkun Hjartamagnýl er ekki ráðlögð við
bráðaaðstæður. Töflunum skal kyngja heilum með ½ glasi af vatni. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins.
Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is
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Árið 2008 tók Magnús Viðar pungaprófið svokallaða, skipstjórnarréttindi á 30 rúmlesta báti, og stundaði strandveiðar á eigin báti, Mjallhvíti ÍS 73 , í tvö sumur frá Þingeyri.
Mynd/Hreinn Magnússon


Það er ekki hægt að segja að
hátíðarhöldin um jól og áramót
á Grænlandssundi, hvar áhöfnin
dvaldi við veiðar, hafi verið upp á
marga fiska. Á aðfangadagskvöld var
veðrið svo vont að kokkurinn gat ekki
eldað. Menn þurftu því að gera sér
að góðu fransbrauð með margaríni
og sultu. Á nýju ári var áfram sótt og
það var loks um miðjan febrúar sem
skipstjórinn tilkynnti áhöfninni að
stefnan yrði tekin á Nýfundnaland.
„Það kom fát á okkur því við töldum
að við hefðum bara verið ráðnir út
febrúar. Við komumst þó að því
að síðasti túr hefði tekið um tvö
ár þannig að þessu var hvergi nær
lokið,“ segir Magnús Viðar og hlær.
„Við Íslendingarnir um borð
tilkynntum honum þá að við vildum
fara á Íslandsmið eins og lofað hefði
verið við ráðninguna. Það kom ekki
til greina að hans mati og áfram
hélt siglingin. Til að mótmæla þessu
hjuggum við á færin beggja megin
þannig að það fór allt í sjóinn. Við
gerðum það svo aftur í næsta holli.
Þá var tilkynnt að Íslendingarnir
hefðu gert uppreisn um borð og
stefnan var sett á Godthåb [nú Nuuk],“
segir Magnús Viðar.
„Það lá við slagsmálum við Færeyingana og við komuna í Godthåb
beið lögregla á bryggjunni tilbúin að
handtaka okkur uppreisnarseggina.
Í fyrri landlegum höfðum við komist
upp á kant við pólitíið og nokkrum
verið stungið inn. Nú voru þeir
komnir með liðsauka, Schäfer-hund
og haglabyssu. Á síðustu stundu kom
þó skeyti frá útgerðinni um að fara
með fjárans vandræðagemlingana
til Íslands. Skipið var þá komið inn
í höfnina og stefndi á bryggjuna þar
sem danska yfirvaldið beið en sneri

Allt er þetta búið að vera
góður tími en það er aldrei
of seint að láta drauma
sína rætast.
við um leið. Þegar við komum í land
í Reykjavík tók ég dótið mitt og fór
frá borði. Nokkrir Íslendinganna
voru svo fegnir að vera komnir heim
að þeir fóru frá borði án þess að
taka dótið sitt með. Hins vegar var
karlinn lúmskur og um leið og síðasti
maður fór frá borði sleppti hann og
sigldi í burtu. Þarna voru nokkrir
sem töpuðu öllu sínu. Útgerðin sendi
einhverja lágmarkstryggingu en við
heyrðum ekkert meira af þeim.“
Næstu misseri starfaði Magnús Viðar m.a. áfram á Sæborgu RE, Smára
SH og Blátindi GK 88. Eftir að hafa
loksins náð tökum á sjóveikinni var
þó komið að því að feta menntaveginn.
Bjuggu til nýtt viðhaldskerfi
Magnús Viðar hóf nám í Vélskóla
Íslands haustið 1970. Hann segir
að fyrra bragði að það hafi verið af
hagkvæmnisástæðum sem hann
valdi sér það nám, því þrátt fyrir að
hafa á þeim tíma ekki haft neinn
sérstakan áhuga á vélum leit hann
þannig á að með vélstjórapróf í
vasanum gæti hann haft val um það
hvort hann hygðist starfa á sjó eða
landi til framtíðar.

Magnús Viðar stundaði sjóinn á
sumrin á trollbátum og skipum Eimskips samhliða námi og í kjölfarið
sem háseti á Brúarfossi og síðar sem
3. og 2. vélstjóri. Árið 1977 voru hann
og aðrir áhafnarmeðlimir þó staðnir
að verki við að smygla inn áfengi og
tóbaki á Ísafirði. Þeir voru í kjölfarið
látnir hætta störfum.
„Brúarfoss sigldi á þessum tíma
strandsiglingar og það var nokkur
eftirspurn eftir áfengi og tóbaki
á landsbyggðinni. Það réttlætir
auðvitað ekki smyglið og þarna var
sú einfalda regla í gildi að ef maður
var gripinn við þessa iðju var maður
sendur í land. Ég fékk þó tækifæri
til að koma aftur til vinnu nokkrum
árum síðar og fyrir það tækifæri er ég
afskaplega þakklátur,“ segir Magnús
Viðar.
Í kjölfar þessa máls settist hann
aftur á skólabekk í verknámi og
lauk sveinsprófi í vélvirkjun frá
Landssmiðjunni árið 1980. Samhliða
því starfaði hann hjá Ríkisskipum,
á fraktskipunum Heklu og Esju. Að
loknu námi var hann ráðinn sem 2.
og 1. vélstjóri á togaranum Apríl HF
en sneri þó aftur til Ríkisskipa sem
yfirvélstjóri og starfaði á á Öskju og
Esju.
„Þeir Guðmundur Einarsson og
Hjörtur Emilsson stýrðu útgerðinni
þá. Þeir hugsuðu vel fram í tímann
og vildu leiða inn nýjungar til
að bæta reksturinn, gera hann
öruggari, ódýrari og skilvirkari. Í
byrjun árs 1986 og áfram næstu ár
þróuðum við í sameiningu, vélstjórar
og stjórnendur hjá Ríkisskipum,
viðhaldskerfi fyrir Esjuna og lögðum
áherslu á fyrirbyggjandi viðhald til
að tryggja betur rekstraröryggi skips
og vélbúnaðar. Vélstjórarnir fengu

frjálsar hendur til að byggja kerfið
upp þannig að það myndi virka vel
og vera þægilegt í notkun,“ segir
Magnús Viðar.
„Við vorum sendir á námskeið hjá
Sambandi málm- og skipasmiða. Þar
var leiðbeinandi Brynjar Haraldsson
véltæknifræðingur, nýkominn frá
Noregi, og kynnti fyrir okkur norskt
flokkunarkerfi, SFI, sem gat haldið
utan um og flokkað niður skip og
vélbúnað með sérstöku tölusettu
númerakerfi þar sem smiðjur, slippir
og útgerð gátu talað sama tungumál.
Við settum upp upp svokallað
spjaldskrárkerfi fyrir fyrirbyggjandi
viðhald byggt á þessum flokkunarnúmerum þannig að vélstjórar
skipasmíðastöðvar, viðgerðastöðvar
og áhöfn gátu skilið og vitað hvaða
hlut skipsins eða vélarpart var verið
að fjalla um. Allir aðilar töluðu
þá sama flokkunarmálið til að
forðast misskilning eða túlkun á
verkefninu sem gæti orsakað mistök
og afleiddar bilanir síðar meir. Menn
tóku vel í þetta kerfi og Fjarhönnun
hf., sem þá var stýrt af Guðlaugi
Jósefssyni, forritaði síðan tölvutækt
hugbúnaðarkerfi í kringum þetta,
Viðhaldsvakann. Þarna voru allar
viðgerðir og viðhald skráð vandlega
niður þannig að hægt væri að
fylgjast vel með ástandi tækja,
kostnaði og viðhaldssögu. Með
þessum upplýsingum var hægt að
lengja notkunartíma milli upptekta
og draga úr viðhaldskostnaði.“
Þegar Ríkisskip voru lögð niður
var viðhaldskerfið selt og þróað
áfram. Það heitir í dag Viðhaldsstjóri,
er í eigu Tero ehf. og er nokkuð
vinsælt og í mikilli notkun í íslenska
flotanum og hjá framleiðslufyrirtækjum.

Lét drauminn rætast
Um 62 ára sögu Ríkisskipa lauk
í febrúar 1992. Askja var þá
seld til Noregs og samið var við
Samskip um yfirtöku tveggja skipa
Ríkisskipa, Esju og Heklu. Magnús
Viðar starfaði áfram á Esju eftir að
Samskip tóku við rekstri skipsins
og breytti nafni þess í Kistufell.
Hann sigldi á Kistufelli í eitt ár þar
til hann var ráðinn 2. vélstjóri á
Hákoni ÞH, sem var í eigu Gjögurs
á Grenivík. Hann starfaði á Hákoni
til ársins 1997, þegar hann venti
kvæði sínu í kross, fór í land og
hóf að starfa sem sölumaður fyrir
skipamálningu hjá Slippfélaginu í
Reykjavík og síðar hjá Áburðarverksmiðju ríkisins.
„Mig langaði að breyta aðeins
til og verja meiri tíma með
fjölskyldunni,“ segir Magnús Viðar
spurður um það af hverju hann fór í
land á þessum tímapunkti.
„Þessi þrjú og hálft ár í landi voru
mjög gefandi á þeim tíma og það er
öllum hollt að breyta til öðru hvoru
ef menn eiga þess kost.“
Eins og með Ríkisskip var
Áburðarverksmiðjan seld og
hugur Magnúsar Viðars leitaði
aftur á sjóinn. Honum stóð til boða
að snúa aftur á Hákon en fyrir
tilviljun rakst hann á gamlan vin
og vinnufélaga sem þá starfaði í
skiparekstrinum hjá Samskipum.
Sá bað hann um að fara nokkra
túra á Arnarfellið.
„Úr varð að ég ílengdist á
Arnarfellinu, og síðar á Helgafellinu frá 2005, eða allt þar til ég lét af
störfum árið 2018,“ segir Magnús
Viðar.
Á sjómannadaginn 2008 var
Magnúsi Viðari veitt viðurkenningin Neistinn fyrir fyrirmyndar
yfirvélstjórastörf. Það var í sextánda sinn sem sá gripur var veittur
af VM og Tryggingamiðstöðinni hf.
Vegna fjarveru á sjó gat hann ekki
tekið við gripnum en eiginkona
hans, Stella Hauksdóttir, bjargaði
málinu eins og svo oft áður og veitti
gripnum viðtöku. Saman eiga þau
Stella þrjú uppkomin börn. Það
er gaman að segja frá því að þau
hittust fyrst um borð í Bakkafossi
árið 1969 en leiðir þeirra lágu þó
ekki aftur saman fyrr en þremur
árum síðar.
Magnús Viðar lét gamlan draum
um landbúnaðarstörf rætast. Á jörð
sinni á Vestfjörðum stundar hann
kartöflu- og grænmetisrækt, lítils
háttar skógrækt og trilluútgerð fyrir
soðningu og harðfisk auk útivistar.
Árið 2008 tók Magnús Viðar
pungaprófið svokallaða, skipstjórnarréttindi á 30 rúmlesta báti,
og stundaði strandveiðar á eigin
báti, Mjallhvíti ÍS 73, í tvö sumur
frá Þingeyri. Það gekk á ýmsu með
útgerðina, en meðeigandi hans
var Eiríkur Eiríksson, bóndi á Felli.
Mikill sjógarpur til hálfrar aldar.
Í kjölfar hrunsins 2008 skorti þá
fjármagn til að halda áfram en
sóttu þó stíft til að ná skammtinum
og tíminn var tæpur. Í einni
brælunni, NA 13 m, fór Mjallhvít
einn báta út úr firðinum til að ná
skammtinum, 850 kg úti af Nesdal.
Síðar var haft var eftir þekktum
listmálara sem þá var staddur á
kaffihúsi á Þingeyri og kallaði ekki
allt ömmu sína að götustrákur úr
Reykjavík væri orðinn aflahæstur á
Þingeyri og um leið var spurt hvað
orðið hefði af vestfirsku sjógörpunum. Eðli málsins samkvæmt voru
heimamenn ekki glaðir með þessa
yfirlýsingu.
„Þetta eru reyndar afburða
sjómenn og klárir. Þetta var þó
ágætt innlegg fyrir mig í byrjun
strandveiðanna. Allt er þetta búið
að vera góður tími en það er aldrei
of seint að láta drauma sína rætast,“
segir Magnús Viðar að lokum.  - gfv
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Trausti Jónsson veðurfræðingur hefur rannsakað þróun veðurfars
hér við land í áratugi.
Hann segir óhætt að
gera ráð fyrir áframhaldandi tjóni af völdum sjávarflóða hér við
land. Þar spili inn í bæði
hækkandi sjávarborð
vegna hnattrænnar
hlýnunar og landsig um
landið suðvestanvert.
Mynd/Hreinn Magnússon

Má eiga von á öðru Básendaflóði?
Árið 1799 gekk hér yfir mesta fárviðri með þrumum og eldingum
á suðvesturhorni landsins sem sögur fara af með tilliti til afleiðinga þess á menn, skepnur, jarðir og húsakost. Afleiðinganna
gætti allt frá Þjórsá og vestur til Breiðafjarðar og raunar víðar.

H

ér erum við að tala um
Básendaflóðið svokallaða sem
varð 8. og 9. janúar þegar sjór
tók að ganga á land og er veðrið kennt
við hinn gamalgróna verslunar- og
útróðrarstað Básenda á Miðnesi á
Suðurnesjum. Staðurinn eyddist
gersamlega í veðrinu og var aldrei
endurreistur eftir það. Íbúum staðarins, um tuttugu manns, tókst að koma
sér í burtu áður en sjórinn tók allan
húsakost en ein kona fórst. Lægðin
er talin sú mesta sem heimildir eru
um að komið hafi upp að suðvesturlandinu samfara stórstreymi.
Fordæmalaust tjón í veðrinu
Aðeins flóðalægðin 9. janúar 1990
þykir líkjast Básendaflóðinu frá 1799,
en þá mældist kennialda á Garðskagadufli rúmir sextán metrar og
vildi til happs að lægðin kom að landi
á fjöru þegar ekki var stórstreymt,
að því er segir í áfangaskýrslu Gísla
Viggóssonar, Jónasar Elíassonar
og Sigurðar Sigurðarsonar frá 2016
sem ber heitið Ákvörðun á flóðhæð
í Básendaflóði. Í henni kemur m.a.
fram hversu margir tugir skipa og
báta brotnuðu eða skemmdust, vel
yfir tvö hundruð talsins, auk þess
fjölda bæjar- og verslunarhúsa og
bújarða sem skemmdust eða eyddust.
Hestar og kindur fórust í tugatali, þar
á meðal yfir eitt hundrað fjár í Grindavík auk fjölda hrossa á Eyrarbakka
og Stokkseyri þegar sjórinn braut
varnargarða og flæddi um plássin og
nálægar bújarðir. Á Stokkseyri brotnuðu t.d. nálega þrjátíu bátar. Bara á

Suðurlandi er talið að yfir fimmtíu
bæir hafi skemmst, eins og Árni
Árnason sagnfræðingur getur um í
samantekt sinni um Básendaflóðið.
Í höfuðstaðnum, Reykjavík, varð
Seltjarnarnes að einangraðri eyju
og var haft eftir Geir Vídalín biskupi
að flóðið hefði verið þremur metrum
hærra en á venjulegu stórstraumsflóði
enda eyddi það mörgum jörðum og
bátum á svæðinu. Á Akranesi bjargaðist fólk naumlega af Breiðinni og í
Staðarsveit varð gríðarlegt tjón enda
gekk sjórinn þar rúma tvo kílómetra á
land. Hús brotnuðu einnig í Ólafsvík
auk báta á Skógarströnd, en heimildir
eru einnig um tjón í Dölum, innar í
Hvammsfirði.
Slæm sjávarflóð oft komið
að suðvesturlandinu
Sjómannadagsblaðinu lék nokkur
forvitni á að vita hvort það gæti gerst
að „Básendaveður“ riði yfir aftur á
sama svæði og hvort tjónið af völdum
þess yrði í líkingu við það sem varð
1799. Trausti Jónsson veðurfræðingur
hefur rannsakað þróun veðurfars hér
við land í áratugi. Hann segir að þrátt
fyrir að mannvirki hafi verið reist
til varnar flóðum á undanförnum
áratugum, veðurspár nákvæmari og
hús, skip og bátar séu sterkbyggðari
og öruggari sé þess engu að síður
að vænta að verulegt tjón verði á
suðvesturhorninu ef annað sjávarflóð
á borð við Básendaflóðið riði yfir aftur
samfara stórstreymi. „Það hafa út af
fyrir sig oft komið slæm sjávarflóð
upp að suðurströndinni. Því má

Svona var umhorfs á Siglufirði í sjávarflóði sem þar varð árið 1934.
Mynd/Síldarminjasafn Íslands


ekki gleyma að tjón er háð tveimur
meginþáttum – annars vegar því sem
við köllum tjónmætti, en hins vegar
því sem kallað er tjónnæmi eða húfi.
Tvö veður sem eru svipuð að ætt og
afli (tjónmætti þeirra er svipað) geta
valdið mjög mismunandi tjóni vegna
þess að tjónnæmið er mismunandi,“
segir Trausti, sem bendir jafnframt á
að kaupstaðurinn á Básendum hafi
eiginlega beðið eftir því að lenda
í sjávarflóði og trúlega hafi ámóta
flóð komið þar síðan. „Það var bara
ekkert eftir til að eyðileggja. Það varð
líka mikið tjón á Akranesi; þar hefur
síðan orðið verulegt tjón í sjávargangi
hvað eftir annað og er ekki svo langt
síðan síðast.“ Trausti segir sjávarflóð
viðvarandi vandamál víða á landinu.
„Þar sem þau eru algengust er ekkert
að eyðileggja og því fáir sem frétta af.
En þar sem nægilega langur tími líður

á milli flóða til að hægt sé að byggja
hús (en ætti ekki að gera það) verður
tjón mikið – og stöku sinnum mjög
mikið.“
Sjávarflóð eru viðvarandi
vandamál víða á landinu
Eins og Trausti bendir á hafa oft
komið slæm sjávarflóð upp að
suðurströndinni. Sjómannadagsblaðið leit því í skýrslu frá 2017 um
sjávarflóð á Íslandi sem Guðrún
Elín Jóhannsdóttir tók saman fyrir
Veðurstofuna, en hún inniheldur lista
yfir vel á þriðja hundrað sjávarflóð sem
heimildir eru um, allt frá árinu 1191 til
2015. Greinilegt er af upptalningunni
að mjög oft hafa orðið veruleg tjón
í áranna rás þar sem jarðir hafa
eyðilagst og búfénaður farist. Ekki
virðast þó viðlíka afleiðingar hafa
orðið og raunin var í veðrinu 1799 og

Við höfum notið fremur
góðra sumra og mildra
vetra. Það hafa ekki verið
nema kannski tveir til þrír
vetur á þessari öld sem
tölfræðin skilgreinir sem
kalda. Kannski var ófærðin
síðasta vetur nýlunda fyrir
einhverja, því við erum
orðin svo góðu vön og
munum ekki vel það sem
liðið er.
ekkert manntjón utan þess sem varð
að Básendum. Nær ekkert tjón varð
t.d. í Reykjavík, enda ölduhæð þar að
minnsta kosti einum metra lægri en
að Básendum samkvæmt því er fram
kemur í áfangaskýrslu Gísla, Jónasar
og Sigurðar sem að ofan var getið.
Hins vegar er eins og flestir vita vel
þekkt í borginni að flæði reglulega
í kjallara húsa þegar niðurföll hafa
ekki undan í stórrigningum, ekki síst
þegar stórstreymt er á sama tíma. Ekki
er þá um eiginleg flóðaveður að ræða,
sem bæjarbúar hafa þó orðið fyrir, t.d.
í desember 1832 þegar Austurvöllur
varð eins og stöðuvatn yfir að líta.
Trausti segir að áður fyrr hafi einnig
hent að Austurvöllur flæddi vegna
leysinga þegar lækurinn stíflaðist af ís.
Það átti sér t.d. stað í febrúar 1881 án
þess að um sjávarflóð væri að ræða.
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Sjávarborð hækkar smám saman
n Hnattræn hlýnun jarðar hefur
m.a. í för með sér hækkun sjávarborðs, hér við land sem og annars
staðar. Að sögn Trausta Jónssonar
veðurfræðings hefur hiti á landinu
hækkað um eina til tvær gráður frá
aldamótunum 1800 og gætir þeirra
áhrifa meira á veturna en sumrin. „Í
stóra samhenginu gætir þessarar
þróunar m.a. í mildari vetrum en áður.
Haustið lætur bíða lengur eftir sér
og vorið ber fyrr að garði. Það má því
segja að sumrin hafi lengst nokkuð.
Úrkoma hefur líka aukist þótt fjöldi
úrkomudaga hafi ekki gert það,“
segir Trausti.

Trausti Jónsson bendir á að hér hafi upp úr aldamótum tekið að hlýna hraðar en
heimsþróunin segi til um. Líklegt sé samt að hægi á þeirri hlýnun aftur.
Mynd/Hreinn Magnússon


Frekari tjón óhjákvæmileg
vegna hlýnunar
Það er stundum sagt að það sem einu
sinni hafi gerst geti orðið aftur. Eins
og fyrr segir er flóðalægðin 9. janúar
1990 sú eina sem heimildir eru um að
líkist Básendaflóðinu 1799, en þá kom
lægðin að landi á fjöru þegar ekki
var stórstreymt, sem forðaði kannski
miklum búsifjum eins og getið er um
í fyrrnefndri áfangaskýrslu. Engu
að síður gekk mikill sjór á land í
því veðri og urðu Eyrarbakki og
Stokkseyri verst úti. Má þá ef til vill
gera ráð fyrir áframhaldandi tjóni

af völdum sjávarflóða hér við land?
Þeirri spurningu svarar Trausti
Jónsson játandi. Bæði sé það vegna
hnattrænnar hlýnunar sem sé líkleg
til að hækka sjávarborð og því til
viðbótar eigi sér nú stað nokkurt
landsig um landið suðvestanvert.
„Tjón af völdum sjávarflóða er því
óhjákvæmilegt í framtíðinni gæti
sveitarfélögin ekki að skipulagi sínu.
En burtséð frá því tel ég nánast víst
að það verði einhvern tíma aftur mjög
mikið flóð þótt ómögulegt sé að spá
fyrir um tjón af völdum þess,“ segir
Trausti Jónsson veðurfræðingur.  - bv

Land sígur samfara hækkun
sjávarborðs
Þótt fáir neiti góðu sumri og mildum
vetrum verður ekki litið framhjá þeim
neikvæðu afleiðingum sem hlýnunin
hefur í för með sér. Trausti segir
að hlýnunin á Íslandi hafi almennt
verið í takti við það sem er að gerast
annars staðar í heiminum. „Hins
vegar fór að hlýna hér hraðar upp úr
aldamótum en heimsþróunin segir til
um. Við væntum þess að það hægi á
henni og að hún komist í samræmi
við heimsþróunina. Ef það gerist ekki
má segja að illt sé í efni.“ Ástæðuna
segir Trausti vera þá að hægi ekki
á hlýnuninni muni sjávarborð e.t.v.
hækka hraðar en ella samfara
landsiginu.

síðastliðinn vetur þungur í skauti
Skagamenn breyta skipulagi til
hér á landi þar sem óveður voru tíð
varnar nýrri byggð
til lands og sjávar, alvarleg snjóflóð
Með hliðsjón af því sem Trausti bendir hér á er vert að nefna að ýmsar
svo ekki sé talað um endurteknar
skýrslur hafa verið teknar saman fyrir
veglokanir. Í vor var t.d. haft eftir
opinbera aðila á undanförnum árum
skipherra varðskipsins Þórs, Halldóri
til að meta möguleg áhrif á byggðir
B. Nellett, við komuna til Reykjavíkur
af völdum hækkandi sjávarborðs og
eftir fimm vikna úthald að veturinn
vaxandi úrkomu. Í meginatriðum eiga
hefði verið einhver sá leiðinlegasti
þær það sammerkt að gera ráð fyrir
sem hann hefði upplifað í þau 48
að flotið geti um miðbæ Reykjavíkur
ár sem hann hefði verið á varðskipunum. Halldór kvaðst því feginn
í meiri háttar flóðaveðrum. Einnig
sumrinu eins og landsmenn allir. En
virðist Reykjanesskaginn liggja vel
var síðastliðinn vetur fádæma harður
við höggi þar sem landsig á sér stað
í horn að taka? Trausti segir svo ekki
samfara hækkandi sjávarborði. Sum
hafa verið samkvæmt tölfræðinni
sveitarfélög og stofnanir þeirra hafa
því hún sýni að um dæmigerðan
látið greina hættusvæðin og sem
meðalvetur hafi verið að ræða sem
dæmi má nefna Faxaflóahafnir, sem
eigi sér fjölmargar hliðstæður, þótt
íhuga að hækka hafnarkanta til að
illviðri hafi vissulega verið heldur
verja byggðina í miðbæ Reykjavíkur.
fleiri en algengast er.
Einnig má nefna að á Akranesi
hefur nýlega verið ákveðið að breyta
Erum fljót að gleyma
deiliskipulagi við svokallaðan Sementsreit, þar sem reisa á íbúðarbyggð, „Við mannfólkið höfum þá tilhneigingu að vera fljót að gleyma.
með því að hækka götuna um tvo
Vissulega hafa síðastliðin tuttugu
metra þar sem hún liggur meðfram
ár í flestu verið okkur hliðholl, að
sjónum.
minnsta kosti hvað veðrið áhrærir.
Síðastliðinn vetur dæmigerður
Við höfum notið fremur góðra sumra
meðalvetur
og mildra vetra. Það hafa ekki verið
Hlýnun jarðar er sannarlega
nema kannski tveir til þrír vetur á
áhyggjuefni. Einn angi þess er þróun
þessari öld sem tölfræðin skilgreinir
veðurs, eða öllu heldur tilbrigði
sem kalda. Kannski var ófærðin
við þau venjubundnu veður sem
síðasta vetur nýlunda fyrir einhverja,
flestir upplifa að jafnaði, sérstaklega
því við erum orðin svo góðu vön og
yfir vetrarmánuðina. Mörgum var
munum ekki vel það sem liðið er.“

Tjón af völdum sjávarflóða er því óhjákvæmilegt í framtíðinni gæti
sveitarfélögin ekki að skipulagi sínu. En burtséð frá því tel ég nánast
víst að það verði einhvern tíma aftur mjög mikið flóð þótt ómögulegt
sé að spá fyrir um tjón af völdum þess.

Myndin sýnir sjávarstöðuna í miðbænum, miðað við uppreiknað Básendaflóð. Núverandi byggð hefur verið bætt á myndina. Hún er úr skýrslu sem unnin var árið 2015 um flóðavarnir fyrir Kvosina. Að mati verkfræðinga sem
Sjómannadagsblaðið leitaði til er ekki talið að svona yrði umhorfs í miðbænum þótt viðlíka atburður ætti sér stað aftur vegna landmótunar sem átt hefur sér stað síðan, ekki síst með byggingu hafnarmannvirkjanna sem
koma í veg fyrir að aldan nái með sama móti inn á svæðið og hún gerði árið 1799. Engu að síður yrði talsvert tjón á eignum, svo sem í kjöllurum af völdum blautra gólfefna og ýmislegs annars eins og margir þekkja.
Mynd/ Studio Grandi


Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju
með daginn!

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.

WiseFish er sérsniðin hugbúnaðarlausn sem er
hönnuð til að sinna þörfum sjávarútvegsfyrirtækja.
WiseFish býr yfir fjölbreyttum eiginleikum og tekur
tillit til allra hluta virðiskeðju sjávarfangsins, allt frá
veiðum og framleiðslu til sölu og dreifingar.
Sérfræðingar WiseFish eru ávallt tilbúnir að miðla
af víðtækri þekkingu og reynslu af þjónustu og
hugbúnaðarþróun fyrir sjávarútveginn.

„Lykillinn að góðum árangri er hugbúnaður
sem gefur okkur lykilupplýsingar í rauntíma.
Við notum 
sem tryggir að staða, árangur og framlegð
er alltaf ljós í lok dags.“

Guðmundur Smári Guðmundsson,

WiseFish nær til allrar virðiskeðju sjávarútvegsins
frá veiðum til sölu og dreifingar.
Wise lausnir ehf. » wise@wise.is » wisefsh.com
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Langreyður skorin í Hvalfirði 17. júlí 1986. Það ár
bannaði Alþjóðahvalveiðiráðið allar hvalveiðar í atvinnuskyni og hafa deilur staðið um bannið frá þeim
tíma. Íslendingar gengu úr ráðinu um tíma og svo
í það aftur 2002 með fyrirvara umum bannið. Hér
hófust vísindaveiðar á ný árið 2006.
Mynd/Jean Bazard (Wikimedia Commons)

Líklega einn elsti gufuknúni
hvalveiðibátur heims
- Vonir bundnar við að Hvalur 6 og 7 verði hluti hvalveiðisafns
Hvalveiðiskipin fjögur í eigu Hvals hf. eru svo sannarlega engir unglingar lengur. Tvö skipanna, hin norsksmíðuðu Hvalur 8 og Hvalur 9, eru þó í fullkomnu lagi og tilbúin til veiða
með þeim undirbúningi sem ævinlega þarf að klára áður en nýtt úthald hefst. Hin skipin tvö,
Hvalur 6 og Hvalur 7, bresk að uppruna, hafa ekki verið gerð út frá því nokkrum árum áður en
útsendarar Sea Shepherd sökktu þeim við bryggju árið 1986. Þau munu aldrei fara á sjó framar
þótt fullyrt sé að í sjálfu sér sé því ekkert til fyrirstöðu enda voru gufukatlarnir, mikilvægustu
hlutir skipanna, í lagi og gufuvélarnar gangsettar á ný eftir að þau voru hífð af hafsbotni.

Þ

að þykir þó ekki svara kostnaði
að gera þau haffær því
markaðsaðstæður eru ekki
fyrir hendi auk þess sem Hvalur 8 og
9 nægja vel til að sækja úthlutaðan
kvóta. Meira er horft til þess að
skipin verði hluti hvalveiðisafns sem
hugur margra stendur til að verði að
veruleika.
Engin stórhveli voru veidd hér við
land í fyrra og svo verður heldur ekki
í sumar, eins og fram kom í Morgunblaðinu í apríl í viðtali við Kristján
Loftsson, forstjóra félagsins. Sagði
hann mikinn opinberan stuðning við
greinina í Japan og flóknar innflutningsreglur þar koma í veg fyrir að
veitt yrði í ár. Að sögn Kristjáns koma
gildandi nálægðartakmarkanir vegna
COVID-19 auk þess í veg fyrir að
hægt verði að stunda afurðavinnslu
í sumar.
Langskemmtilegasti vinnustaðurinn
Halldór Randver Lárusson, grafískur
hönnuður hjá Íslandshótelum,

starfaði á tuttugu vertíðum hjá Hval
hf. í verksmiðjunni í Hvalfirði. Hann
mætti fyrst síðsumars 1979 og segir
engan vinnustað á ferlinum hafa
komist með hælana þar sem Hvalur

Hvalaverkun er mikil
erfiðisvinna og þau eru
nokkur verkin sem þú
vildir næstum deyja til að
komast hjá, en samt er allt
andrúmsloftið, stemningin
í látunum, vinskapurinn og
fjörið það sem stendur upp
úr í kringum þetta allt.

hefur tærnar hvað skemmtilegheitin
varði.
„Hvalaverkun er mikil erfiðisvinna
og þau eru nokkur verkin sem þú
vildir næstum deyja til að komast
hjá, en samt er allt andrúmsloftið,
stemningin í látunum, vinskapurinn
og fjörið það sem stendur upp úr í
kringum þetta allt. Ég hefði ekki verið
í hvalstöðinni í tuttugu sumur og
haust ef mér hefði leiðst þessi vinna,
það get ég sko alveg sagt þér,“ segir
Halldór.
Á þessum árum þegar vertíðirnar
gengu sinn vanagang var fremur
langt upp í Hvalfjörð, enda vegurinn
þangað bæði mjór og ómalbikaður.
Starfsfólk bjó því á staðnum í
bröggunum sem herinn skildi eftir
eða öðrum húsakosti sem fyrirtækið
reisti.
Bátsverjar voru guðir sem
ekki mátti horfa á
„Þegar maður kom upp í Hvalfjörð
til að vinna hafði maður ekkert til

Hvalur 8 gerður klár til veiða vorið 2009. 

Reykjavíkur að gera fyrr en að vertíð
og frágangi loknum. Maður fór miklu
frekar til Akraness ef maður ætlaði
að skemmta sér aðeins áður en næsta
vakt hæfist,“ segir Halldór, sem getur
þess að rúmlega eitt hundrað manns
hafi starfað í hvalstöðinni við verkun,
viðhald, viðgerðir, matseld og fleira
auk áhafna hvalveiðibátanna, þar
sem eru tólf á bát.
„Þeir á bátunum voru guðir sem
maður mátti helst ekki horfa á. Þeir
yrtu ekki á okkur landkrabbana
þegar við komum með víra, skutla

Mynd/BV

eða annað um borð. Maður gekk
bara niðurlútur, starði á dekkið svo
maður ræki ekki í þá augun. Síðan
var svo svakalega mikil samkeppni
milli skipstjóranna sem eru jafnframt
skyttur bátanna. Það skýtur enginn
hval nema skipstjórinn. Það myndi
ekki breytast þótt hann hitti ekki
neitt,“ segir Halldór og hlær.
Fyrsta íslenska
atvinnufyrirtækið í sinni grein
Hvalveiðar og nýting hvala hefur fylgt
mannskepnunni um aldir og einnig

Höfundur ljósmyndar: Sigurhans Vignir (1894-1975) ©Ljósmyndasafn Reykjavíkur

TIL HAMINGJU
MEÐ DAGINN
S JÓMENN!
Í dag er haldið upp á Sjómannadaginn í 83. skipti en hátíðarhöld hafa verið óslitið á hverju
ári síðan 1938. Óhætt er að segja að mikið vatn hafi runnið til sjávar síðan þá hvað varðar
réttindi sjómanna, laun þeirra, aðbúnað og ævikvöld. Sjómannadagurinn er gleðidagur
en hann er einnig áminning um mikilvæga baráttu sjómanna sem stendur enn.
Rafiðnaðarsamband Íslands sendir sjómönnum
rafmagnaðar baráttukveðjur í tilefni dagsins.

Rafiðnaðarsamband Íslands
er stoltur bakhjarl UN Women

Aðildarfélög
sambandsins:
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Halldór Randver Lárusson í hvalstöðinni 2006 þegar fyrsta langreyðin
hafði verið veidd í vísindaskyni.
Mynd/BV

Þeir á bátunum voru
guðir sem maður mátti
helst ekki horfa á.
Þeir yrtu ekki á okkur
landkrabbana þegar við
komum með víra, skutla
eða annað um borð. Maður
gekk bara niðurlútur,
starði á dekkið svo maður
ræki ekki í þá augun.

Fólk dreif að til að sjá þegar Hvalur 9 kom að landi með langreyði í októberlok 2006,
Mynd/BV
þá fyrstu í 20 ár. Gestir eru taldir hafa verið hátt í 350 talsins. 

hér við land, í fyrstu til sjálfsbjargar
en smám saman með ríkari og þróaðri
hætti eftir því sem tækni fleytti fram.
Erlendar þjóðir voru hér lengi með
hvalstöðvar víða um land og jukust
veiðarnar eftir því sem eftirspurn á
heimsvísu óx, ekki síst lýsi.
reglulega og dyttað að, liggur við allt
er svo Hvalur 9 RE-399, sem smíðJafnan var styr um erlendu
árið um kring enda vill Kristján ekki
hvalstöðvarnar enda þótti mörgum
aður var hjá Langesund mekaniske
að hlutirnir séu bilaðir,“ segir Halldór. verksted í Noregi árið 1952 og bættist í
landsmenn bera skarðan hlut frá
Sem dæmi um umfangið á sínum
borði. Fleira kom til í þeim efnum, en
flotann 1966.
tíma í Hvalfirði segir Halldór að
þar kom þó að 1913 bannaði Alþingi
Skipin eru öll búin um 1.900
skutlaverksmiðja hafi verið keypt
hvalveiðar frá landstöðvum um
hestafla aflmiklum gufuvélum sem
frá Noregi og endurreist í Hvalfirði.
tíu ára skeið frá og með árinu 1916
eru engin smásmíði enda taka þau
„Þetta var alveg sérsmiðja, þar sem
og hættu stöðvarnar þá rekstri og
um þrjá fjórðu hluta af rými skipshægt var að framleiða skutla, en aðhvalveiðar sömuleiðis við upphaf
skrokksins undir þiljum. Þótt Hvalur
heimsstyrjaldarinnar haustið 1939.
7 sé elstur íslensku hvalveiðiskipanna
allega fólst vinnan í viðgerðum. Þetta
Skömmu eftir stríðslok óskaði Loftfjögurra kom hann ekki hingað fyrr
er enn allt á sínum stað, tól og tæki og
en 1961 er Hvalur keypti skipið eins og
andrúmsloftið ekki ósvipað því sem
ur Bjarnason eftir leyfi til hvalveiða
ber fyrir augu í Vélsmiðju Guðmundar hin sem síðar komu.
og -vinnslu og fékk nýstofnað félag
J. Sigurðssonar á Þingeyri, sem nú er
hans, Hvalur hf., leyfið árið 1948.
hluti Byggðasafns Vestfjarða.“
Ári síðar hófust veiðarnar þegar
Nían snýst á punktinum
hvalverkunarstöð hafði verið reist
„Skipin eru alltaf máluð í sömu litum,
í Hvalfirði, þar sem hægt var að
svörtu, rauðu og hvítu. Braggarnir
Bresk og norsk að uppruna
nýta bryggju, hermannabragga og
sem mannskapurinn sefur í eru alltaf
Hvalveiðiskipin voru á sínum tíma
fleiri mannvirki sem Bandamenn
í sama rauða litnum sem er kallaður
smíðuð í Bretlandi og Noregi. Elstur
höfðu reist á stríðsárunum. Þessum
er Hvalur 7 RE-377 samkvæmt því sem Hvalstöðvarrauður og mig minnir að
mannvirkjum er vel við haldið eins
blandist í hlutföllunum 6 lítrar rautt,
fram kemur í Skipaskrá. Hann var
og hvalveiðiskipunum tveimur sem
3 lítrar af útfjólubláu og 1½ lítri af
smíðaður hjá Smith‘s Dock Company,
tiltæk eru.
rústrauðu,“ segir Halldór.
Ltd. í Middlesbrough í Bretlandi í
Segja má að Hvalur hf. sé fyrsta
Hann segir að þótt skipin virðist öll
stríðslok árið 1945 og er því 75 ára á
atvinnufyrirtækið á sviði veiða og
eins í útliti sé munur á þeim. „Sex og
þessu ári. Hvalur 7 er líklega einn
ROTÞRÆR
afurðavinnslu hvala sem er alfarið
sjö þóttu fara betur í sjó en átta og níu,
elsti hvalveiðibátur
heims með
í íslenskri eigu. „Þetta eru miklar
gufuvél sem varðveist hefur. Ári yngri en nían hefur t.d. þann eiginleika að
menningarminjar sem Hvalur hf.
báturinn snýst á punktinum þegar á
er Hvalur 6 RE-376, smíðaður 1946,
hefur verndað og viðhaldið með
þarf að halda. Það er hægt að keyra
einnig í Middlesbrough og kom til
miklum sóma allar götur frá 1948.
bátinn nánast eins og sportbíl, hann
landsins 1961. Hvalur 8 RE-388 var
Mörg tæki í stöðinni eru meira og
svarar svo ofboðslega vel. Það getur
smíðaður hjá Kaldnes mekaniske
á bestu
lausnirnar í umhverfismálum
minna upprunaleg, sum gufuknúin.
auðvitað verið kostur við veiðar þótt
verksted í Tønsberg í Noregi árið 1948
Bröggunum er vel viðhaldið, málaðir
hvalskipin nálgist dýrin mjög hljóðog kom til Íslands 1962. Yngsta skipið

Náttúran kallar

Hvalur 6 og 7 liggja nú við festar í fjörunni við hvalstöðina í Hvalfirði. Þess er gætt
að halda hita og rafmagni um borð til að koma í veg fyrir frekari rakaskemmdir.
Mynd/BV
Fyrirhugað er að þau verði síðar hluti af hvalveiðisafni. 

lega og eltingarleikir heyri nánast
sögunni til,“ segir Halldór. Þegar út
í það er farið er fyrirkomulag og eðli
þessara veiða ef til vill ekki mjög
frábrugðið veiði annarrar villibráðar
þar sem skyttan þarf að fara hljóðlega,
liggja á jörðinni, jafnvel ofan í skurði,
passa upp á vindátt og fleira og
bregðast svo við leifturskjótt komi
styggð að bráðinni.
Gufuvélar 6 og 7 í lagi
Í kjölfar skemmdarverka Sea
Shepherd árið 1986 þegar Hval 6 og
Hval 7 var sökkt voru þau hífð úr sjó
og þurrkuð eins fljótt og hægt var og
komið í veg fyrir að frekari skemmdir
yrðu á skipunum.
Í skýrslu Sambands íslenskra
sjóminjasafna árið 2019 kemur fram

að sjó var dælt úr skipunum og var
síðan lögð áhersla á að hreinsa og
þurrka vélarúm, lestar og annað
neðan þilja. Að því búnu voru katlar
skipanna kyntir og vélarnar ræstar og
gekk það vel.
Ekki var gert við skipin að öðru
leyti. Þau lágu áfram við festar við
Ægisgarð ásamt Hval 8 og Hval 9,
uns þau voru dregin upp í Hvalfjörð
árið 2011. Þar liggja þau nú við festar
í fjörunni við hvalstöðina þar sem
Sea Shepherd vann einnig talsverðar
skemmdir. Þótt ekki hafi verið gert
við Hval 6 og 7 er þess gætt að halda
hita og rafmagni um borð til að koma
í veg fyrir frekari rakaskemmdir,
enda er fyrirhugað að þau verði síðar
hluti af hvalveiðisafni, að því er fram
kemur í sömu skýrslu. 
- bv

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn

Ekki hafa þennan bakgrunn með ;)

Notist á rauðum bakgrunn

Notist á hvítum bakgrunn

Notist á annars
alltaf

Virkni loftræstikerfa
er okkar fag!

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

TIL LIÐS VIÐ NÁTTÚRUNA

Sjómenn,
til hamingju!
Lægra verð í

20 ár
SUÐURLANDSBRAUT 22 + SÍMI 533 6100 + LYFJAVER.IS

OPIÐ MÁN–FÖS 8.30–18 LAU 10–14
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Sjómannadagurinn
hefur frá upphafi
verið fjölsóttur
„Sjómannadagurinn á
að verða einn af aðalhátíðisdögum ársins. Svo
mikið eiga landsmenn
sjómönnunum gott upp að
unna, sérstaklega þeir, sem
gæfan hefir borið léttara
og þægilegra hlutskipti í
verkaskiptingu þjóðfélagsins, að þeim ætti að verða
kappsmál að þessi dagur
verði sjómönnunum hinn
ánægjulegasti.“

Þ

etta er ritað í leiðara í fyrsta
tölublaðs Sjómannadagsblaðsins sem út kom þegar
sjómannadeginum var fyrst fagnað
með hátíðardagskrá í Reykjavík, 6.
júní 1938. Í ár ber svo við, vegna
heimsfaraldurs Covid-19, að
skipulögð hátíðardagskrá fellur
niður í fyrsta sinn frá þeim tíma,
þótt útgáfa blaðsins haldist óslitin.
Það er Sjómannadagsráð
höfuðborgarsvæðisins sem allt
frá upphafi hefur gengist fyrir
skipulagðri dagskrá á sjómannadaginn með minningarathöfn um
drukknaða sjómenn og skrúðgöngu
að Dómkirkjunni, þar sem árleg
sjómannamessa fer fram auk heiðrunar sjómanna. Hátíðahöldin hafa
tekið umtalsverðum breytingum
í gegnum tíðina og færst nokkuð
til í bænum. Dagskráin hefur hins

Mannfjöldinn á
Skólavörðuholti,
umhverfis Leifsstyttuna,
var svo mikill, að eigi
verður giskað á með
neinum líkum hve margt
manna var þar, meðan
ræður voru þar fluttar.
Hafa sumir nefnt 6
þúsund, aðrir 10 þúsund.

Aldrei fyrr hafði viðlíka mannsöfnuður átt sér stað í Reykjavík þegar hátíðahöld
sjómannadagsins áttu sér fyrst stað árið 1938. Frá því var greint að einhverjir
teldu jafnvel 10 þúsund manns hafa komið saman, en hér má sjá mannþröngina
Mynd/Úr safni Sjómannadagsráðs
við Leifsstyttuna á Skólavörðuholti.

vegar alltaf verið metnaðarfull, eins
og kemur fram í útlistun fyrsta Sjómannadagsblaðsins: „Á sjómannadaginn verða endurvaktar hinar
hollu og karlmannlegu sjómannaíþróttir, stakkasund og kappróður.
Keppt verður í björgunarbátum á
Reykjavíkurhöfn. Einnig fer fram
keppni í knattleik, milli íslenskra og
erlendra sjómanna. Þetta þurfa allir
Reykvíkingar að koma og sjá. Einnig
hópgöngu sjómanna og minningarathöfn við Leifs styttuna.“
Stórfengleg hátíðahöld

Frá fyrsta degi nutu hátíðahöldin
hins vegar mikils meðbyrs, eins
og endurspeglast í yfirskrift
umfjöllunar Morgunblaðsins um
fögnuðinn í júní 1938: „Stórfengleg hátíðahöld sjómanna“. Í
inngangi fréttarinnar segir líka að
skrúðganga sjómanna um götur
Reykjavíkur á sjómannadaginn,
sem þá var haldinn annan í
hvítasunnu, hafi verið sú virðulegasta sem sést hafi á landinu.
„Mannfjöldinn á Skólavörðuholti,
umhverfis Leifsstyttuna, var svo
mikill, að eigi verður giskað á með
neinum líkum hve margt manna
var þar, meðan ræður voru þar
fluttar. Hafa sumir nefnt 6 þúsund,

Fyrstu árin var gengið frá Öldugötu um miðbæinn og upp á Skólavörðuholt.
Mynd/Úr safni Sjómannadagsráðs


aðrir 10 þúsund.“ Fyrstu árin hélst
sá siður að skrúðganga var gengin
frá Stýrimannaskólanum við
Öldugötu um miðbæinn og yfir á
Skólavörðuholt, þar sem dagskrá
var við styttuna af Leifi Eiríkssyni.
Þá reyndu sjómenn með sér eins
og lýst er hér að ofan og íþróttaiðkun, bæði „sjómannaíþrótta“ og
knattspyrnu, var hluti af gleðinni.
Í greinargerð stjórnar Sjómannadagsráðs í Sjómannadagsblaðinu
1940 eru hátíðahöldin sögð hafa
fengið á sig ákveðið snið sem
sjálfsagt þyki að halda sér að í
framtíðinni. „Það eru aðallega
þrír liðir, sem setja svip á daginn.
Það er hópganga sjómanna með

útifundi, íþróttirnar og sjómannafagnaðurinn. Engu þessara
atriða væri hægt að sleppa úr, svo
hátíðahöldin biðu ekki tjón af eða
yrðu rýrari fyrir bragðið,“ segir þar.
Þá var líka þegar farið að ræða um
að dreifa atriðum á tvo daga, vegna
þess hve þeim hafði fjölgað og
þátttaka væri mikil. Árið áður hefði
tekist „með miklum erfiðismunum
fyrir alla“ að þjappa dagskránni
þannig að hún hefði öll getað farið
fram eftir hádegi á sjómannadeginum, en það hefði þýtt að keppendur
hefðu margir orðið að „hlaupa, eftir
þátttöku í knattspyrnu og reiptogi,
niður að höfn til að taka þátt í
kappróðrinum“.

GERUM ÍSLAND AÐ

Nýsköpun léttir róðurinn
Verðmætasköpun sem byggir á öflugu, fjölbreyttu og samkeppnishæfu atvinnulífi
er forsenda góðra lífskjara.
Samkeppnishæft og stöðugt starfsumhverfi, öflugir innviðir, fjölbreytt menntun og
verðmæt nýsköpun eru grunnur að framþróun lífskjara hér á landi. Fyrirtæki innan
raða Samtaka iðnaðarins hafa í gegnum tíðina unnið að fjölbreyttri nýsköpun fyrir
íslenskan sjávarútveg sem hefur aukið verðmæti og létt róðurinn.

Samtök iðnaðarins óska íslenskum sjómönnum,
fjölskyldum þeirra og landsmönnum öllum
til hamingju með daginn.

www.si.is
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Reiptog sjómanna var vinsæll viðburður, en hann fer hér fram í malargryfjunni undir
Sjómannaskólanum sem er í byggingu. Hornsteinn var lagður að byggingunni 1944.
Mynd/Úr safni Sjómannadagsráðs

Koddaslagurinn var lengi vinsæll á sjómannadaginn, en hér má sjá frá hátíðahöldunum í Nauthólsvík á áttunda áratug síðustu aldar. Mynd/Úr safni Sjómannadagsráðs

Fyrstu hátíðahöldum sjómannadagsins
1938 voru gerð góð skil í umfjöllun, en
hér má sjá forsíðu Fálkans og umfjöllun
Morgunblaðsins um viðburðinn.

13 ár í Nauthólsvík
Hátíðahöldin héldu enda þessari
forskrift að mestu næstu ár og
áratugi, þótt einhverjar breytingar
yrðu á staðsetningu viðburða.
Stýrimannaskólinn flutti af Öldugötu
í nýjan og glæsilegan Sjómannaskóla
sem vígður var 1945, en þar var líka
safnast saman meðan húsið var í
byggingu. Upp úr 1950 var safnast
saman til hópgöngu við Borgartún
og þaðan gengið að Dvalarheimili
aldraðra sjómanna, en þar lagði
Ásgeir Ásgeirsson, forseti Íslands,
hornstein að byggingunni. „Sjómannakonur önnuðust veitingar í
sölum Dvalarheimilisins og gáfu
allan ágóðann til Dvalarheimilisins.
Öll hátíðahöldin fóru hið besta fram,

Frá hátíðardagskrá á Austurvelli, mögulega árið 1959.

enda var veður hið ákjósanlegasta.
Um kvöldið var leiksýning í Iðnó og
dansleikir í flestum samkomuhúsum
bæjarins,“ segir í umfjöllun Sjómannadagsblaðsins árið eftir.
Árið 1959 var sá háttur hafður á að
safnast var saman við Iðnó og farin
stutt hópganga undir félagsfánanum,
með Lúðrasveit Reykjavíkur í broddi
fylkingar, um miðbæinn áður en
staðnæmst var á Austurvelli. Þá voru

Mynd/Úr safni Sjómannadagsráðs

hin venjulegu ræðuhöld af svölum
Alþingishússins.
Upp úr 1970 voru hátíðahöldin svo
flutt yfir í Nauthólsvík og voru þar í 13
ár, þangað til þau voru flutt í Reykjavíkurhöfn árið 1984. Þann flutning
kunnu borgarbúar vel að meta og
var mannfjöldi slíkur við hátíðahöldin að „allir hafnarbakkar voru
nánast troðnir fólki,“ eins og lýst er í
Sjómannadagsblaðinu árið eftir. Þetta

ár lánaði Kristján Loftsson, forstjóri
Hvals hf., hvalbáta fyrirtækisins til
skemmtisiglinga með borgarbúa „út
á sundin blá“ til tekjuöflunar fyrir
sjómannadaginn, kappróður fór fram
í Reykjavíkurhöfn og þar fór líka fram
„hinn vinsæli koddaslagur“, en hann
hefur gengið í endurnýjun lífdaga
núna síðustu ár.
Fjölskylduskemmtun
Frá þessum tíma hefur Sjómannadagsráð árlega gengist fyrir
fjölskylduhátíð á sjómannadaginn
við gömlu höfnina í Reykjavík
með ýmsum leikjum og þrautum.
Undanfarin sautján ár hefur sá hluti
hátíðarhaldanna verið efldur með
samstarfi við Faxaflóahafnir og
Brim með veglegum tveggja daga
hátíðarhöldum undir merki Hátíðar
hafsins á gamla hafnarsvæðinu við
Grandagarð. Hátíð hafsins er auk dagskrár Menningarnætur tvímælalaust
einn helsti árlegi borgarviðburðurinn.
Á hafnarsvæðið leggja allt að 40
þúsund gestir leið sína ár hvert um
sjómannadagshelgina til að upplifa
skemmtun fyrir alla fjölskylduna
þar sem hægt er að kynnast ýmsu
sem tengist lífríki sjávarins, sjómennsku, verðmætasköpun og öðru

er við kemur mikilvægi sjávar- og
hafnarstarfsemi. Og þótt messufall
verði í ár vegna þeirra takmarkana
sem nú gilda af heilbrigðisástæðum
um návígi fólks eru aðstandendur
hátíðarinnar staðráðnir í að taka
upp þráðinn á ný að ári með veglegri
dagskrá á hafnarsvæðinu.
Sjómannadagsráð var stofnað
25. nóvember 1937, en þá komu
saman fulltrúar tíu sjómannafélaga
og samþykktu að stofna með sér
samtök um sjómannadag. Í dag sinnir
Sjómannadagsráð velferðarmálum
sjómanna og er jafnframt leiðandi í
öldrunarþjónustu á landinu. Ásamt og
með dótturfélögum sínum; Hrafnistu,
Naustavör, Happdrætti DAS og
Laugarásbíói, veitir Sjómannadagsráð
á annað þúsund manns í fimm sveitarfélögum daglega öldrunarþjónustu.
Frá stofnun Sjómannadagsráðs og til
dagsins í dag hafa 1.328 sjómenn farist
við störf sín og er sjómannadagurinn
meðal annars tileinkaður minningu
þeirra. Miklar framfarir hafa orðið
á öryggi sjómanna við dagleg störf
sín, með þeim árangri að frá árinu
2017 hefur enginn látist á sjó. Frekari
upplýsingar um starfsemi ráðsins má
finna á slóðinni: www.sjomannadagsrad.is. 
- óká

Hátíð hafsins frestað þar til á næsta ári
n Skipulagðri dagskrá á sjómannadaginn á
höfuðborgarsvæðinu var aflýst í ár vegna faraldurs
Covid-19. Er þetta í fyrsta sinn í sögu hátíðarhalda
sjómannadagsins sem þau falla niður. Sömuleiðis
fellur niður dagskrá hafnardagsins, en saman
hefur þeim verið fagnað síðustu ár undir merkjum
Hátíðar hafsins, og til stóð að hún færi fram núna
um helgina, 6. og 7. júní.
„Þetta eru klárlega vonbrigði og eigum við eftir
að sakna þess í ár að sjá höfnina lifna við og fyllast
af fólki, tónlist og sjómönnum,“ segir Dagmar
Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri Concept Events,
sem haldið hefur utan um hátíðarhöldin síðustu
ár. Hún segir hátíðina í stöðugri þróun og að
margvísleg nýbreytni hafi verið fyrirhuguð í ár.
„Hátíð hafsins samanstendur af hafnardeginum
og sjómannadeginum, sem er lögbundinn frídagur.
Þetta er eini dagur ársins þar sem flest skip eru
í landi og sjómenn eiga frí,“ segir hún og bætir
um leið við að dagurinn snerti vel flesta, enda
meirihluti Íslendingar afkomendur sjómanna eða
tengdir sjósókn á einhvern hátt. „Þetta er sannarlega helgin fyrir þjóðina til að fagna og gleðjast,
eins og markmið hátíðarinnar er. Þannig að það
er mjög dapurlegt að við getum ekki haldið upp á
daginn með hefðbundnum hætti í ár, en auðvitað
mikilvægt líka að við tökum höndum saman um að
gæta okkar og ráða niðurlögum þessarar veiru.“
Hátíðin hefur síðustu ár farið fram á Grandanum
í Reykjavík og á gamla hafnarsvæðinu. „Það er
leitt að geta ekki haft þetta heimboð í ár og eins er
missir af þessum fallegu hefðbundnu viðburðum
þar sem sjómenn eru heiðraðir og gengin skrúðganga, sem alltaf hefur verið mjög hátíðleg.“
Umhverfið á oddinn
Dagmar segir að í staðinn sé nú stefnt að því að
koma til baka stærri og sterkari á næsta ári. „Ég
held að fólk skilji líka hvað þessi hátíð er orðin



okkur mikilvæg, en hún er nú ein af stærri hátíðum
Reykjavíkurborgar.“ Hátíðin eins og hún hefur þróast segir Dagmar að sé nú blanda af hefðbundinni
dagskrá og svo nýbreytni. „Gott dæmi um það er að
ef Grandagarðurinn er genginn byrjar maður á að
fara framhjá Sjóminjasafninu og nokkrum metrum
lengra kemur maður svo að Sjávarklasanum þar
sem nýsköpunin er. Þetta er það sem hátíðahöldin
standa fyrir, menninguna og söguna til dagsins í
dag þar sem er framtíðin og nýsköpunin,“ segir hún.
Í ár segir Dagmar aðstandendur hátíðarhaldanna hafa stefnt að því að taka enn stærri skref
í umhverfismálum. „Við viljum gera hátíðina
umhverfisvæna og vorum að leggja drög að því að
auka þær áherslur enn frekar. Eins og við öll vitum
er mengun hafs og umhverfis af völdum plasts
alvarlegt vandamál sem varðar okkur öll. Til dæmis
notum við eingöngu umhverfisvæn ílát fyrir þær
veitingar sem eru í boði hátíðarinnar, engar blöðrur,

Dagmar Haraldsdóttir er
framkvæmdastjóri Concept
Events, sem frá árinu 2013
hefur haldið utan um dagskrá tengda Hátíð hafsins í
Reykjavík, á hafnardeginum
og á sjálfan sjómannadaginn.
Mynd/Hreinn Magnússon

og bjóðum upp á flokkunarílát fyrir allt rusl, auk
þess sem við höfum verið að vinna enn frekar að
fræðslu í samvinnu við Umhverfisstofnun.“ Dagmar
bendir jafnframt á að sjávartívolíið vinsæla hafi
alltaf verið hannað úr endurvinnanlegum efnum.
„Svo langaði okkur líka að leita meira út til fólks
eftir skemmtilegum hugmyndum eða atriðum sem
tengdust hafinu á einhvern hátt. Við eigum svo
margt skapandi fólk sem kannski vantar vettvang
til að koma hugmyndum á framfæri. Gott dæmi um
slíkt samstarf er koddaslagurinn, sem hefur slegið
í gegn og er unninn í samstarfi við Bið að heilsa
niðrí Slipp. Og svo bætist alltaf í hóp fyrirtækjanna
á svæðinu, sem gerir hátíðina enn fjölbreyttari.
Svo vorum við líka farin að undirbúa enn frekara
samstarf við Sjávarklasann vegna nýsköpunar
tengdrar hafinu sem og fræðslu og fleiru. Þessi
vinna er hins vegar ekki til einskis heldur bíður
bara betri tíma.“

Margir leggjast á árar
Dagmar og samstarfsfólk hennar hefur haldið utan
um hátíðarhöldin allt frá árinu 2013 og segir hún
ótrúlega gaman og mikla upplifun að taka þátt í
og fylgjast með þróun hátíðarinnar og breytingum
svæðisins. „Það er gaman að sjá hafnarsvæðið
vaxa og dafna, nýja íbúa koma inn og endurlífga
húsnæði sem ekki var í notkun.“ Í fyrstu var enginn
skortur á húsnæði og notaði Dagmar til dæmis
gömlu verbúðirnar sem vettvang fyrir eitt og annað,
en þær hafa nú fyllst af margvíslegri verslun og
þjónustu. „Þar vorum við til dæmis með listasmiðjur fyrir börnin, fræddum þau um sjómannahnúta
og netagerð og margvíslegt annað. En í dag er fólk
frekar á biðlista eftir að fá húsnæði, þannig að við
höldum okkur við tjöldin.“
Á síðasta ári gerðist það líka að hátíðarhöld sem
Brim hafði verið með fyrir starfsfólk og aðstandendur sameinuðust Hátíð hafsins og segir Dagmar
það hafa heppnast vel og fyrirhugað sé að hafa
það fyrirkomulag áfram. „Að Hátíð hafsins standa
Faxaflóahafnir, Sjómannadagsráð og Brim en svo
hefur hátíðin líka notið góðs af frábæru samstarfi
við minni bakhjarla. Bæði Eimskip og Samskip
hafa stutt hátíðina og svo höfum við unnið með
Slysavarnadeildinni í Reykjavík, Björgunarsveitinni
Ársæli, Landhelgisgæslunni, Hafrannsóknastofnun, Umhverfisstofnun og Sjóminjasafninu svo
einhverjir séu nefndir. Það eru svo ótrúlega margir
sem koma að þessari hátíð.“
Dagmar hvetur alla borgarbúa til að heimsækja
Grandagarðinn og gömlu höfnina í sumar og sjá
allt það ótrúlega framboð af afþreyingu og flottum
veitingastöðum og fyrirtækjum sem þar er að
finna. „Þannig má búa sér til sinn eigin hafnar- og
sjómannadag. Þá er líka fínt að fara inn á www.
hatidhafsins.is en þar er að finna í dagskránni
frá því í fyrra upplýsingar um fjölda fyrirtækja á
svæðinu og hvað þau hafa að bjóða upp á.“  - óká

Skiljum
ekkert eftir
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Gat ekki endað á betri stað
Þegar horft er til baka segist
Alda Agnes Gylfadóttir ekki
öllum stundum hafa verið sátt
við ferðalagið sem tilveran
bauð, en hún hafi endað á
hárréttum stað. Hún hefur
verið framkvæmdastjóri
Einhamars Seafood í Grindavík í rúm sjö ár og þekkir allar
hliðar fiskvinnslu og veiða frá
fyrstu hendi.

É

g er fædd á aðfangadag 1969
á Ólafsfirði. Þar er ég líka
upp alin allt þar til ég fór í
Fiskvinnsluskólann í Hafnarfirði 1986.
Þaðan útskrifaðist ég svo 1987 sem
fiskiðnaðarmaður,“ segir Alda Agnes
Gylfadóttir, sem þá var þá ekki orðin
18 ára, enda fædd seint á árinu.
Faðir Öldu var verkstjóri á
bryggjunni á Ólafsfirði og segir
hún líklegt að valið á Fiskvinnsluskólanum hafi ráðist af því að hana
langaði svolítið til að vera eins og
pabbi sinn. „Foreldrar mínir hvöttu
okkur systkinin til að halda áfram
að læra, en ég man að þegar ég sagði
mömmu að ég ætlaði að fara í skóla,
og ætlaði í fiskvinnsluskólann, varð
hún alveg gráti nær. Henni fannst
náttúrlega gott að ég vildi mennta
mig, en um leið hræðilegt að ætla að
gera það til þess eins að enda aftur í
fiski.“ Í þá daga segir Alda að fólk hafi
farið í skóla til að losna úr fiskinum.
Mamma hennar hafi svo jafnað sig á
þessu. „En þetta er það sem maður
þekkti, kunni og ólst upp við og lá því
beinast við.“
Ætlaði ekki að vinna fyrir Sambandið
Í framhaldinu hafði Alda séð fyrir
sér starf sem verkstjóri í fiskvinnslu,
eins og námið var á þessum tíma
ávísun á. „En það gekk nú eitthvað
frekar illa og ekki beint slegist um að
treysta einhverju 18 ára krakkagrjóni
fyrir frystihússrekstri, þannig að ég
fékk ekkert vinnu svona einn, tveir
og þrír,“ segir hún. Henni varð svo
til happs að Kaupfélagi Dýrfirðinga
á Þingeyri stýrði Ólafsfirðingurinn
Bjarni Grímsson. „Hann vildi meina
að mér væri illa í ætt skotið, eins og
hann orðaði það, ef ekki væri eitthvað
hægt að nota mig. Ég réði mig því sem
gæðastýru þangað í frystihúsið.“
Alda bætir um leið við að í gamla
daga hafi það verið þannig að fólk
skiptist í lið eftir því hvort það fór í
sambandsfrystihús eða sölumiðstöðvarfrystihús. Sambandsfrystihús voru
í eigu kaupfélaganna, Sambands íslenskra samvinnufélaga, og hin í eigu
Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna,
sem síðar varð að Icelandic Group.
„Og ég var alltaf Sölumiðstöðvarmanneskja. Í skólanum var tvennt sem ég
var búin að ákveða að ég ætlaði ekki
að gera. Ég ætlaði ekki að vinna fyrir
Sambandið og ég ætlaði ekki að fara
á Þingeyri, en svo endaði með því
að ég fór að vinna fyrir Sambandið á
Þingeyri.“ Þar hóf hún störf 1988 sem
gæðastjóri til að byrja með og varð
svo verkstjóri þar í framhaldinu.
Ástæðan fyrir því að Alda hafði
bitið í sig að fara ekki í frystihúsið á
Þingeyri var að innan Fiskvinnsluskólans gengu sögur um frystihúsið.
„Þetta þótti erfitt hús og áskorun
að fara þangað og ég hafði engan
sérstakan hug á að leggja það á mig.
Svo var náttúrlega þessi Sambandsog Sölumiðstöðvarpólitík, þetta var
bara eins og með Manchester United
og Liverpool, þú hélst bara með öðru
hvoru liðinu og ekki orð um það meir,“
segir hún og hlær.

Alda Agnes Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Einhamars Seafood í Grindavík, segir að í starfi hennar nýtist vel öll reynsla hennar og menntun. Frá fornu fari þekkti hún til
Mynd/Hreinn Magnússon
starfa við fiskvinnslu og á sjó, en einnig nam hún viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst. 

Ég hef stundum sagt að ef
ég væri karl væri mér lýst
þannig að ég væri ákveðinn
og fastur fyrir, sagt að ég
stæði á mínu, en af því
ég er kona er ég gjarnan
kölluð járnfrúin eða svipan.
Var á Þingeyri í 18 ár
Enda var það þannig að viðbrigðin
voru nokkur þegur hún kom á
Þingeyri. „Ekki það að ég væri að
koma frá einhverri stórborg, en ég
man þegar ég kom að ég hringdi í
pabba og sagði: Það eru tvær götur
hérna og fimm hús – hér ætla ég ekki
að vera. En hann hvatti mig nú til að
gefa þessu smáséns, kannski í tvær
eða þrjá vikur,“ segir hún og bætir við
að sem yngsta barnið hafi hún verið
sú síðasta í fimm systkina hópi til að
fara að heiman. „Svo þegar maður
var búinn að fara á fyrsta ballið og
kynnast krökkunum reyndist þetta
svo gott að ég var þarna á Þingeyri í
18 ár.“
Frystihúsið hélt henni samt ekki
lengi. „Það var engin lygi að húsið
væri erfitt og maður náttúrlega bara
óharðnaður krakki. Þannig að ég
gafst eiginlega bara upp á þessu
eftir einhver ár og fór að vinna svona
við ýmislegt. Svo endaði ég á því að
flytja aftur heim á Ólafsfjörð og ráða
mig sem matsmann á frystitogarann
Sigurbjörgu.“
Á þessum tíma var Alda Agnes
gift en barnlaus og fór svo að upp úr
sambandinu slitnaði og þau hjónin
skildu. „Ég hóf síðan samband með
núverandi manni mínum, sem ég
hafði þekkt í nokkur ár, en hann
var stýrimaður á Sléttanesinu frá
Þingeyri.“ Í framhaldinu sótti Alda
um pláss og fékk sem matsmaður á
Sléttanesinu.
„Ég var í þessum störfum í rúm fimm
ár samtals, en ég man ekki alveg

skipstjórar sem vilja ekki fá konur
um borð. Það er erfitt fyrir karlana
og erfitt fyrir konurnar í landi. Hins
vegar veit ég um fullt af strákum og
hef verið með þeim til sjós sem voru
ekki hálfdrættingar á við margar
konur sem ég þekki. Það er fullt af
konum sem eiga fullt erindi í þetta
starf alveg eins og það er töluvert af
körlum sem eiga ekkert erindi í það.“
Í hennar huga snúist þetta fyrst og
fremst um einstaklinginn og hvort
hann valdi starfinu, en ekki um
muninn á konum og körlum. Um leið
sé það þó rétt að á sviðum þar sem
karlar hafa verið ráðandi mæti konum
margvíslegar áskoranir, hvort sem
það séu hefðir á borð við veiðiferðir
eða eitthvað annað. Þá sé mælistikan
stundum önnur sem lögð sé við konur.
„Ég hef stundum sagt að ef ég væri
karl væri mér lýst þannig að ég væri
ákveðinn og fastur fyrir, sagt að ég
stæði á mínu, en af því að ég er kona
er ég gjarnan kölluð járnfrúin eða
svipan.“

Alda í stafni Gísla
Súrssonar GK, eins
báta útgerðarinnar.
Með henni er Mikael
Tamar Elíasson
vélstjóri á Vésteini GK.
Mynd/Hreinn Magnússon


hvort ég var tvö ár á Sigurbjörginni og
þrjú á Sléttanesinu, eða öfugt. Skiptin
sótti ég um aðallega til þess að við
hjónin gætum samræmt inniveru, að
við værum í landi á svipuðum tíma
en ekki bara um jól og á sjómannadaginn.“
Sjómennska hentar ekki öllum
Alda bætir um leið við að hún hafi
samt kunnað afskaplega vel við sig á
Sigurbjörginni, veran þar hafi raunar
verið einhver sá besti skóli sem hún
hafi fengið á starfsævinni. „Þetta voru
algjörlega frábærir karlar. Í mínum
huga var áhöfnin svona frekar í eldri
kantinum.“ Hún var níunda konan
sem kom til starfa í skipið og segir

hún það ef til vill hafa spilað inn í
hvernig henni var tekið. „Það var
ekkert elsku mamma neitt og engin
sérhlífni í boði.“ Afstaða vinnufélaganna var að um borð væru allir ráðnir
á sama hlut og annaðhvort stæði fólk
sig eða fyndi sér eitthvað annað að
gera. „Þetta var því hörkufínn skóli
sem mér finnst ég hafa búið að alla
tíð síðan, alvöru uppeldi og rosalega
gaman.“
Öldu finnst samt aðeins erfitt að
svara því hvort sjómennskan sé starf
sem henti jafnt konum og körlum.
„Mér finnst ekki alveg rétt að setja
þetta svona upp, en ég hef oft verið
spurð að þessu. Hins vegar er þetta
alveg vandmeðfarið. Það eru til

Er ekki í saumaklúbbi
Alda segist líkast til einnig hafa búið
að því að því að vera stór og hraust
manneskja. „Ég var í löndun hjá
pabba í den, þó að ég hafi náttúrlega
bara verið krakki þá og ekkert sérstök
í því. En maður hafði þessa líkamlegu
burði sem þurfti. Og mér hefur fundist
þessar konur sem ég þekki úr þessum
bransa, hvort sem það eru þær sem
ég hef verið með til sjós eða þær sem
ég starfa með í bransanum í dag, allar
vera svolítið svipaðar týpur. Við erum
allar svolitlir naglar,“ segir hún, en
áréttar um leið að hún eigi alls ekki
við að konur eigi að verða eins og
karlar til að stunda þessi störf. „En
kannski herðist maður með árunum
og lærir að gefa ekki færi á aumum
blettum.“
Heilt yfir áréttar Alda um leið að
sér hafi alltaf gengið vel að vinna með
körlum, hvort sem það var í sjávarútvegi eða í fjármálageiranum. „Og
svo er ekki eins og þetta sé eitthvert
áhyggjuefni frá degi til dags. Það er
kannski svolítið þannig þegar maður
er að koma inn í þetta, en í dag held
ég að þetta skipti akkúrat engu máli.
Og þannig á það að vera.“ Henni
hafi líka alltaf gengið vel að fóta sig
í þessum heimi sjómennsku og fisk-
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vinnslu. „Ég er svoddan stelpustrákur
í mér, ef það má orða það þannig. Ég
fer á rúntinn og niður á bryggju að gá
hvernig bátarnir eru að fiska. Það er
bara mitt eðli og mitt áhugasvið. Ég
er ekki í saumaklúbbi þó að ég væri
reyndar alveg til í að vera það.
Mér hefur bara ekki verið boðið.“
Leiðin á staðinn þar sem Alda
Agnes er í dag, við stjórnvölinn á
fiskvinnslu- og útgerðarfyrirtæki í
Grindavík lá samt um nokkra krókastigu. Þrjátíu og þriggja ára söðlaði
hún um og hóf nám við Háskólann á
Bifröst.
Valdi Grindavík
„Ég lærði þar viðskiptalögfræði en
ég var búin að vera nokkur ár áður
starfandi við Sparisjóð Þingeyrarhrepps eftir að ég hætti á sjó þegar
ég fór að eignast börnin mín og gat
eðli málsins samkvæmt ekki verið
lengur á sjó. Þá fór ég í vinnu sem
átti svona skratti vel við mig og
fannst hún mjög skemmtileg. Ákvað
að fara í þetta nám á Bifröst og svo
eftir námið aftur inn í sparisjóðinn,
sem hét þá Sparisjóður Vestfirðinga,
og var á fyrirtækjasviði þar.“
Síðan urðu sameiningar þegar
sá sparisjóður gekk inn í SpKef,
Sparisjóðinn í Keflavík, sem síðan
varð hluti af Landsbankanum eftir
hrun.
„Ég var fyrir vestan til 2010. Maðurinn minn fylgdi með Sléttanesinu
þegar það var selt suður og varð að
Hrafni GK, einu af frystiskipum Þorbjarnar, og hafði unnið fyrir sunnan í
einhver 11 ár. En þegar sparisjóðurinn
sameinaðist þeim í Keflavík opnaðist
möguleikinn á því að fá sig fluttan á
milli útibúa og þess vegna flutti ég
mig hingað suður til að við værum öll
á sama atvinnusvæðinu.“ Valið segir
hún að hafi staðið á milli Keflavíkur

Ég var ekki alltaf sátt við
ferðalagið en ég gat ekki
endað á betri stað. Og ef
einhver hefði einhvern
tímann sagt mér að ég gæti
á einum stað samnýtt þessa
menntun hefði mér í besta
falli fundist það hlægilegt.

Þegar Öldu Agnesi var boðið starf hjá Einhamri Seafood hélt hún að fundarboðið snerist um allt annað, fjáröflun fyrir drengjaMynd/Hreinn Magnússon
flokk í körfuboltanum í Grindavík. 

og Grindavíkur. „Mín vinna var í
Keflavík og hans hér í Grindavík, sem
við vorum svo lánsöm að velja og
erum búin að vera hér síðan 2010.“
Ári síðar hætti hún í bankanum en
segist samt ekki hafa stefnt aftur að
atvinnu tengdri sjávarútvegi. „En svo
var hér gamall félagi minn sem var að
opna fyrirtæki á Bíldudal og spurði
hvort ég væri til í að hjálpa við að reka
það fyrir vestan. Ég var ekki tilbúin
að flytja vestur, enda nýflutt hingað,
en sagði honum að ég skyldi koma
og vinna annan hvern mánuð. Þá
kom maðurinn minn í land og sá um
heimilið og ég fór vestur á meðan.“
Bauðst starf hjá Einhamri
Þetta segir hún að hafi staðið í
um fimm mánaða tímabil þar sem
hún var þrjá mánuði fyrir vestan

og þannig hafi hún aftur komist á
radarinn í sjávarútveginum. „Þá
komst nafnið mitt aftur á kortið. Eftir
það og á sama tíma fór ég að vinna
fyrir Voot beitu hér í Grindavík.“
Síðan hafi komið símtalið frá Stefáni
Kristjánssyni, eiganda Einhamars
Seafood, þar sem hann bað hana að
koma á fund með sér.
„Ég hélt að við værum að fara að
tala um allt annað. Ég hélt að við
værum að fara að ræða fjáröflun
fyrir körfuboltann hjá drengjunum
okkar. En þá bauð hann mér starf
hér sem viðskiptastjóri og það var ég
í eitt ár, en tók svo við sem framkvæmdastjóri og hef nú verið það
síðastliðin sjö ár eða svo.“ Starfið
segir hún svo að sameini fullkomlega það nám sem hún hafi lagt á
sig um ævina, fiskvinnsluna annars

vegar og svo viðskiptalögfræðina.
Alda Agnes segir að taka megi
undir að saga hennar hljómi eins og
hún hafi endað á alveg hárréttum
stað. „Á tímabili var ég ekkert
endilega ánægð með söguþráðinn, frá
því ég fór að vestan hingað suður og
sameininguna við Landsbankann og
eitthvað svoleiðis. Ég var ekki alltaf
sátt við ferðalagið en ég gat ekki
endað á betri stað. Og ef einhver hefði
einhvern tímann sagt mér að ég gæti
á einum stað samnýtt þessa menntun
hefði mér í besta falli fundist það
hlægilegt. En þetta er náttúrlega
alveg frábært og að mér finnst,
algjörlega nauðsynlegt að vera með
þekkingu á því sem er að gerast hérna
niðri til að sjá um daglegan rekstur
á fyrirtæki á borð við Einhamar
Seafood.“

Réttu skrefin stigin
Starfið segir hún gefandi og
ofboðslega skemmtilegt. „Þetta
á mjög vel við mig. Við flytjum
mikið út með flugi og þessu fylgir
hraði og örar breytingar, þannig
að maður þarf að vera sveigjanlegur.“
Heimsfaraldur COVID-19 segir
Alda dæmi um hluti sem bregðast
þurfi hratt við. Áhrifin á starfsemina hafi ekki verið mikil til að
byrja með, enda hafi áfram verið
flogið með vörur, en í apríl hafi
verið farið að hægja á pöntunum
að utan. „Í þannig ástandi þarf
bara að vinna hlutina einn dag í
einu.“
Alda segir að gangurinn hjá
Einhamri Seafood í gegnum
tíðina hafi verið góður og vöxtur
fyrirtækisins hægur og bítandi.
„Og þannig viljum við hafa það og
þurfum ekkert að verða neitt stærri.
Við viljum bara vera viss um að
við séum að taka réttu skrefin og
stígum varlega til jarðar.“ 
- óká

Við óskum Sjómannadagsráði til hamingju með
nýjan lífsgæðakjarna fyrir aldraða á Sléttuvegi
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Ný sýning í Byggðasafni
Hafnarfjarðar
Líkt og annars staðar hafa varúðarráðstafanir vegna Covid-19 áhrif á hátíðahöld
sjómannadagsins í Hafnarfirði, en þar
hefur verið haldið upp á daginn allar
götur síðan 1953. En þótt fólk verði ekki
boðað niður í Flensborgarhöfn í ár er gert
ráð fyrir því að á sjómannadaginn verði
lagður blómsveigur að minnisvarða um
horfna sjómenn og sjómannamessa haldin
í Víðistaðakirkju. Hafnfirðingar eru líka
hvattir til að heimsækja Byggðasafnið, þar
sem um mánaðamótin var opnuð sýning
um grásleppukarla og smábátaútgerð í

Hafnarfirði, auk sýningar um tímabil erlendu útgerðanna og sýnishorns í Siggubæ
af heimili sjómanna í Hafnarfirði frá fyrri
hluta 20. aldar. Á næsta ári er stefnt að
hefðbundinni dagskrá en í millitíðinni
má ylja sér við myndirnar frá því í fyrra,
sem Andri Ómarsson, verkefnastjóri hjá
Hafnarfirði tók. Þar á meðal má sjá frá
hefðbundinni heiðrun sjómanna, en Karel
Karelsson og Lúðvík Geirsson heiðruðu
þá Jón Kristinn Jónsson, Ara E. Jónsson,
Gabríel Guðmundsson og Gunnar Jónsson.

- óká

Á GRILLIÐ Í SUMAR
Njóttu grillsumarsins með ljúffenga grillkjötinu frá Norðlenska

– VERÐI ÞÉR AÐ GÓÐU
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Þróun sjálfsiglandi skipa er verkefni
sem ekki virðist jafnkrefjandi og sjálfkeyrandi bílar, að mati Ragnheiðar H.
Magnúsdóttur vélaverkfræðings, sem
fylgst hefur nokkuð með þróun og valkostum tengdum sjálfsiglandi skipum.
Mynd/Hreinn Magnússon


Verða Norðmenn fyrstir til að
senda sjálfsiglandi skip yfir hafið?
Hugtakið sjálfkeyrandi bílar er ekki nýtt af nálinni og ljóst er að
horft er á þá tækni sem framtíðartækni í vegsamgöngum áður en
langt um líður. Eins er horft til tækninnar með siglingar í huga.

R

agnheiður H. Magnúsdóttir
vélaverkfræðingur, sem
fylgst hefur nokkuð með
þróun tækni og kosta sjálfsiglandi
skipa, segir flutningafyrirtæki
heims hafa skoðað sjálfkeyrandi
bíla í þaula enda líti þau til
sjálfvirkni sem hagkvæms kostar

fyrir sig í framtíðinni. „Á sama
tíma gera þessi fyrirtæki sér einnig
grein fyrir því að enn sem komið
er er afar erfitt að nýta tæknina á
áreiðanlegan og öruggan hátt. Vegir
breytast stöðugt, umferð manna og
bíla getur verið svo ófyrirsjáanleg
og netlæg landakort eru ekki
uppfærð nægilega eins og sakir
standa. Þróun sjálfsiglandi skipa
virðist þó ekki vera eins krefjandi
viðfangsefni,“ segir Ragnheiður.
Að senda sjálfsiglandi skip yfir
hafið virðist vissulega metnaðarfullt, en það er að öllum líkindum
miklu auðveldara en landbundnir
kostir. „Umferð sjávar veitir miklu
meira svigrúm en þéttbyggðar

Yara Birkeland, eitt skipa norsku fyrirtækisins Yara International, sem stefnir á að
senda fyrsta raforkudrifna og sjálfsiglandi skip heims yfir hafið á þessu ári.
Mynd/Yara International ASA

borgir. Skip þurfa ekki að fylgja
fjölbreyttum vegamerkingum eða
forðast ófyrirsjáanlegar manneskjur
og ólíkt öðrum farartækjum og
vegfarendum þurfa skip sjaldan að
breyta stefnu sinni. Skip verða samt
ekki áhafnalaus strax. Sjálfsiglandi
skip munu að öllum líkindum
þurfa á mannlegri aðstoð og
leiðbeiningum að halda, að minnsta

kosti til að byrja með, en líklegt er
að þegar fram líða stundir muni
gervigreindin leiða til fullkomlega
sjálfsiglandi skipa.“
Yara International
hyggst ríða á vaðið
Ragnheiður segir að fyrirtæki í
sjóflutningum hafi flest áhuga á að
færa sig eins fljótt og auðið er yfir í

Við erum þegar orðin
vön tilhugsuninni um
sjálfkeyrandi bíla í
stórborgum. Sjálfsiglandi
skip ættu því ekki að vera
svo framandi hugsun.
sjálfsiglandi skip. Þau muni þó ekki
taka það skref á kostnað slysa og
bilana og því sé enn talsvert í land
áður en kostirnir verði að veruleika
þótt mikil vinna eigi sér stað um
þessar mundir við þróun tækninnar.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn
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Nýr frystitogari Brims, Ilivileq, sem kom til hafnar í Reykjavík í byrjun maí, er sagður eitt fullkomnasta skip í Norður-Atlantshafi. Sjálfvirkni er mikil þótt mannshöndina þurfi við siglinguna. Skipið er skráð hjá dótturMynd/Hreinn Magnússon
félagi Brims á Grænlandi. 

„Fjöldi flutningafyrirtækja er að
skoða þessa tækni af mikilli
alvöru. Meðal annars stefnir norska

fyrirtækið Yara International að því
að senda fyrsta raforkudrifna og
sjálfsiglandi skip heims yfir hafið á

þessu ári, þrátt fyrir spá Rolls-Royce
um að skip verði ekki að fullu
sjálfstýrð fyrr en árið 2030. Með

þessu hyggst Yara færa landflutninga sína á vörum yfir í sjóflutninga
og minnka með því kolefnisspor
sitt og slit á vegum og auka öryggi
vegfarenda,“ segir Ragnheiður.
Að mörgu þarf að
hyggja til að tryggja öryggi
Ragnheiður segir að gervigreindartækni í skipum muni vissulega
ekki þurfa að gæta að hjólreiðafólki eða gæludýrum á sjóleið sinni
yfir hafið en þó séu vissar hindranir sem huga þurfi að. „Skipin þurfa
til dæmis að vita hvar önnur skip
eru á siglingaleiðum og forðast
árekstra við þau auk þess að taka
mið af duflum, vita hvar hafnirnar
eru og svo framvegis. Í raun er
auðveldasta viðfangsefnið að sigla
yfir hafið, en málið vandast þegar
risastórt flutningaskip þarf að fara
inn í höfn, leggjast að bryggju
og afhenda farm. Það verður því
að vera hægt að fínstilla hvernig
þau sigla, rétt eins og við þurfum
að fínstilla hvernig sjálfkeyrandi
bílar haga sér í mikilli umferð.
Önnur hindrun er veðrið. Án
þjálfaðrar áhafnar til að leiðbeina
skipi í óveðri þarf hugbúnaðurinn
sem stjórnar skipinu að vera fær
um að takast á við skyndilegar
breytingar á umhverfinu. Líklegt er
að þróaður verði hugbúnaður sem
nýti spár sem geri honum kleift að
greina hvort stormur er í aðsigi og
taka ákvarðanir í framhaldinu, t.d.
með því að breyta stefnu og forðast
þannig hættulega sjói.“
Fjölmargir kostir
sjálfsiglandi skipa
Kostir sjálfsiglandi skipa eru fjölmargir. Nefna mætti aukið öryggi
og minna manntjón við að senda
færra fólk á sjóinn. „Starfsfólk sem
vaktar og leiðbeinir sjálfsiglandi
skipum mun þurfa að hafa sömu
reynslu og núverandi stjórnendur
skipa. Munurinn verður sá að
starfsstöðin flyst á land. Störfin
verða því mögulega eftirsóttari, því
starfið verður þægilegra, frítímum
fjölgar og fjarvera frá fjölskyldu
og vinum svo vikum skiptir leggst
af. Að auki verður hægt að hanna
skipin á allt annan hátt en nú er. Til
dæmis verður ekki sama þörf fyrir

Skip þurfa ekki
að fylgja fjölbreyttum
vegamerkingum eða
forðast ófyrirsjáanlegar
manneskjur og ólíkt
öðrum farartækjum og
vegfarendum þurfa
skip sjaldan að breyta
stefnu sinni.
margar vistarverur, matsali, eldhús
og þess háttar heldur gefst kostur á
að hanna straumlínulöguð skip sem
skila miklum orkusparnaði,“ segir
Ragnheiður, sem gerir ráð fyrir
að sjálfsiglandi skip muni skila
aukinni hagkvæmni, meira öryggi
og einfaldleika í sjóferðum enda
þótt ekki verði allar afleiðingarnar
jákvæðar. „Tæknin mun leiða til
einhverrar fækkunar starfa eftir
því sem sjálfvirknin eykst, þótt á
sama tíma megi gera ráð fyrir að
fámennar „áhafnir“ muni starfa við
vöktun skipa og vera til þess hæfar
að grípa inn í þegar þörf krefur.
Jafnvel þegar skip verða algjörlega
sjálfstýrð getur verið skynsamlegt
að halda í reynda skipverja til að
fylgjast með gengi skipsins og
afköstum.“
Óþrjótandi möguleikar
Ragnheiður segir að möguleikarnir séu óþrjótandi hvað varðar
sjálfsiglandi skip. Það sé ekki bara
á fraktflutningaskipum sem þessi
tækni geti nýst. Vel megi hugsa
sér mannlaus, sjálfstýrð skip til
leitar og söfnunar á plastúrgangi í
sjó. „Svo er spurning hvort tæknin
geti nýst fiskiskipum. Við erum
þegar orðin vön tilhugsuninni um
sjálfkeyrandi bíla í stórborgum.
Sjálfsiglandi skip ættu því ekki
að vera svo framandi hugsun,“
segir Ragnheiður H. Magnúsdóttir
vélaverkfræðingur. 
– bv
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Ósérhlífinn og til fyrirmyndar
Minnisvarði
á fjörusteinum
Reykjavíkur
Styttan „Horft til hafs“ eftir Inga Þ.
Gíslason sem stendur á Miðbakka Reykjavíkurhafnar var afhjúpuð við virðulega
athöfn árið 1997. Á stöpli hennar kemur
fram að sjómannadagurinn í Reykjavík
og Hafnarfirði hafi, í virðingu og þökk við
íslenska sjómannastétt, reist minnisvarðann „á fjörusteinum Reykjavíkur, í tilefni
80 ára afmælis Reykjavíkurhafnar og 60.
sjómannadagsins.“
Gylfi Þ. Gíslason, fyrrverandi ráðherra
og bróðir höfundar styttunnar var
fenginn til að afhjúpa hana. Þáverandi
borgarstjóri í Reykjavík, Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir, flutti jafnframt ávarp.
Guðmundur Hallvarðsson, sem þá
var formaður Sjómannadagsráðs, sagði
við afhjúpunina að styttan væri meðal
annars til að minna borgarbúa á að það
hefðu verið fiskimenn frá Reykjavík sem
breyttu bænum í borg og komu fótum
undir efnahagslíf hennar.
Bronslituð afsteypa af styttunni
var svo gefin út í tilefni 75 ára afmælis
Sjómannadagsráðs árið 2012, en hægt
er að festa á henni kaup á skrifstofu
Sjómannadagsráðs. Frekari upplýsingar eru gefnar í síma 585-9300 og í
tölvupósti: sdr@sjomannadagsrad.is.

Sigurður Steinar Ketilsson, fyrrv. skipherra og formaður
ritnefndar Sjómannadagsblaðsins, lést á Landspítalanum 27.
október 2019. Hann hafði látið af störfum hjá Landhelgisgæslunni 13. apríl 2018 eftir 50 ára starfsferil, upp á dag. Hjá Landhelgisgæslunni starfaði hann sem háseti og stýrimaður og var
skipherra til 30 ára á varðskipum og loftförum.

S

igurður Steinar var einn þeirra
baráttumanna sem komu á fót
þyrlubjörgunarsveit Landhelgisgæslunnar og var talsmaður
fyrir smíði á nýju varðskipi. Hann tók
þátt í fjölda björgunar- og leitarstarfa
og lagði á ferli sínum mikla áherslu á
menntunar- og þjálfunarmál sjómanna.
Hann var fulltrúi í Sjómannadagsráði
höfuðborgarsvæðisins í rúm 20 ár og
lengi í stjórn hollvinasamtaka Óðins.
Þyrlusveitin endurreist
Benóný Ásgrímsson, fv. flugstjóri
hjá Landhelgisgæslunni og
samstarfsmaður Sigurðar Steinars
í áratugi, rifjar upp í samtali við
Sjómannadagsblaðið þann tíma
sem þeir störfuðu saman. Þeir
voru báðir hásetar og stýrimenn á
skipum Gæslunnar á yngri árum og
áttu síðar, ásamt Páli Halldórssyni
flugstjóra, stóran þátt í endurreisn
þyrlusveitar Gæslunnar.
„Það er hægt að segja margt gott um
Sigurð Steinar, en það sem stendur
helst upp úr er það hversu duglegur
hann var og ósérhlífinn í öllum
verkum,“ segir Benóný.
„Það mætti segja að allt sem hann
skorti hafi hann bætt upp með dugnaði og var þannig til fyrirmyndar fyrir

alla þá sem störfuðu með honum, þá
sérstaklega þá sem yngri voru.“
Benóný rifjar upp þann tíma sem
fór í hönd eftir að þyrla Gæslunnar,
TF-RÁN, fórst ásamt áhöfn hennar í
Jökulfjörðum í nóvember 1983. Eðli
málsins samkvæmt var Gæslan löskuð
eftir þann missi og fyrir Alþingi lágu
fyrir hugmyndir um að Íslendingar
hættu að reka þyrlusveit og létu
Bandaríkjaher eftir að sjá um leit og
björgun á hafi úti.
„Við lögðum mikið á okkur til að
tryggja áframhaldandi uppbyggingu
þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar og
þar sýndi Sigurður bæði dugnað og
framsýni,“ segir Benóný.
„Við heimsóttum alla ráðherra sem
að málinu komu á þessum tíma og
kynntum þeim hugmyndir okkar. Það
var ekki síst fyrir tilstilli Sigurðar
Steinars að á okkur var hlustað og
uppbygging þyrlusveitarinnar hófst
á ný. Næstu ár á eftir var Sigurður
Steinar fremstur í flokki við þróun
þjálfunaráætlunar sveitarinnar og er
sú áætlun að mestu notuð enn þann
dag í dag.“
Áhersla á fagmennsku og öryggi
Alma Möller landlæknir tekur í sama
streng, en hún starfaði, fyrst kvenna,

Samferða í 93 ár

Pipar\ TBWA • SÍA

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

Sigurður Steinar Ketilsson við stýrið á varðskipinu Þór. Hann var einn helsti baráttumaður þess að smíðað yrði varðskip í gæðaflokki á við Þór og fékk þann heiður að
Mynd/Gassi
sigla skipinu heim frá Síle árið 2011. 

sem þyrlulæknir frá árinu 1990.
Sigurður Steinar var þá stýrimaður í
þyrlusveit Gæslunnar.
„Það þótti ekki sjálfsagt mál að kona
yrði þyrlulæknir á þessum tíma en
Sigurður Steinar tók vel á móti mér.
Hann ól mig í raun upp í þyrlusveitinni
og ég leit mikið upp til hans alla tíð,“
segir Alma.
Að hennar sögn lagði Sigurður
Steinar mikla áherslu á fagmennsku
og öryggi í störfum þyrlusveitarinnar,
en öll öryggismál höfðu verið tekin
til endurskoðunar í kjölfar þess að
TF-RÁN fórst.
„Allt sem hann gerðist einkenndist af
mikilli fagmennsku, hvort sem það var
í störfum þyrlusveitarinnar eða öðrum
störfum hans fyrir Landhelgisgæsluna,“
segir Alma.
„Ég hef mikið hugsað til hans á liðnum vetri, enda hefur reynt umtalsvert

á almannavarnir og þar á meðal á
Landhelgisgæsluna. Hann hefði til að
mynda staðið stoltur þegar varðskipið
Þór kom til Dalvíkur til að framleiða
rafmagn fyrir bæinn, enda var hann
einn helsti hvatamaður þess að svo
öflugt varðskip yrði keypt til landsins.“
Sigurður Steinar var sæmdur
heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu 17. júní 2018 fyrir framlag sitt til
landhelgisgæslu og björgunarstarfa.

- gfv
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Þorbergur Þórhallsson vélstjóri er fæddur og uppalinn á
Kópaskeri, en þar naut hann
ákveðins frelsis í uppvextinum
og gat ræktað með sér áhuga
á vélum sem kviknaði snemma.
Eftir nám og flutning með fjölskyldunni til Hafnarfjarðar lá
leiðin á sjóinn, sem hann hefur
stundað í ríflega hálfa öld.
Mynd/Hreinn Magnússon

Ílengdist
á sjónum
Þorbergur Þórhallsson vélstjóri hefur verið sjómaður í rúm 50
ár. Og þótt aldurstalan sé orðin virðuleg finnur hann lítið fyrir
aldrinum og hefur ekki enn gert upp við sig hvenær hann ætlar
að hætta störfum. Áhugi á vélum vaknaði snemma.

M

aður hefur eiginlega bara
gleymt því að maður eldist
og er ekki alveg tilbúinn
að fara að kyngja því,“ segir
Þorbergur Þórhallsson kíminn, en
hann hefur stundað sjóinn á sjötta
áratug.
„Ég fór á sjóinn þegar ég var
hvað, sautján ára gamall og ætlaði
nú aldrei að vera þar nema rétt á
meðan ég væri að koma undir mig
fótunum. En svo bara leið tíminn
og nú er maður orðinn þetta gamall,
rétt orðinn sjötíu og eins árs og
ekki alveg tilbúinn að hætta enn.“
Þorbergur segist njóta þess að ekki
sé þrýst á hann að hætta af hálfu
vinnuveitanda og er því feginn,
þótt um leið sé hann með það á bak
við eyrað að betra sé að vera fyrri
til að átta sig á því þegar komið er
nóg, heldur en að láta segja sér að
hætta. „Þannig að maður reynir nú
líklega að skynja það þegar sá tími
nálgast. En það er þannig að maður
gleymir því hvað maður eldist. Ég
er enn bara rúmlega fertugur í eigin
huga, þótt fólk sjái það kannski
ekki á mér.“
Þorbergur er fæddur og uppalinn
á Kópaskeri. „Þar bjó ég þar til ég
varð 17 ára þegar fjölskyldan flutti á
höfuðborgarsvæðið og ég fór beint í
Vélskólann,“ segir hann, en í slíkar
áttir hafði hann lengi stefnt. „Ég
var ekki beinlínis alinn upp við
sjómennsku þótt við byggjum við
sjó, en hjá mér bjó alltaf löngun til
slíkra starfa. Svo var maður talsvert
að sýsla í véladóti.“

Eignaðist bíl 14 ára
Áhuginn á vélum segir hann að
hafi vaknað snemma. Fyrsta bílinn
eignaðist Þorbergur 14 ára gamall.
„Það var gamall Austin-10, árgerð
1934, sem eldri bróðir minn gaf mér.
Þessum bíl ók maður um þorpið
og sveitirnar í kring fram undir
bílprófsaldurinn.“ Á Kópaskeri var

lítil umferð á vetrum og svæðið lokað
af og því gat hann farið um þótt ekki
hafi hann enn verið kominn með
aldur til akstursins. „Maður reyndi
svona að forðast þessa sjálfskipuðu
löggæslumenn,“ segir hann og hlær
við.
En á sjónum tók Þorbergur fyrstu
skrefin upp úr miðjum sjöunda áratug síðustu aldar. „Á námsárunum
byrjaði maður á þessum fiskibátum
og síldarbátum. Svo var ég eitthvað
lítilsháttar í fraktsiglingum meðfram
skóla og fyrstu tvö til þrjú árin að
loknum Vélskólanum,“ segir hann
en játar um leið að þær hafi ekki átt
vel við hann. „Mér fannst sú vinna
svolítið líflaus.“
Fjórða stigi vélskóla lauk hann
vorið 1970, þá nýorðinn tuttugu
og eins árs gamall. „Og þá hóf ég
sjómennsku svona fyrir alvöru þó að
ég hafi tekið mér smáhlé til að ljúka
vélvirkjanámi sem þurfti til þess að
öðlast full réttindi. Um leið var ég
alltaf í afleysingum á sjónum. Maður
átti mjög erfitt með að slíta sig frá
þessu og ég kunni strax afskaplega
vel við mig á sjó.“
Nálgast vélar á ákveðinn hátt
Þrátt fyrir þetta minnist Þorbergur þess
að hafa þarna fljótlega upp úr tvítugu
haft ákveðnar efasemdir um að rétt
væri að eyða starfsævinni á sjónum,
enda var þá fjölskyldulíf að taka við.
„En svo bara teygist tíminn. Maður var
alltaf að huga að því að breyta til en
það varð erfiðara og erfiðara eftir því
sem tíminn leið.“ Hann bætir við að
eiginkona hans, Sigurborg Þórarinsdóttir, sé af sjómönnum og útvegsbændum komin, ættuð frá Tálknafirði.
„Þannig að hún vissi að hverju hún
gekk, þótt hún vildi auðvitað gjarnan
að ég væri meira heima.“
Þorbergur valdist ungur til
ábyrgðarstarfa á sjónum og var fljótt
farinn að ráða sér nokkuð mikið
sjálfur í störfum sínum.

um nema viðkomandi útgerð hafi
annaðhvort hætt eða verið seld og
ég þá fylgt með í kaupunum.“

Ég hef náttúrlega verið
líklega þrjá fjórðu af
tímanum að heiman frá
mér síðan ég stofnaði
heimili. Það er ekki fyrr en
núna seinni árin sem fríin
hafa verið meiri.
„Það átti afskaplega vel við mig að
njóta ákveðins frjálsræðis. Starfsferillinn hefur líka gengið vel. Ég hef
alltaf reynt að umgangast vélbúnaðinn sem mannlegur væri, hef litið
svo á að vélarnar þurfi aðhlynningu
og persónulegt viðmót ekki síður
en við mennirnir og að þannig
skili þær manni bestum árangri.
Ég hef verið afskaplega lánsamur
hvað varðar bæði samstarfsfólk
og vinnuveitendur. Auðvitað hafa
þeir verið misjafnir en ég hef verið
fremur íhaldssamur og starfað lengi
hjá sömu útgerðum og sjaldan skipt
um skipsrúm, alla jafna ekki skipt

Er hjá útgerð í Litháen
Þorbergur segir að eftir að hann hóf
störf á togurunum hafi hann verið í
13 ár hjá fyrstu útgerðinni, Karlsefni
hf., yfirvélstjóri frá 25 ára aldri á
samnefndu skipi, sem var einn af
fyrstu stóru skuttogurum landsins,
keyptur notaður frá Þýskalandi.
Hann fylgdi svo með í kaupunum
þegar Sjólaskip keyptu skipið
til að úrelda fyrir smíði á nýjum
frystitogara.
„Ég annaðist eftirlit með smíði á
nýju skipi, Haraldi Kristjánssyni
HF-2, sem síðar hlaut nafnið Helga
María. Þar var ég svo yfirvélstjóri í
ein átta eða níu ár áður en ég svo fór
til annarra starfa hjá sama aðila.“
Leiðin lá þá í útgerð á erlendri
grundu á verksmiðjutogaranum
Heinaste, fyrstu 12 árin í eigu Sjólaskipa og síðan næstu fimm árin var
það í eigu Samherja. „Fór ég þá að
starfa fyrir erlenda aðila í sams konar
starfi og ég hafði verið í þarna,“ bætir
hann við. Útgerðin sem Þorbergur
starfar hjá núna er í Litháen og er
hann á verksmiðjutogara sem gerir
út undir litháísku flaggi. „Samherji
seldi hluta af starfsemi þarna úti og
út úr því spratt þessi angi.“

Getur engum gefið slæmt orð
Á verksmiðjutogaranum er Þorbergur
ekki beinlínis í hefðbundnu hlutverki
vélstjóra og er umhverfið um margt
ólíkt því sem menn þekkja af minni
skipum. „Þetta er miklu meira
fjölmenni og nálægt því að vera 100
manna áhöfn. Hlutverk mitt er til
dæmis að sjá um og vera ábyrgur fyrir
öllu tæknilegu um borð, skipulagningu viðhalds- og endurbótaverkefna,
eftirliti og verkstjórn varðandi vinnu
vélstjóra og annara tæknimanna, svo
og að annast innkaup og aðdrætti
fyrir þetta batterí. Svo hefur maður
gripið í að standsetja skip þegar keypt
hafa verið ný eða notuð skip eða skip
endurgerð.“
En þótt vinnan hafi ekki bara
verið þetta hefðbundna vélstjórastarf
viðurkennir Þorbergur að alltaf hafi
hann nú kunnað best við sig hjá
smærri útgerðum þar sem yfirbygging
var minni. „Það voru bestu ár mín
í þessari sjómennsku, hérna heima
hjá litlum útgerðum. En ég hef verið
afskaplega lánsamur og ekki kynnst
öðru en góðu samstarfsfólki og
yfirmönnum. Ég get engum gefið
slæmt orð.“
Minningarnar frá ferlinum segir
Þorbergur að séu fjölbreyttar og góðar.
Þannig hafi verið mikil breyting að
koma yfir á skip þar sem um borð var
hundrað manna samfélag og taka
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Þá höfðum við það
þannig að þau voru með
mér í bílnum konan
og krakkarnir þegar ég
þeyttist um bæinn til að
útrétta og það var stór hluti
samverunnar.
að sér að halda utan um að þau verk
væru unnin sem þurfti að vinna og
leggja verk í hendur öðrum í stað þess
að vinna þau sjálfur. „En mér finnst
mér hafa gengið mjög vel að fá fólk
til að vinna með mér og virkja það til
góðra verka og það er maður ánægður
með.“
Fann leiðir til að vera
með fjölskyldunni
Ef skynja má eftirsjá í einhverju hjá
Þorbergi er það kannski helst vegna
þess tíma sem hann hefur verið
að heiman, fjarri konu og börnum,
sérstaklega þegar þau voru ung. „Ég
hef náttúrlega verið líklega þrjá fjórðu
af tímanum að heiman frá mér síðan
ég stofnaði heimili. Það er ekki fyrr en
núna seinni árin sem fríin hafa verið
meiri, allt upp í fimm mánuðir á ári,
en framan af var útivistin meiri. Þá
voru þetta sáralítil frí sem maður fékk
og manni þótti mjög gott bara að fá
einn mánuð í frí á ári fyrstu árin.“
Á þeim tíma voru inniverur líka
stuttar og útsjónarsemi þurfti til að
finna stundir með fjölskyldunni. „Á
fyrstu árunum þegar ég var að byrja
á togurunum þurfti ég að útrétta fyrir
skipið í inniverunum. Þá höfðum við
það þannig að þau voru með mér í
bílnum konan og krakkarnir þegar
ég þeyttist um bæinn til að útrétta og
það var stór hluti samverunnar.“ Oft
var það þannig að skipið kom í höfn
að morgni og svo var lagt út aftur að
kvöldi næsta dags.
Reynir að rækta gamlan vinskap
Þorbergur var líka virkur í félagsstarfi
um tíma og var viðloðandi stjórn
stéttarfélags vélstjóra í rúman áratug
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Það hefur haft mikið að
segja fyrir okkur og ég
alltaf upplifað það sem
ákveðna lífshamingju að
eiga stóra fjölskyldu og
gott fólk að.
þótt hann hafi látið af þeim störfum
þegar hann fór að vinna erlendis. „En
ég hafði gaman af því stússi og vann í
því öllu saman með góðum mönnum.“
Og þessara samskipta segist hann
sakna svolítið eftir að hann fór að
vera svona mikið í burtu í stað þess að
vera á skipum hér heima. „Tengslin
rofna dálítið við fólk sem maður hafði
kynnst og verið í góðum samskiptum
við, svo sem alls konar þjónustuaðila
hér heima. Eins hafa rofnað tengsl við
kunningja og aðra sem maður átti í
meiri samskiptum við áður.“
Fríin segist Þorbergur því nota
núna í auknum mæli til að reyna að
endurvekja og efla tengslin við fólk.
Miklar fjarvistir valda því að menn
verða síður virkir í að hitta til dæmis
gömul skólasystkini og hending er
ef hægt er að mæta á viðburði sem
boðað er til á slíkum vettvangi, eða á
viðburði í stórfjölskyldunni þar sem
fólk kemur saman af margvíslegu
tilefni. „Og þess saknar maður
náttúrlega, en ég lít samt ekki á mig
sem neitt fórnarlamb í því. Þetta er
hlutskipti sem maður velur sér sjálfur.
Ég hafði val um ýmislegt annað, en
kaus þetta líf.“
Vill taka til hendinni heima við
Þorbergur og Sigurborg eiga saman
þrjú börn sem nú eru uppkomin.
„Hún hefur gengið í gegnum þetta
með mér, staðið mér við hlið og
verið mér stoð og stytta. Ég gat
treyst henni fyrir því að annast allt
utanumhald um heimilisreksturinn
og börnin. Núna er maður bara
að reyna að vera til staðar sem
afi,“ segir hann. Þegar viðtalið var
skrifað voru barnabörnin fjögur og
fjölgun í vændum. „Já, og það hefur
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séu einir nýliðar sem
hjálpa sjómönnum að halda vöku
þróun segir Gunnar að hafi verið
Slys tilkynnt hjá
í fyrsta skipti á sjó, h
sinni þegar kemur að þessum málviðvarandi síðustu 10 til 15 ár.
svo á að maður sé ný
almannatryggingum
um, að daglegu eftirliti sé sinnt og
Breytingar á vinnuaðstæðum
nýr um borð í viðkom
að menn haldi öryggisreglur sem
sjómanna síðustu ár segir Gunnar
Ár
Slys alls Slys á sjómönnum Hlutfall
Dæmi um áhrif ný
þeir hafa sett sér. Og þetta er partur
hins vegar mismunandi eftir skip1985 1.795 459
25,6%
slys segir Gunnar hæ
af öryggisstjórnunarkerfi um borð
um. Á vinnsluskipum hafi dregið
1986 1.904 503
26,4%
úr tilkynningum um
í hverju skipi. Oft er sagt að skipmjög úr því að menn séu að burð1987
2.177
592
27,2%
gangstímanum rétt f
stjórinn sé sá sem beri ábyrgðina,
ast með pönnur og kassa því nú
1988 2.366 619
26,2%
þá hafi gengið erfiðle
en öryggisstjórnunarkerfi hjálpar
séu færibönd, stigabönd og annað
1989
2.670
631
23,6%
skip.
Þannig megi sjá
til
við
að
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ábyrgðinni
á
alla
sem
færi
fiskinn
upp
í
hendurnÞorbergur segir mikil viðbrigði og framför fólgna í breyttri og bættri fjarskiptatækni sem geri sjómönnum kleift að vera í mun nánara og betra sambandi við ástvini í landi.
takaMagnússon
stökk árið 2007.
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lítið að vera að teygja sig og færa
1991 3.194 522
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maður væri að sýna vandlætingu
hópi og hún úr hópi átta systkina.
sín hjartans mál. Það eru náttúrlega
samband heim í úthaldinu. „Það var
á heimilishaldinu hjá henni, sem
Svo erum við með þeim yngri, hún
mikil viðbrigði og framför. Eftir að
annaðhvort stuttbylgjan eða
auðvitað var fjarri lagi að ástæða
er yngst af sínum systkinum og ég
þessi bætta fjarskiptatækni kom
langbylgjan á radíóinu og allir gátu
væri til, ætlunin var bara að sýna
næstyngstur. Það hefur haft mikið
til hafa öll samskipti gjörbreyst til
hlustað. Og oft voru þetta langar útismá lit og reyna að létta undir, þetta að segja fyrir okkur og ég alltaf
vistir. Ég var lengi á togara þar sem við batnaðar, hvort sem það er með síma
olli auðvitað ekki neinum djúpstæð- upplifað það sem ákveðna lífshameða tölvupósti. Og þótt manni hafi
sigldum mikið með afla erlendis og þá
um ágreiningi.“
kom kannski fyrir að farnir voru „tveir ekki þótt þetta tiltökumál í gamla
ingju að eiga stóra fjölskyldu og
sjómannadagsbl aðið
jún
í 2 0 1 7eins og það var kallað,
Og þótt Þorbergur viti upp á sig
daga væri trúlega erfiðara að ætla að
túrar
í beit“
gott fólk58
að.“
að kunna að vera jafnvel helst til
taka skrefið til baka núna.“
– óká
en þá var ekki komið við heima að
Þegar spurt er út í breytingar á
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að sjómönnum sé gert erfitt að skrá
slys. Jónas Þór segir að finna megi
dæmi um ofangreint. „Skipstjórnarmenn eru misjafnir eins og þeir
eru margir. Þess eru því miður
dæmi að menn hafi fengið neitun
þegar þeir ætluðu að láta skrá atvik.
Gjarnan með þeim rökum að það
sé ekki hægt að standa í því að skrá
öll tilvik, stór sem smá, sem eiga
sér stað um borð. Þetta er þó sem
betur fer undantekning og ég held
að menn séu alltaf betur að átta
sig á því hversu mikilvægt þetta
er, líka skipstjórnarmenn. Skráningarnar eru til fyrirmyndar hjá
mörgum útgerðum en því miður
eru til útgerðir þar sem þessi mál
eru ekki í eins góðu lagi.“
Þá minnir Jónas Þór á að skylt
„Þess vegna er mj
sé samkvæmt reglum að skrá öll
bókar.“
atvik í skipsdagbók, eigi síðar en í
lok vaktar. Þá er einnig skylt samsegir Jónas Þór.
sóknarnefndarin
kvæmt lögum að tilkynna öll slys
sá að safna gögn
til Rannsóknarnefndar sjóslysa og
þannig upp mik
til Sjúkratrygginga Íslands. „Ég
sem kann að ger
hef bent á það áður að það eru
kannski um fimm prósent slysa
irbyggja slys síð
tilkynnt til rannsóknarnefndar- PORT OFJónas
Þór min
HAFNARFJOR

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn
Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á Sjómannadaginn

FROSTI ehf

Eggjabúið og
kjúklingabúið
Hvammur ehf.
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EKKI SOFNA Á VERÐINUM
Láttu ekki ofþreytu sigla þér í strand. Svefnskortur er
algeng orsök slysa á sjó. Gætum þess að fá næga hvíld
og vökum yfir öryggi okkar.
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Lífsgæðakjarni
Sjómannadagsráðs
tekinn til starfa
Með samvinnu Sjómannadagsráðs, heilbrigðisyfirvalda
og Reykjavíkurborgar er nýr og einstakur lífsgæðakjarni,
Sléttan, óðum að taka á sig mynd í Fossvogsdalnum með nýju
hjúkrunarheimili fyrir níutíu íbúa, þjónustumiðstöð og fjölda
leiguíbúða.

S

léttan er fjórði lífsgæðakjarninn sem Sjómannadagsráð hefur komið að
uppbyggingu á í þágu aldraðra. Að
uppbyggingu lokinni má gera ráð
fyrir að vel á annað þúsund manns
eigi kost á að njóta þjónustu á
Sléttunni, íbúar hjúkrunarheimilisins
og leiguíbúðanna, auk fólks sem býr í
nálægum hverfum.

Allar rekstrareiningarnar
tengjast miðlægt
Þjónustumiðstöð Sléttunnar
gegnir miðlægu hlutverki gagnvart
hjúkrunarheimilinu og leiguíbúðum
Naustavarar, sem endurspeglast
m.a. í því að inngangurinn er
sameiginlegur með öllum rekstrareiningunum. Hjúkrunarheimilið er í
eigu ríkis og borgar, sem sömdu við
Sjómannadagsráð um að það yrði
rekið undir merki Hrafnistu. Þjónustumiðstöðin var hins vegar byggð
af Sjómannadagsráði, sem jafnframt á
hana og rekur, m.a. með samningum
við Reykjavíkurborg og fjölbreyttan
hóp þjónustuveitenda. Einnig
kemur Naustavör að verkefninu með
byggingu 60 leiguíbúða á Sléttunni í
fyrri áfanga. Þær eru fyrir þá sem búa
sjálfstætt en vilja þó nýta sér aðgang
að þeirri fjölbreyttu þjónustu sem
veitt er á svæðinu,“ segir Sigurður
Garðarsson, framkvæmdastjóri
Sjómannadagsráðs.
Um margt einstakt verkefni
Sigurður segir hugmyndafræði
og framkvæmd verkefnisins um
margt einstakar, sem hafi skilað
miklum og víðtækum árangri. „Það
var t.d. farsæl ákvörðun að ríki og
borg ættu samvinnu við reyndan
fagaðila á sviði öldrunarþjónustu

um þessa miklu framkvæmd, fá
Sjómannadagsráð og Hrafnistu að
hönnun verkefnisins, fela þeim
umsjón með öllum verkþáttum og
samningum við verktaka og birgja og
fylgja byggingarverkefninu eftir frá
fyrstu skóflustungu til þeirrar síðustu
þegar íbúarnir flytja inn. Sléttan er
því um margt einstakt verkefni sem
aðrir framkvæmdaaðilar á þessu sviði
gætu tekið mið af í sambærilegum
verkefnum til að hámarka nýtingu
opinbers fjármagns, hagkvæmni
reksturs og lífsgæði þeirra sem
eiga að njóta þjónustunnar,“ segir
Sigurður.
Samlegðin forsenda hámarkshagkvæmni á færri fermetrum
Frá því að fyrsta skóflustungan að
byggingu hjúkrunarheimilisins var
tekin í nóvember 2017 liðu einungis
um 27 mánuðir þar til fyrstu íbúar
fluttu inn á heimilið. „Ástæðan er

Sléttan er því um margt
einstakt verkefni sem aðrir
framkvæmdaaðilar á þessu
sviði gætu tekið mið af í
sambærilegum verkefnum
til að hámarka nýtingu
opinbers fjármagns,
hagkvæmni reksturs og
lífsgæði þeirra sem eiga að
njóta þjónustunnar.

Mikill áhugi á nýjum leiguíbúðum Naustavarar í Fossvogi
n Naustavör hefur lokið við byggingu
sextíu leiguíbúða fyrir sextíu ára
og eldri á Sléttunni í Fossvogsdal.
Íbúðirnar eru þétt við þjónustumiðstöðina og er stefnt að því að hefja
úthlutun fyrstu íbúðanna í næsta
mánuði. Frá íbúðunum er innangengt
til þjónustumiðstöðvarinnar eins og
frá hjúkrunarheimili Hrafnistu. Hjá
Naustavör er nú verið að undirbúa
framkvæmd við síðari áfanga framkvæmdanna með byggingu áttatíu
leiguíbúða í viðbót en alls verða þær
eitt hundrað og fjörutíu á Sléttunni,
samtengdar þjónustumiðstöðinni.
„Við erum afskaplega þakklát fyrir
þau góðu viðbrögð sem fólk hefur
sýnt nýju leiguíbúðunum. Við höfum
fengið fjölmörg símtöl og tölvupósta
frá fólki sem hefur skráð sig á lista yfir
þá sem vilja kynna sér íbúðirnar og
þessi áhugi kviknaði talsvert áður en
við hófum að kynna þær opinberlega,“
segir Sigurður Garðarsson, framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs.
Hann segir að margir hafi komið í maí
og skoðað tilbúna sýningaríbúð við
Sléttuveg.

Svona er um að litast fyrir utan nýjan íbúðakjarna Naustavarar við SléttuMynd/Hreinn Magnússon
veg í Fossvogi. 

Vandaðar íbúðir nálægt
fjölbreyttri þjónustu
Þeim sem höfðu samband og skráðu
sig á lista fyrir 9. maí hjá Naustavör
var boðið í heimsókn til að kynna
sér fullbúna sýningaríbúð sem gefur
góða mynd af gæðum íbúðanna og
þeim greiða aðgangi sem verður að

Sigurður Garðarsson, framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs, í nýrri og
Mynd/Hreinn Magnússon
stórglæsilegri leiguíbúð Naustavarar í Fossvogi. 

fjölbreyttri þjónustu í þjónustumiðstöð Sléttunnar. „Kynningin tókst
afar vel þrátt fyrir óvenjulega verkferla sem nauðsynlegt var að fylgja
á heimsóknardögunum í samræmi
við leiðbeiningar Almannavarnaráðs
vegna veirufaraldursins. Gerð leigusamninga er þegar hafin af miklum
krafti enda hefjast afhendingar
innan skamms,“ segir Sigurður.
Fjölbreytt stærð íbúða í boði
Íbúðirnar 60 sem nú er verið að
úthluta í fyrri áfanga eru í þremur
meginstærðarflokkum, þ.e. 50-70
fermetra íbúðir, 71-85 fermetrar og
loks íbúðir stærri en 85 fermetrar.
Sigurður segir flestar íbúðirnar vera
í flokki minnstu íbúðanna og fækka
síðan eftir því sem fermetrum fjölgi.
„Eins og við gerðum ráð fyrir er mesta
eftirspurnin eftir íbúðum í flokki eitt
en það er líka talsverð eftirspurn eftir
hinum stærðarflokkunum,“ segir
Sigurður, en hægt er að kynna sér
leiguíbúðirnar á vefslóðinni https://
naustavor.is/slettan.

TIL HAMINGJU SJÓMENN!

FISK
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Valgerður K. Guðbjörnsdóttir, forstöðumaður nýs Hrafnistuheimilis við
Sléttuveg, segir hjúkrunarrýmin sem bæst hafi við með opnun heimilisMynd/Hreinn Magnússon
ins hafa létt álagi á Landspítalann. 
Pétur Magnússon, forstjóri Hrafnistu, Brynhildur Barðadóttir, deildarstjóri þjónustumiðstöðvar Sléttunnar, Valgerður K. Guðbjörnsdóttir, forstöðumaður Hrafnistuheimilisins við Sléttuveg og Sigurður Garðarsson, framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs,
Mynd/Hreinn Magnússon
í borðsal Sléttunnar. 

Kjarnastarfsemi Sléttunnar
n Hjúkrunarheimili Hrafnistu á Sléttunni er í eigu ríkisins og Reykjavíkurborgar, en fyrir tilstuðlan borgarinnar var samið við Sjómannadagsráð
um rekstur þess undir merki Hrafnistu, dótturfélags Sjómannadagsráðs.
Naustavör, leiguíbúðafélag Sjómannadagsráðs, hefur byggt sextíu
leiguíbúðir fyrir sextíu ára og eldri á Sléttunni. Alls verða leiguíbúðirnar 140
þegar byggingaframkvæmdum lýkur árið 2022. Þjónustumiðstöðin gegnir
miðlægu hlutverki gagnvart hjúkrunarheimilinu og leiguíbúðum Naustavarar
sem endurspeglast m.a. í því að inngangurinn er sameiginlegur með öllum
rekstrareiningunum. Þjónustumiðstöðin var byggð af Sjómannadagsráði,
sem jafnframt á hana og rekur, m.a. með samningum við Reykjavíkurborg og
fjölbreyttan hóp þjónustuveitenda.

lægra en í sambærilegum framgóð stjórnun, markviss ákvarðanataka og gott samstarf við Hrafnistu
kvæmdaverkefnum hjúkrunarheimog THG arkitekta, sem sáu um
ila hér á landi.
hönnunarvinnuna,“ segir Sigurður.
„Skipulag og framkvæmd verkefnLjóst er að heildarkostnaður við
isins gekk afar vel frá upphafi. Til
bygginguna verður undir 2,8 WHY dæmis var höfuðáhersla lögð á mikla
milljörðum króna, en það er talsvert
samnýtingu í öllu húsnæði SléttunnCHOOSE?

ar til að geta komið fyrir meiri og
betri aðstöðu fyrir þjónustu á sama
stað án þess að byggingarmagn
yrði óviðráðanlegt í fjárfestingu.
Húsin samnýta t.d. aðalanddyri,
upplýsingatorg og móttöku, verslun,
veitingasal, fjölnotasal, virkniþjálfun og heilsueflingu, dagdvöl
og fjölmargt fleira. Síðan er það öll
þjónustan við notendur, svo sem
sjúkraþjálfun, matarþjónusta, kaffihús, fótsnyrting og annað, sem fram
fer í húsnæði þjónustumiðstöðvarinnar,“ segir Sigurður. Hann segir
alveg ljóst að ef þessir þrír aðilar
hefðu byggt húsin hver í sínu lagi og
án samvinnu mætti gera ráð fyrir að
fermetrar húsakostsins í heild hefði
orðið rúmlega eitt þúsund fleiri en
raunin er.

Ýmsar nýjungar í hönnun og rekstri
Sem dæmi um nýjungar sem
einkenna hjúkrunarheimilið má
Papernet uses
BATP technology,
ABSOLUTELY EXCLUSIVE
IN EUROPE

1

ELIMINATES
UNPLEASANT ODOURS

2

AVOIDS
BLOCKAGES

Án þess að
nota BIOTECH

Eftir 10 daga
með BIOTECH

Eftir 30 daga
með BIOTECH

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

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

Engin
ólyktELIMINATES

3

PURGING OPERATIONS

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

4

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

5

DERMATOLOGICALLY
TESTED

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

Eitt hundrað stöðugildi
Óhætt er að segja að lengi hafi
verið beðið eftir að nýtt hjúkrunarheimili Hrafnistu við Sléttuveg
tæki til starfa, enda áratugir síðan
byggt var nýtt heimili sem falið
hefur í sér jafn mikla raunfjölgun
hjúkrunarrýma á landinu og raunin
varð við Sléttuveg. Á Hrafnistuheimilinu eru um eitt hundrað
stöðugildi og íbúar í hverju rými.
Fyrst til að flytja inn á Hrafnistu
við Sléttuveg var Þorbjörg Erna
Óskarsdóttir, 86 ára, fædd 1934
í Vestmannaeyjum, og fékk hún
góðar móttökur starfsfólks þegar
hún kom ásamt fjölskyldu sinni í
lok febrúar.
Heimilið sannaði gildi
sitt strax í upphafi
Valgerður K. Guðbjörnsdóttir,
forstöðumaður heimilisins, segir
að lengi hafi legið fyrir að þörf væri
á fleiri hjúkrunarrýmum á landinu
og þau 99 rými sem tekin hafi
verið í notkun hafi án nokkurs vafa
létt mjög álagi á Landspítalanum.
„Heimilið sannaði raunar gildi sitt
á fyrstu dögum starfseminnar
vegna góðrar samvinnu heilbrigðisyfirvalda og Hrafnistu þegar
útskrifaðir einstaklingar, sem gátu

nefna að það var það fyrsta sem
byggt var miðað við 65 fermetra
á hvern einstakling í stað 75 sem
áður voru viðmið í reglugerð.
Hjúkrunarheimilið er því 6.435 fm2
og samanstendur af níu 11 manna

Engar
TEST
DERMA
stíflur í
frárennslislögnum
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- fyrir þig og umhverfið

n Mikil tímamót urðu í sögu
Sjómannadagsráðs 28. febrúar
þegar nýtt hjúkrunarheimili Hrafnistu fyrir 99 íbúa við Sléttuveg í
Fossvogsdal var vígt formlega að
viðstöddum fjölda gesta. Þeirra á
meðal voru Svandís Svavarsdóttir
heilbrigðisráðherra og Dagur B.
Eggertsson borgarstjóri, sem fluttu
ávörp ásamt Hálfdani Henrýssyni,
formanni Sjómannadagsráðs,
og fleirum sem komið hafa að
uppbyggingunni.

TE

24/7

Vistvænar rekstrarvörur

Langþráð nýtt hjúkrunarheimili
Hrafnistu við Sléttuveg

BIOTECH pappírinn frá Papernet er frábær nýjung sem kemur í veg fyrir ólykt á salernum,

Rekstrarvörur

– fyrir þig og þinn vinnustað
Rekstrarvörur

- vinna með þér

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

Húsin samnýta
t.d. aðalanddyri,
upplýsingatorg og móttöku,
verslun, veitingasal,
fjölnotasal, virkniþjálfun
og heilsueflingu, dagdvöl
og fjölmargt fleira.

af heilsufarsástæðum annaðhvort
ekki búið heima eða voru fastir
á Landspítala vegna skorts á
hjúkrunarrýmum, fluttust yfir á
nýja hjúkrunarheimilið. Við það
losnaði um mörg mikilvæg rými
á spítalanum, sem var á þessum
tíma að búa sig undir að taka á móti
veikum einstaklingum af völdum
kórónuveirunnar,“ segir Valgerður.
Stærsti þjónustuaðili við aldraða
Hrafnista við Sléttuveg er áttunda
hjúkrunarheimilið sem Hrafnista
starfrækir á suðvesturhorni
landsins. Alls eru hjúkrunarrýmin
um átta hundruð, eða um fjórðungur heildarfjöldans á landinu.
Að auki veita Hrafnistuheimilin
um tvö hundruð einstaklingum
dagdvalarþjónustu, en það eru
þeir sem búa enn sjálfstæðri
búsetu en sækja reglulega ýmsa
þjónustu til Hrafnistu nokkra daga
í viku. Þessum stóra hópi veitir
vel á annað þúsund starfsmanna
Hrafnistu þjónustu alla daga ársins,
þar á meðal starfsfólk Hrafnistu við
Sléttuveg.
Sjómannadagsráð
umsjónaraðili framkvæmda
Kostnaður við byggingu hjúkrunarheimilisins var fjármagnaður
af ríkissjóði (85%) og Reykjavíkurborg (15%), sem jafnframt eru
eigendur þess, en fyrir tilstuðlan
borgarinnar var samið við
Sjómannadagsráð og Hrafnistu
um rekstur þess. Fulltrúar
Sjómannadagsráðs og Hrafnistu
höfðu jafnframt umsjón með öllum
verkþáttum framkvæmda, svo sem
undirbúningi, skipulagsmálum,
útboði og samningum við hönnuði,
verktaka og þá fjölmörgu birgja
sem komu að verkefninu.

deildum og eru átta deildanna jafnframt samliggjandi til að auðvelda
samstarf og samnýtingu starfsfólks
milli deilda. Í hverju herbergi er
sér baðherbergi og pláss fyrir sófa
og sjónvarp. Þá eru öll herbergi
búin loftlyftubúnaði svo unnt sé
að flytja rúmliggjandi einstaklinga
til innan herbergisins, svo sem til
og frá baðherbergi íbúðarinnar.
Þá var ekki lagt fyrir sérstökum
síma- eða sjónvarpslögnum heldur
fara öll samskipti um internet,
sem aðgengilegt er þráðlaust í
öllum herbergjum. Öryggiskerfi
í byggingunum eru einnig tengd
þráðlausu neti auk þess sem boðið
er upp á sérstakan gestaaðgang.
Margar þessara nýjunga og fleiri
ónefndar voru þróaðar í samráði
við Hrafnistu og tóku mið af
áratugalangri reynslu við að veita
heimilisfólki og öðrum þjónustuþegum góða umönnun. 
- bv
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Óðinn sigldi á ný á lokadaginn
Eftir tæp fimmtán ár við
bryggju var varðskipinu Óðni
siglt á ný á lokadaginn 11. maí
þegar Hollvinasamtök Óðins, í
samvinnu við Landhelgisgæsluna, létu úr höfn á skipinu
með aðstoð dráttarbáts áður
en aðalvélar þess voru ræstar
á ný eftir langt hlé.

Þ

egar út á ytri höfnina var
komið voru aðalvélarnar tvær
ræstar í fyrsta sinn frá 2006 og
gekk það nokkurn veginn samkvæmt
áætlun fyrir utan smávægilegan
olíuleka við einn af stimplum
bakborðsvélarinnar, sem var lagaður
á örfáum mínútum. Báðar vélarnar
ruku í gang með sínum hætti enda
hefur miklum tíma verið varið í það
undanfarin misseri að gera skipið
klárt á ný. Skipið var látið ganga
áfram á um fimm mílna hraða, síðan
var bakkað og fleiri kúnstir gerðar
áður en snúið var til baka til hafnar.
Alls tók prufusiglingin rúmar tvær
klukkustundir.
Á fjórða tug einstaklinga kom að
viðburðinum 11. maí, m.a. fyrrverandi áhafnarmeðlimir í hópi vélstjóra
sem þekkja vel til í vélarrúminu
ásamt öðrum vélstjórum sem tekið
hafa þátt í viðhaldsvinnu um borð
undanfarin misseri. Einnig tóku þátt
fulltrúar frá Hollvinasamtökunum,
Sjóminjasafninu, Faxaflóahöfnum

Bograð yfir vélinni eftir að upp kom olíuleki sem lagaður var á nokkrum mínútum.
Mynd/BV

Óðinn mætir Viðey á siglingunni á sundunum við Reykjavík. 

og Landhelgisgæslunni ásamt öðrum
sem tengst hafa Óðni til margra ára.
Að sögn Guðmundar Hallvarðssonar,
formanns Hollvinasamtaka Óðins,
er ætlunin að gera það að árlegum
viðburði að leysa festar Óðins og sigla
skipinu á sundunum við Reykjavík til
að liðka það og halda því í æfingu.

Á leið úr höfn með aðstoð dráttarbáts.

Mynd/Hreinn Magnússon

Varðskipið Óðinn er þriðja varðskipið með þessu nafni, smíðaður í
Álaborg í Danmörku fyrir Landhelgisgæslu Íslands 1959 og afhentur hér
á landi í Reykjavík 27. janúar 1960.
Skipið tók þátt í öllum þorskastríðum
Íslendinga á tuttugustu öldinni
auk þess að vera eitt afkastamesta

Mynd/Hreinn Magnússon

björgunarskip landsmanna í áratugi.
Síðasta formlega sigling Óðins var
farin 2006 þegar siglt var í kurteisisheimsókn til Bretlands. Á leiðinni
utan greip áhöfn skipsins togara að
ólöglegum veiðum og fylgdi honum
til hafnar. Meðal þeirra sem sigldu
með Óðni til Bretlands var forstjóri

Hluti þess hóps sem koma að siglingu Óðins 11. maí síðastliðinn. 

fastus.is

VÖNDUÐ
OG
FALLEG
RÚM
Rafdrifin hjúkrunarrúm með mörgum stillimöguleikum og úrvali aukahluta.
Sölufólk okkar hefur áratuga reynslu í þjónustu og ráðgjöf við val á rúmum og fylgihlutum.

Opið mán - fim 8:30 – 17:00, fös 8:30 – 16:15
Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

Landhelgisgæslunnar, Georg Kr.
Lárusson, sem „lenti þar með í vinnu
við skýrslugerð og lögfræðilegum
ráðleggingum vegna atviksins“, en
skipherrann í síðustu embættisferð
Óðins var Sigurður Steinar Ketilsson,
síðar skipherra á Tý og stjórnarmaður
í Sjómannadagsráði um árabil.
Sigurður Steinar lést 27. október 2019.

- bv
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Sjóveikin dúkkaði upp eftir mánuð
Snæbjörn Guðmundsson er
einn þeirra sjómanna sem
verið hafa plagaðir af sjóveiki.
Hann lét það þó ekki aftra sér
og hefur verið á sjó síðustu tvo
áratugi. Hann telur að forvitnilegt verði að sjá hvað kemur
út úr nýjum rannsóknum á
hreyfiveiki.

Í

febrúar síðastliðnum var
formlega tekinn í notkun í
Háskólanum í Reykjavík nýr og
s j ó m a n n a dfullkominn
a g s b l a ð i ðhátæknibúnaður
júní 2017
til
rannsókna á sjóveiki og annarri
hreyfiveiki. Rannsóknirnar eru
unnar í samstarfi Heilbrigðistækniseturs Háskólans í Reykjavík,
Lífvísindaseturs Háskóla Íslands og
séu einir nýliðar sem séu að fara
hjálpa sjómönnum að halda vöku
r Gunnar að hafi verið
Háskólans á Akureyri.
Snæbjörn
látið þráláta
sjóveiki
byrjaði
Slys
tilkynnt
hjákoma í veg fyrirí sjómennsku
fyrsta skiptisína.
á sjó,Hann
heldur
sé litið
sinni þegar kemur að þessum
mál- Guðmundsson, háseti á Víkingi AK, hefur ekki
síðustu 10 til 15 ár.
Umræddur búnaður var í
Mynd/ÓKÁ
ungur á sjó og hefur nú stundað sjóinn samfleytt í 20 ár.

svo á að maður sé nýliði ef hann er
almannatryggingum
um, að daglegu eftirliti sé sinnt og
ar á vinnuaðstæðum
umfjöllun nefndur sjóveikihermir
nýr um borð í viðkomandi skipi.
að menn haldi öryggisreglur sem
íðustu ár segir Gunnar
og samanstendur af sýndarÁr
Slys alls Slys á sjómönnum Hlutfall
Dæmi um áhrif nýliðunar á
þeir hafa sett sér. Og þetta er partur
mismunandi eftir skipveruleikabúnaði sem tengdur er
1985 1.795 459
25,6%
slys segir Gunnar hægt að lesa
af öryggisstjórnunarkerfi um borð
sluskipum hafi dregið
við hreyfanlegt undirlag. Þannig er
1986 1.904 503
26,4%
úr tilkynningum um slys á uppí hverju skipi. Oft er sagt að skipí að menn séu að burðhægt að líkja eftir aðstæðum á sjó,
1987
2.177
592
27,2%
gangstímanum rétt fyrir hrun, en
stjórinn sé sá sem beri ábyrgðina,
nnur og kassa því nú
við akstur, flug og fleira.
1988 2.366 619
26,2%
þá hafi gengið erfiðlega að manna
en öryggisstjórnunarkerfi hjálpar
nd, stigabönd og annað
Við sama tækifæri var hleypt af
1989 2.670 631
23,6%
skip. Þannig megi sjá slysatíðni
til við að dreifa ábyrgðinni á alla
skinn upp í hendurnstokkunum fyrstu rannsókninni
taka stökk árið 2007. „En eftir 2008
um borð. Enginn er undanskilinn
um. „Menn þurfa því
1990 2.874 614
21,4%
sem nýtir búnaðinn. Fram kom í
eru bara orðnir vanir menn á sjó.
og enginn getur vísað á annan
a að teygja sig og færa
1991
3.194
522
16,3%
tilkynningu Háskólans í Reykjavík
Svo er annað í þessu að smábátaþegar kemur að öryggismálum.“
ki.“ Þá séu komin betri
1992 3.074 511
16,6%
(HR) að þátttakendur væru 40
útgerð jókst eftir að kvótakerfið var
Engu að síður eru áhöld um
ndi hífingar. „Áður
1993 3.303 523
15,8%
heilbrigðir einstaklingar og að
sett á.“
hvernig til hefur tekist við að
bara með bómuna, en
1994 2.893 486
16,8%
könnuð yrðu áhrif mismunandi
Þegar horft er á tölurnar núna
fækka slysum að mati Gunnars.
etri græjur við að hífa
1995 2.749 459
16,7%
hreyfingar og hvaða hreyfigerð og
„Áður voru menn bara með bómuna,
allra síðustu ár og um leið með í
„Þarna tekst á betri skráning og
g svo eru náttúrulega
styrkur framkallaði kröftugustu
Gunnar Karlsson,
meistaranemi
í
heil1996 3.010 434
14,4%
en núna eru betri græjur við að hífa
huga að slysaskráning sé betri þá
svo hins vegar að menn sýna
meiri
lar eins og til dæmbrigðisverkfræði
við HR, prófar búnaðeinkenni krankleikans.
og slaka.“
1997 3.044 460
15,1%
segist Gunnar fullyrða að hlutirnir
árvekni og skrá kannski atvik
sem
avélar sem vinna um
inn
sem
notaður
er
til
að
greina
og
vekja
Snæbjörn Guðmundsson vélstjóri,
1998 3.031 378
12,5%
færist til betri vegar. „En betur má
ekki voru skráð áður. Það erhjá
ekki
n er lögð. Þannig að
fólki hreyfiveiki þegar hann var
sem þekkir sjóveikina af eigin raun,
í Reykjavík í febrúar.
vinstri:
1999Háskólans
2.991 381
12,7% Frá ef
augu manna
fyrir þessu.
HérnaFrá kynningu
duga Hannes
skal og Petersen,
það hlýturprófessað vera
víst að það hafi alltaf farið ákynntur
skýr- í Háskólanum
konar ný tækni komin
í
Reykjavík
í
febrsegir nýja tækni og rannsókn sem
or við HÍ, Jón
Atli3.005
Benediktsson,
rektor12,0%
HÍ, Ari Kristinn Jónsson, rektor HR, og Paolo
2000
361
markmið okkar að fækka þessu
áður fyrr var það þannig að menn
slu þótt einhver hafi klemmtúar
sigá þessu ári.
um borð sem líka hefþessa vissulega gefa þeim von um
Mynd/HR
Gargiulo, dósent við HR. 
Mynd/HR sér
2001 3.108 344
11,1%
verulega. Við sjáum hver árangurvoru ekkert mikið að skipta
eða skorið á fingri, en ég held að
r slysahættu. Það eru
lausn sem átt hafi við hreyfiveiki að
hver af öðrum. En menn eru mikið
inn varð við að fækka banaslysum
í dag fari það á skýrslu. Svo hefur
tir, smáir og stórir sem
2002 2.401 413
17,2%
eikarbátur og það sváfu allir frammi
að hann finni enn svolítið fyrir henni
stríða. Um leið bætir hann við að
Plagar ekki eins í seinni tíð
opnari með þetta í dag.“
og alvarlegum slysum og þá á alþetta náttúrlega líka með samnlutina betri.“
2003á milli
2.037 túra.
382„Ég gubba18,8% í lúkar
og þar var líka eldað. Svo
ef langt líður
væntanlega sé viðfangsefnið snúið,
Þrátt fyrir sjóveikina gafst Snæbjörn
Þessir hlutir gangi líka svolítið í
veg að vera hægt að fækka hinum
ingamál sjómanna að gera, en þeir
helst teljist til nýbreytni
2004 1.799
309en manni 17,2% náttúrlega
þegar dallurinn var í landi
ekki og svoleiðis
lengur,
því birtingarmynd veikinnar sé oft
aldrei upp á sjónum. Hann fór í
bylgjum því þegar mikill uppgangslysunum verulega. Þar þarf bara
hafa mjög ríkan bótarétt og þar af
Gunnar að útgerðarfyr20,5% í brælum,
kannski í tvo-þrjá daga, þá
vel.“ 1.782 366
ólík á milli einstaklinga. Hann finni
Vélskólann og svo hjálpaði til að hann líður ekki 2005
að koma að þessari nýju hugsun
leiðandi er mjög mikilvægt að allir
ur var í fiskveiðum og sjósókn þá
fi verið að ráða til sín ör268 erfiðara. 16,9% úldnaði
kjölvatnið og þetta varð alveg
Áður var2006
þetta1.583
hins vegar
til dæmis aldrei fyrir bílveiki. Þá hafi
gat um tíma sótt sjó á móti búrekstri
að allt skipti máli, smátt og stórt.
hafi líka verið mikil endurnýjun
. „Þeir eru með fókusinn sinni skráningu mjög vel.“
„Ég var á báti
sem
hét Þorsteinn
sjóveikin ekki heldur komið fram
þegar hann starfaði sem bóndi upp
2007
1.772
425
24,0% hreint viðbjóðslegt,“ segir hann af
Undanfarin ár hefur líka verið
og oft mikið af nýliðum um borð.
Gunnar segir klárt mál að núna
ál dags daglega og að
Gíslason í 2008
Grindavík
strax, heldur læðst aftan að honum
úr aldamótum. „Þá skiptum við með
2.160 þarna
291 um tvítugt13,5% innlifun af minningunni.
vakning í því að skrá það sem kallséu sjómenn sinnugri þegar kemur „Með kvótakerfinu og fækkun skipa
og var þá svo
sjóveikur að 12,1%
eftir að hann var byrjaður á sjó. En
okkur einu plássi ég og félagi minn,
2009hrikalega
1.980 239
að hefur verið „næstum því slys“,
að öryggismálum og passi betur
þá minnkar þessi endurnýjun og
ég var eiginlega
farinn að
kvíða fyrir 15,1% Taflið snerist eftir góða byrjun
þrátt fyrir sjóveiki hefur hann verið
þar sem ég reri í hálfan mánuð og var
2010
1.842
279
því þar sem verður næstum því slys
hver upp á annan en raunin kunni
meira um að vanir sjómenn séu
því að fara2011
á sjó1.934
ef það spáði
brælu.
lengi á sjó, viðloðandi sjómennsku
mánuð í fríi, en hann var í mánuð á
Þá
segir
Snæbjörn svolítið merkilegt
252
13,0%
getur orðið alvöru slys síðar. Menn
um borð. En sá tími er að einhverju
að hafa verið áður. „Ef einhver
allt frá 1979 þegar hann var 16 ára
sjó og hálfan mánuð í fríi. Það passaði Ég var farinn að bryðja lyf sem var að
að fyrsta mánuðinn sem hann var á
2012 2.004 249
12,4%
eru að reyna að fyrirbyggja slysin.
leyti liðinn, en í staðinn erum við
ætlar sér að ganga of langt þá er
fá við þessu og vanlíðan sem fylgdi
fram undir hálfþrítugt. „Og svo núna
vel með bændastörfunum.“
sjó hafi hann ekki fundið fyrir sjóveiki.
2013 2.015 230
11,4%
Og þegar fleiri fyrirtæki eru búin að
með miklu betra fræðslukerfi fyrir
einhver annar sem stoppar hann.
þessu. En ég lét mig hafa það.“ Svo
samfleytt frá 2000 og til dagsins í
Í seinni tíð segir Snæbjörn
„Svo var gert hrygningarstopp og farið
ráða sér öryggisstjóra þá held ég að
Menn taka þannig ábyrgð hver á
nýliða og öll skip með kerfi um
2014
2.157
210
9,7%
hjálpaði báturinn eða aðstaðan um
dag,“ segir Snæbjörn, sem nú starfar
sjóveikina ekki plaga hann eins og
í páskafrí en eftir það farið út í alveg
öryggismenningin færist á nýtt og
öðrum. Og mér finnst fræðslan og
hvernig taka skuli á móti nýliðum.“
2015ekki
2.128heldur.
220„Þetta var 10,3% haugabrælu
borð kannski
nú sem háseti á Víkingi AK.
áður, enda kominn á stærri skip, þó
og þá varð ég sjóveikur og
betra stig.“
Þá sé heldur ekki litið svo á að þeir
skólastarfið svolítið hafa opnað
-óká
Heimild: Hagstofa Íslands

losnaði eiginlega ekki við hana eftir
það. Þetta var mjög skrýtið. Við byrjuðum einmitt nokkrir óvanir saman
þennan vetur og það urðu allir sjóveikir
nema ég.“ Hann var þá í fyrsta túrnum í
því að hjúkra og aðstoða félagana. „En
það snerist svo við eftir mánuð. Þá voru
þeir orðnir sjóaðir og ég sjóveikur.“
Í tilkynningu Háskólans í
Reykjavík um búnaðinn og nýja
rannsókn í febrúar var jafnframt
haft eftir Paolo Gargiulo, dósent við
verkfræðideild og forstöðumanni
Taugalífeðlisfræðistofnunar HR, að
þetta væri í fyrsta sinn sem slíkur
tæknibúnaður væri tekinn í notkun í
rannsóknum og tengdur við mælingar
með þráðlausum heilarita, vöðvarita
og hjartsláttarnema. Markmiðið væri
að byggja upp einstakan gagnabanka
þar sem mælingar á lífeðlisfræðilegum
þáttum hjá einstaklingum væru tengdar við einkenni hreyfiveiki. „Þessi
aðstaða hér er einstök á heimsvísu og
veitir Íslendingum tækifæri til að verða
leiðandi í rannsóknum á hreyfiveiki,”
sagði Paolo.
Botnlanganum kennt um
Í viðtali við fréttir Sjónvarps á RÚV
sagði jafnframt Hannes Petersen,
prófessor við Háskóla Íslands og
forstöðumaður líffærafræði við
Læknadeild HÍ, sem um árabil hefur
stundað rannsóknir á sjóveiki, að
mögulega gæti fólk sem yrði gjarnan
sjóveikt farið í herminn og þannig
undirbúið sig fyrir væntanlega sjóferð.
Hann áréttaði þó að markmiðið væri að
rannsaka og læra að þekkja fyrirbærið
hreyfiveiki. „Og þá sérstaklega sjóveiki,
sem skiptir okkur Íslendinga miklu
máli, með það markmið að leysa vanda
þeirra sem starfa úti á sjó eða starfa í
hreyfiríku umhverfi.“
Snæbjörn hjó eftir fréttunum um
hreyfiveikirannsóknirnar í febrúar
og segir að gaman væri að fá að prófa
búnaðinn, svona til að ganga úr
skugga um hvort veikin sé enn svona
rík í honum. „En það var reyndar
gamall sjóhundur sem sagði við mig að
þeir sem búið væri að rífa botnlangann
úr yrðu ekki sjóveikir,“ bætir hann
við. „Ég veit svo sem ekki hvað hann
hafði fyrir sér í því. Ég er enn með
botnlangann og bind því vonir við
rannsóknirnar. Nema að maður láti
prófa að fjarlægja botnlangann.“  - óká
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Ljósmynd: Bergþór Gunnlaugsson

Við óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra innilega
til hamingju með daginn.

Rafrænt verkfæri í
öryggismálum sjómanna
ATVIK-sjómenn er fullkomið atvikaskráningakerﬁ sem
VÍS hefur þróað í samstarﬁ við Slysavarnaskóla sjómanna
og nokkur leiðandi fyrirtæki í íslenskum sjávarútvegi.
Á fjórða tug ﬁskiskipa og um 800 sjómenn hafa
aðgang að ATVIK-sjómenn.
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rið 1940 er merkisár í sögu
íslenskra sjómanna – sennilega það merkasta síðan
land byggðist,“ skrifar Jón E.
Bergsveinsson, erindreki Slysavarnafélagsins, í grein í Sjómannablaðinu
Víkingi í ársbyrjun 1941. Fyrir þessari
skoðun færir hann góð rök í grein
sinni og mætti leiða að því líkur að
fullyrðingin standi enn.
Fyrir 80 árum geisaði seinni
heimsstyrjöldin og mikil óvissa
ríkti um framtíðina. Skipalestir sem
færðu birgðir milli Bandaríkjanna og
Evrópu voru undir stöðugum árásum
Þjóðverja og líklega hefur aldrei verið
hættulegra að stunda sjó en á þessum
tímum. Íslendingar fóru enda ekki
varhluta af mannfalli í stríðinu.
Fiskað þrátt fyrir stríð
Fram kemur á Vísindavef Háskóla
Íslands að vitað sé með vissu um 159
Íslendinga sem látið hafi lífið vegna
ófriðarins með einum eða öðrum
hætti. Talan kunni þó að vera hærri.
„Af þeim fórust 130 vegna árása
kafbáta og flugvéla á skip og þrír af
völdum tundurdufls. Þá létust 20
manns vegna ásiglinga sem rekja má
til varúðarráðstafana sem viðhafðar
voru vegna ófriðarins og sex manns
dóu af ýmsum orsökum af völdum
styrjaldarinnar. Að auki má nefna
að veruleg óvissa ríkir um hvort 70
manns sem fórust á skipsfjöl hafi dáið
af völdum stríðsins svo að allt að 229
Íslendingar kunna að hafa farist af
styrjaldarorsökum,“ segir þar.
Sjórinn var samt sóttur og verð
fyrir fisk var hátt á þessum tímum,
enda skortur á sjávarafurðum á
Bretlandseyjum. Íslenskar útgerðir
reyndu að halda skipum sínum í
rekstri eins og kostur var og voru
Íslendingar því oft í hringiðum átaka
á hafi úti. Þar létu þeir ekki heldur sitt
eftir liggja, því eins og Jón E. Bergsveinsson greinir frá í samantekt sinni
björguðu íslenskir sjómenn 1.093
erlendum mönnum frá drukknun á
árinu 1940. Hann tekur fram að þeir
hafi verið „frá að minnsta kosti 18
þjóðflokkum“ og með þessu hafi verið
varpað „birtu og yl yfir fjölda mörg

80 ár frá merkum
björgunarafrekum
Af 1.118 sem bjargað var úr sjó á árinu 1940 voru 1.093 af erlendum skipum sem orðið höfðu fyrir árásum í stríðinu
eða lent í öðrum hrakningum. Af útlendingunum var tveimur þriðju bjargað eftir árásir á tvö skip, Andania um
miðjan júní og Aska um miðjan september. Öðru grandaði kafbátur Þjóðverja og herflugvél hinu.
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Björgun af brennandi skipi
erlend heimili“ sem að öðrum kosti
hefðu nú haldið jólin það ár „í dimmu
sorgar og saknaðar“.
Í samantekt Slysavarnafélagsins
kemur fram að alls hafi 1.118 verið
bjargað úr sjó þetta ár. Íslendingarnir
25 sem bjargað var eru rúm 2,2
prósent allra sem var bjargað.
Tvö atvik vega þyngst
Þegar horft er til fjölda þeirra sem
bjargað var í stökum aðgerðum þetta
örlagaríka ár standa tvö tilvik upp

úr. Annars vegar er það 16. júní þegar
skipshöfnin á togaranum Skallagrími
bjargaði 353 sem verið höfðu á
HMS Andania, sem sökkt var með
tundurskeyti á hafinu milli Íslands og
Bretlands. Og hins vegar 16. september, þegar tvö íslensk skip, Arinbjörn
hersir og Snorri goði, björguðu um
400 manns af franska flutningaskipinu Aska, en það sökk á Írlandshafi
eftir árás þýskrar flugvélar.
Í Víkingi bendir Jón á að með björgunarstörfum sínum hafi íslenskir

Kafbátur elti skipið í þrjá daga
n Frá því er greint í dagblaðinu Vísi 27. júní 1940 að þegar
áhöfninni á Andania var bjargað hafi það verið mesta
björgunarafrek sem unnið hafi verið af hálfu Íslendinga.
Fyrra stórafrekið var þegar áhöfninni á þýska skipinu Bahia
Blanca, sem fórst í ís undan Vestfjörðum, var bjargað í byrjun ársins. Andania var upphaflega farþegaskip, gufuknúið,
13.950 smálestir, smíðað 1922. Það var yfirtekið af breska
sjóhernum, búið vopnum og notað til flutninga.
Þýskur U-A kafbátur sökkti Andania, en hann hafði elt
skipið í um þrjá daga, að því er greint er frá á vefnum Uboat.
net, þar sem fjallað er um afdrif ýmissa skipa í stríðinu.
Þar kemur fram að kafbáturinn hafi komið auga á skipið
síðdegis 13. júní í mikilli rigningu. „Kafbáturinn hóf að elta
skipið en týndi því nokkrum sinnum vegna lélegs skyggnis,
myrkurs og af því að skipið skipti stöðugt um stefnu á
ferð sinni,“ segir þar. Haft er eftir úr skrám Þjóðverja að
þremur tundurskeytum hafi verið skotið að skipinu laust
eftir hádegi 14. júní, en þau ekki hitt skipið. Um borð varð
enginn var við neitt. Sólarhring síðar sá kafbáturinn skipið
aftur og lét til skarar skríða kl. 00.29 16. júní. Að þessu
sinni urðu menn um borð varir við kafbátinn og skutu í
áttina að honum úr öllum byssum en hittu ekki sökum
myrkurs. Á þessum tíma var þó frá því greint í umfjöllun að
skipið hefði líklega hitt kafbátinn, en þær fréttir kunna að
hafa litast af vilja til þess að efla hug manna í baráttunni við
Þjóðverja. Vísir ræddi við Guðmund Sveinsson, skipstjóra
á Skallagrími, fyrir umfjöllunina í blaðinu nokkrum dögum
síðar og vildi hann þá lítið láta yfir afreki sínu og áhafnarinnar. Þar segir að honum hafi fundist það „innifalið í
dagsverkinu og óþarfi að vera að skrifa langar blaðagreinar
um það“.
Guðmundur fer engu að síður yfir það hvernig björgunin
kom til, en skipið var á útleið þegar það átti í samskiptum
við skip sem greindi frá því að líklega hefði breskt skip
orðið fyrir kafbátsárás 40 til 50 mílur vestur af þeim stað
sem þeir voru staddir. „Vorum við beðnir að halda á vettvang til þess að reyna að bjarga skipshöfninni, ef því yrði
við komið. Mun skipið, sem talaði við okkur, ekki hafa þótt
óhætt fyrir sig að fara þangað, vegna kafbátahættunnar,
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en auðvitað gat þetta verið alveg jafn hættulegt fyrir okkur.
En hinsvegar gátum við ekki neitað að verða við þessari
hjálparbeiðni, snerum við og komum að hinu sökkvandi
skipi eftir um fimm klukkustunda siglingu,“ segir Guðmundur í blaðinu. Raunar herma heimildir að fleiri skip hafi
verið nærri, svo sem HMS Derbyshire, en þau hafi ekki mátt
hætta á björgun meðan grunur lék á að kafbátur væri nærri.
Guðmundur segir að skipstjórinn á Andania hafi ekki kvaðst
mega yfirgefa skip sitt meðan það væri enn ofansjávar. „En
það sökk smám saman og var horfið um klukkan sjö um
kvöldið.“ Allir skipverjar komust í báta, sem voru fjórtán,
en af þeim voru tveir „allsærðir“ og á sjúkrabörum. „Þegar
allir voru komnir um borð hjá okkur og haldið var af stað,
fór veðrið að versna, hvessti af suðvestan. Var Bretunum
komið fyrir hvar sem var, jafnvel í kolaboxunum og á öllum
hugsanlegum stöðum öðrum — jafnvel inni í skápum,“
lýsir Guðmundur. Bretarnir voru um borð í Skallagrími í 36
klukkustundir, en allan þann tíma var ekki hægt að elda
neinn mat, aðeins hægt að hita te og kaffi. „En bresku
sjómennirnir höfðu kex í fórum sinum, sem verið höfðu í
skipsbátunum svo að enginn þurfti að svelta.“ Þegar veðrið
batnaði var Bretunum komið yfir í tundurspillinn HMS
Forester, en Skallagrímur hélt för sinni áfram til Hull.
Um haustið barst svo skipstjóra og áhöfn á Skallagrími
viðurkenning að utan, þrettán falleg áletruð sígarettuveski
úr silfri, auk þess sem skipstjórinn fékk gullúr. „Gjafir
þessar eru hinar vönduðustu, enda keyptar hjá hinu þekkta
firma Mappin & Webb, London,“ segir í umfjöllun Alþýðublaðsins 21. september 1940. Í lok ársins var Guðmundi
Sveinssyni, skipstjóra á Skallagrími, jafnframt veitt breska
MBE-orðan fyrir björgun sjóliðanna á Andania.

n Gufuskipið Aska, sem var breskt en sigldi undir frönsku flaggi, var 8.323
smálestir, rúmir 135 metrar á lengd. Líkt og Andania var skipið farþegaskip
sem notað var til herflutninga í stríðinu, en á vefnum Wrecksite er frá því
greint að í síðustu siglingu sinni hafi skipið flutt 350 franska hermenn, 50
breska, níu farþega og 600 tonn af kakói. Í áhöfn voru 184. Þýskar herflugvélar gerðu árás á skipið á Írlandshafi um hálfþrjú eftir hádegi 16. september 1940,
en vegna þess hve hraðskreitt það var var það ekki í skipalest. Tvær stórar
sprengjur hittu vélarúmið og lést þar strax hluti áhafnarinnar og eldur kviknaði
í skipinu. Tólf létust í loftárásinni að því er Wrecksite greinir frá, en á vef Naval
History Net segir að ellefu hafi farist úr áhöfninni og 19 hermenn.
Önnur sprengja hitti stýrishúsið og var skipið þar með orðið eitt eldhaf.
Þegar þarna var komið forðuðu sér frá borði allir sem gátu, en nálæg skip
aðstoðuðu. Þar voru að minnsta kosti tvö herskip og svo íslensku togararnir
Arinbjörn hersir og Snorri goði. Brennandi skipið rak svo í átt að landi, þar sem
það svo sökk á fimm til tíu metra dýpi. Morgunblaðið fjallar um björgunarafrek
íslensku togaranna 20. september 1940 og lýsir því hvernig þeir hafi orðið
fyrstir til að taka þátt í að „bjarga hundruðum hermanna af brennandi og
sökkvandi skipi“.
Haft er eftir Magnúsi Runólfssyni, sem var skipstjóri á Snorra goða í þessari
ferð, að þeir hafi verið á heimleið um nótt þegar vart varð við stórt skip á
siglingu nálægt. „Flugvél steypti sér úr háalofti yfir skipið og lét falla sprengju
er hitti það. Ekki höfðum við séð til ferða flugvélarinnar fyrri en hún steypti sér
yfir skip þetta. Síðan beindu flugmenn fluginu til okkar og flaug vélin tvo hringi
rétt yfir siglutoppa skips okkar og hvarf því næst út í myrkrið,“ segir hann.
„Skipið sem fyrir sprengjunni varð, stóð í björtu báli miðskips. Sigldum við
rakleitt þangað til þess að bjarga skipverjum. Eins gerði Arinbjörn hersir.“
Verkaskipti urðu milli íslensku skipanna. Arinbjörn sigldi til björgunarbáta
og fleka sem skipverjar höfðu komist í og bjargaði mönnunum eftir því sem
til þeirra náðist. „En sakir elda í skipinu voru þar margir björgunarbátar, sem
ekki hafði tekist að koma á flot. Fjöldi manna hékk í köðlum og kaðalstigum
utan á skipinu og gáfu frá sér neyðaróp. Við settum út björgunarbát okkar, það
er vélbátur. Var honum lagt að hinu brennandi skipi og fólkið tínt upp í hann,“
lýsir Magnús, en á björgunarbátnum voru fjórir skipverjar af Snorra goða. „Þeir
skiptust á að fara þessar ferðir. Þeir höfðu alls farið átta björgunarferðir þegar
tundurspillir og dráttarbátur kom á vettvang.“ Þegar Morgunblaðið ræddi við
Magnús hafði hann ekki tölu á því hve mörgum þeir björguðu. „En þeir voru
18 í bátnum eitt sinn er ég taldi þá. Við áætluðum að við hefðum náð nokkuð
á þriðja hundrað manns. En Arinbjörn bjargaði úr bátunum nokkuð á annað
hundrað manns.“ Samtals björguðu togararnir 400 manns.

sjómenn lagt meira og stærra innlegg
til íslenskra utanríkismála en nokkur
önnur stétt landsmanna.
Aðgerðir sem skiptu máli
„Með björgunarstörfum sínum hafa
þeir að verulegu leyti létt undir með
störfum íslenskra stjórnarvalda við
samningagerðir þær, er ríkisstjórnin
og hennar menn hafa með höndum
fyrir landsins hönd og koma til
með að hafa í náinni framtíð. Hvert
einstakt björgunarafrek er meira
virði en hver einstök ræða, sem flutt
hefur verið eða flutt kann að verða í
samninganefndum og veisluhöldum
stjórnmálamannanna.“ Miklum

verðmætum hafi einnig verið bjargað
fyrir þessar erlendu þjóðir í skipum
og dýrmætum förmum þótt það
væri lítilfjörlegt í samanburði við
mannslífin.
„Við Íslendingar eigum nú miklu
fleiri vini erlendis, en vér áttum fyrir
ári síðan. Þessir vinir munu leggja
landi voru og þjóð mikilsvert liðsinni
þegar á þarf að halda og á ýmsan
hátt vera fúsir til að létta störf þeirra
manna, er með utanríkismál vor fara,“
segir hann jafnframt. Þá hafi íslenskir
sjómenn líka lagt landi sínu lið með
verðmætaöflun úr hafi, sem nægt hafi
að miklu leyti til að losa þjóðina úr
skuldaviðjum. 
– óká
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75 ár frá vígslu Sjómannaskólans
Á þessu ári eru 75 ár liðin frá
því að Sjómannaskólinn við
Háteigsveg á Rauðarárholti
í Reykjavík var vígður og
kennsla hófst í byggingunni.
Tæplega einu og hálfu ári fyrr
hafði hornsteinn verið lagður
að húsinu við hátíðlega athöfn
á sjómannadaginn.

V

ígsluafmæli Sjómannaskólans
eru ekki einu tímamótin sem
honum tengjast í ár, því 130 ár
eru liðin frá stofnun Stýrimannaskólans í Reykjavík árið 1890 og 105 ár
frá stofnun Vélskóla Íslands árið
1915. Menntunarsaga sjómanna
er því umtalsvert lengri en saga
skólahússins á Rauðarárholti.
Þannig kemur fram í samantekt á
vef Tækniskólans að hér á landi
hafi skipuleg kennsla skipstjórnarmanna hafist á Ísafirði upp úr
miðri nítjándu öld. Þá hafi einstaka
skipstjóralærðir menn kennt á
nokkrum stöðum um landið fyrir
stofnun Stýrimannaskólans.
„Ekki komst þó nein skipan
á þessi mál hér á landi fyrr en
með stofnun Stýrimannaskólans
í Reykjavík með lögum hinn 22.
maí 1890, en skólinn tók til starfa
haustið 1891,“ segir þar og er bætt
við að frá stofnun hafi „Stýrimannaskólinn í Reykjavík verið
höfuðskóli íslenskra sjómanna og
skipstjórnarmanna“.
Fyrstu árin var skólinn starfræktur í svonefndu Doktorshúsi

Arkitektarnir Sigurður Guðmundsson og Eiríkur Einarsson húsameistari teiknuðu hús Sjómannaskólans við Háteigsveg, en
Mynd/Hreinn Magnússon
byggingunni var á árinu 1945 lýst sem einu glæsilegasta stórhýsi sem byggt hefði verið hér á landi. 

við Ránargötu 13, í viðbyggingu
sem fyrsti skólastjóri skólans,
Magnús F. Bjarnason, lét reisa við
íbúðarhús sitt. Þar var skólinn
fram til 1898, þegar starfsemin
fluttist í Stýrimannaskólann gamla
við Öldugötu.
Efnt var til hugmyndasamkeppni
Í skýrslu Borgarsögusafns um
Sjómannaskólareitinn sem út kom
í fyrra er hlaupið á sögu skólabyggingarinnar á Rauðarárholti. Þar
kemur fram að árið 1941 hafi verið
hafist handa við undirbúning að
byggingu skólahússins. Því var ætlað að hýsa helstu menntastofnanir

sjómannastéttarinnar, Stýrimannaskólann í Reykjavík og Vélskóla
Íslands, ásamt loftskeytaskólanum
og öðrum tengdum skólum. „Nýrri
byggingu var ætlað það hlutverk
að sameina þessar stofnanir undir
eitt þak og efla þar með menntun
sjómannastéttarinnar. Lagt var fram
frumvarp á Alþingi um byggingu
sjómannaskóla í mars árið 1941
og í kjölfarið veitt fjárveiting til
byggingar skólahússins,“ segir í
skýrslunni. Bæjarstjórn Reykjavíkur
gaf síðan lóð efst á Rauðarárholti
undir skólahúsið og aðrar byggingar
sem kynnu að verða reistar í
tengslum við skólann.

„Þegar ákveðið hafði verið að
hefjast handa um undirbúning
byggingarinnar lét nefndin fara
fram hugmyndasamkeppni og var
arkitektunum Sigurði Guðmundssyni
og Eiríki Einarssyni í kjölfarið falið að
gera fullnaðaruppdrætti að húsinu.
Byggingarleyfi og teikningar þeirra
voru samþykktar í nóvember 1942 og
í sama mánuði var byrjað að grafa
fyrir grunni skólans,“ segir í skýrslu
Borgarminjasafns. Fram kemur að
unnið hafi verið að byggingu hússins
næstu tvö árin, en einhverjar tafir
hafi orðið vegna efnisskorts og annars
sem leiddi af ástandi heimsmála í
heimsstyrjöldinni síðari.

Miklar breytingar síðustu ár
Sveinn Björnsson, sem þá var
ríkisstjóri, lagði hornstein að
byggingunni á sjómannadaginn 4.
júní 1944. Í blýhólk sem lagður var í
hornsteininn voru settir uppdrættir
hússins og meginatriði byggingarsögu þess, skráð á skinn. Þann 13.
október 1945 var skólahúsið svo
formlega vígt og tekið í notkun um
leið og skólarnir tveir, Stýrimannaskólinn og Vélskólinn, voru settir og
tóku til starfa í húsinu í fyrsta sinn.
Allnokkrar breytingar hafa átt
sér stað á skipulagi skólastarfsins
í Sjómannaskólanum frá því
að kennsla hófst þar, einkum
síðustu áratugi. Í skýrslu Borgarsögusafns er bent á að 2002 hafi
verið undirritaður samningur milli
Menntamálaráðuneytisins og
Menntafélagsins ehf. um rekstur
og starfsemi Stýrimannaskólans í
Reykjavík og Vélskóla Íslands og að
þar með hafi Fjöltækniskóli Íslands
verið stofnaður.
„Árið 2008 voru Fjöltækniskólinn
og Iðnskólinn í Reykjavík sameinaðir með stofnun Tækniskólans,
skóla atvinnulífsins og árið 2015 tók
Tækniskólinn einnig yfir rekstur og
hlutverk Iðnskólans í Hafnarfirði.
Kennsla og verknám á sviði Skipstjórnarskólans og Véltækniskólans,
sem heyra undir Tækniskólann, fer
enn fram í byggingum Sjómannaskólans á Rauðarárholti,“ segir
þar jafnframt. Árið 2008 var svo
aðalbygging Sjómannaskólans við
Háteigsveg friðuð, en friðunin nær til
ytra borðs hússins. 
- óká
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Haraldur Arnar Einarsson, fiskifræðingur og sérfræðingur í veiðarfærarannsóknum hjá Hafrannsóknastofnun, hefur stundað rannsóknir á veiðarfærum frá 2001. Hann telur Íslendinga talsvert á undan mörgum helstu
MYND/HREINN MAGNÚSSON
fiskveiðiþjóðum heims varðandi þróun og hönnun góðra veiðarfæra. 

Íslensk hönnun nýs botntrolls
gegnir mikilvægu hlutverki
Veiðarfæri og veiðiaðferðir hafa þróast töluvert undanfarna
áratugi. Þar hafa haldist í hendur ný efni og tölvutækni til þróunar og rannsóknir auk þess sem öflug fyrirtæki í veiðarfæragerð
hafa lagt sig fram við þróun veiðarfæra og notið þar stuðnings
Hafrannsóknastofnunar.

S

tundum er sagt að Íslendingar
séu fljótir að tileinka sér
nýjungar á flestum sviðum,
hvort sem horft er til netvæðingar,
kortanotkunar eða annarra
tæknilausna sem horfa til framfara
og þæginda. Að sama skapi hefur
íslenski sjávarútvegurinn borið gæfu
til að leita ávallt leiða til að bæta
tækni við veiðar sínar á mismunandi
fiskistofnum, einmitt í því skyni
að auka sjálfbærni veiðanna, gæði
hráefnisins og fleiri þætti sem skilað
gætu aukinni hagkvæmni.
Haraldur Arnar Einarsson er
fiskifræðingur og sérfræðingur í
veiðarfærarannsóknum hjá Hafrannsóknastofnun. Hann starfar um
þessar mundir við þróunaraðstoð hjá
Matvæla- og landbúnaðarstofnun
Sameinuðu þjóðanna (FAO) í Róm,
í deild sem sinnir málaflokkum
í tengslum við veiðiaðferðir og

veiðitækni með aðaláherslu á ábyrgar
og sjálfbærar fiskveiðar. Meðal
stærstu verkefna Haraldar hjá FAO er
merkingar veiðarfæra um heim allan
til að vinna gegn plastmengun og
draugaveiðum af völdum veiðarfæra
sem hafa tapast eða verið skilin eftir.
Hluti af starfi hans hefur verið að
aðstoða viðkvæm fiskisamfélög að
hefja veiðar að nýju eftir hörmungar
eins og fellibylinn Dorina sem skall á
norðurhluta Bahamaeyja í september.
Níu ára til sjós
Haraldur hefur stundað rannsóknir
á veiðarfærum hér á landi frá 2001.
Forveri hans í þessu starfi var Guðni
Þorsteinsson fiskifræðingur, en hann
lést 1997. Guðni var fremsti sérfræðingur þjóðarinnar á sviði rannsókna
á veiðarfærum og veiðitækni, sem
hann starfaði við í meira en þrjátíu
ár. Haraldur Arnar býr að langri
reynslu af sjávarútvegi, enda ættaður
frá Drangsnesi á Ströndum, fæddur
1966 og var aðeins níu ára gamall
er hann fór fyrst í róður með föður
sínum. Haraldur stundaði sjóróðra á
mismunandi bátum og skipum með
mismunandi veiðarfærum og er því
gjörkunnugur greininni. Enda fékk
hann snemma áhuga á sjávarlíffræði
og þar á meðal veiðarfærum og hvern-

Nýja botntrollið.
Flotvörpupokar
eru alla jafna mun
stærri en á botnvörpum.
MYND/Hampiðjan


ig mætti aðlaga veiðar og veiðarfæri til
betri árangurs, sér í lagi til aukinnar
sjálfbærni veiðistofna. Sem dæmi
um vilja útgerðarmanna og ekki
síður fremstu hönnuða veiðarfæra
(netagerðarmanna) hér á landi til að
bæta árangur atvinnugreinarinnar
nefnir Haraldur að ef flottrollið hefði
ekki verið þróað á sínum tíma væri
líklega öðruvísi og fátæklegra um
að litast í íslenskum þjóðarbúskap,
enda stærsti hluti uppsjávartegunda
veiddur með flotvörpu.
Guðmundur lagði grunninn
En það var Guðmundur Gunnarsson netagerðarmeistari, sem hefur
nýlega lokið 50 ára starfsævi hjá
Hampiðjunni, sem átti veg og vanda
að þeirri byltingu í veiðarfæraþróun
sem haft hefur áhrif til aukinnar velsældar þjóðarinnar. „Þótt í grunninn
megi segja að nútíma veiðarfæri líti
eins út núna og þau gerðu fyrir tugum
ára er það sambærilegt og að horfa á

fornbíl og nútímabíl sem eru enn með
fjögur hjól, vél og stýri en í raun hefur
allt breyst. Segja má svipað um flest
veiðarfæri. Breytingar eru kannski
ekki augljósar en efni og hönnun
hefur breyst. Flest veiðarfæri eru
afkastameiri í dag og endast lengur,
en einnig hefur tækni um borð fiskiskipa aukið markvissa veiði á margan
hátt,“ segir Haraldur, sem telur
almennt viðurkennt að Íslendingar
séu talsvert á undan mörgum helstu
fiskveiðiþjóðum heims hvað varðar
þróun og hönnun góðra veiðarfæra.
Fyrsta varpa sinnar tegundar
„Almennt séð eru útgerðir viljugar að
prófa og innleiða nýjungar í því skyni
að bæta árangur í greininni. Gott
dæmi um veiðarfæri sem virðist reynast vel hér á landi og er í almennri
notkun en lítið sem ekkert hjá öðrum
þjóðum er botnvarpa gerð úr þverneti.
En þvernet er í raun nákvæmlega
sama netið og notað er í vörpur nema

að því er snúið þvert, eða 90°. Við
það er hægt að setja saman vörpu
sem er jafnstór og hefðbundin, en
nota samt 30 prósentum minna net.
En það er tæknilega flókið að setja
saman vörpu á þennan hátt og alls
ekki á allra færi.“ Þetta segir Haraldur
að Hermann Hrafn Guðmundsson
netagerðarmeistari hafi leyst. Hann
starfar hjá Hampiðjunni en var þá hjá
Fjarðaneti Akureyri. „Árið 2005 setti
hann saman fyrstu vörpuna á þennan
hátt og hún var síðan mynduð með
neðansjávarmyndavélabúnaði Hafrannsóknastofnunar, sem þá var nýr.
Það kom í ljós að þarna var síst verra
veiðarfæri á ferðinni en þær vörpur sem
þá voru í notkun. Þetta er sennilega
fyrsta varpan sem sett var saman á

Þótt í grunninn megi segja
að nútíma veiðarfæri líti
eins út núna og þau gerðu
fyrir tugum ára er það
sambærilegt og að horfa á
fornbíl og nútímabíl sem
eru enn með fjögur hjól,
vél og stýri en í raun
hefur allt breyst.
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Allar vörpur, bæði
flotvarpa og botnvarpa, eru
með poka þar sem aflinn
safnast saman þegar togað
er, oft í nokkra klukkutíma.

Mynd af Hemmer-botntrolli í tankferð Hampiðjunnar. 

í botnvörpupoka. Hefðbundinn
botnvörpupoki er gerður úr tveimur
samsíða byrðum saumuðum saman
og mynda þau þannig hálfgert rör
þennan hátt í heiminum og er hún
eða poka. „Þennan hefðbundna
nánast aðeins notuð á Íslandi. Í dag eru
fjölmörg togskip að nota þessa vörpu og poka höfum við mælt til kjörhæfni
í flestum nytjategundum.
nefna skipstjórar að það sé sparnaður í
Með kjörhæfni er átt við
olíu og tíma að nota þvernetsvörpuna,
hvernig stærðardreifing á veiðitegund
þar sem hún sé léttari í drætti og virðist
er úr viðkomandi poka og þá um
rifna sjaldnar,“ segir Haraldur.
leið hversu hátt hlutfall sleppur af
Þá bendir hann á að þróun
smáfiski út um möskva pokans. Við
poka á vörpum hafi einnig tekið
mælingu á þessum hefðbundnu
stakkaskiptum. „Allar vörpur, bæði
gamalreyndu pokum kom í ljós að
flotvarpa og botnvarpa, eru með poka
afar lítið hlutfall af smáfiski slapp
þar sem aflinn safnast saman þegar
út. Þá er gripið til þess ráðs að reyna
togað er, oft í nokkra klukkutíma.
skiljur eða stækka möskva, með
Það er reginmunur á pokum flot- og
ágætum árangri en ekki gallalausum,
botnvörpu, þar sem flotvörpupokar
þar sem það kom niður á gæðum eða
eru alla jafna miklu stærri, enda
of mikið af smærri tegundum eins
veiðarfærið allt miklu stærra og meiri
og ýsu slapp út þótt hún væri yfir
afli tekinn í hverju hali. Þessir pokar
settum lengdarmörkum.“ Haraldur
geta verið allt að 90 metra langir á
segir að þegar hér var komið sögu
flotvörpum og tekið nokkur hundruð
hafi netaverkstæði Guðmundar
tonn í einu. Það er því mjög mikilvægt
Runólfssonar hf. í Grundarfirði verið
að pokarnir séu níðsterkir en um leið
að prófa poka í fjórum byrðum líkt
að það flæði vel í gegnum þá þannig
og notað er á flotvörpum og því með
að fiskur safnist ekki saman framan
fjórum saumum í hefðbundnu neti og
við pokann. Möskvar eru oftast smáir í
sett á venjulega botnvörpu. Pokinn
flotvörpupokum þar sem veiðitegundir
virkaði vel og var eftir því tekið að
eru ekki stórar. En möskvarnir eru oft
notaðir þvert í þessum flotvörpupokum, gæði fisksins voru mun meiri en
úr hefðbundnum pokum. Þetta þótti
svokallaðir straumpokar.“
athyglisvert. Samtímis voru fleiri og
fleiri að nota þvernetsvörpu og vildu
Netaverkstæði G. Run
Þekking á þessari
mikilvægu
hönnun
sjomannadagur20.pdf
1 2.6.2020
13:13:04nota þvernetspoka við hana, en það
hafði ekki gengið vegna reglugerðar
á flotvörpupokum barst síðan yfir
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MYND/Hampiðjan

um hvernig mæla skyldi möskva sem
eru með skilgreinda lágmarksstærð.
„Reglugerðinni var breytt og
fljótlega varð til poki hannaður af
Guðmundi Gunnarssyni á netaverkstæði Hampiðjunnar í samvinnu við
Eirík Jónsson skipstjóra á Sturlaugi
sem settur var upp í þverneti, fjórum
byrðum og með stuttum leisislínum,
sem eru reipi, sett með saumum
pokans og venjulega aðeins lengra,
en strekkt netið og hugsað sem
öryggislína ef netið í pokanum
rifnar. Í þessum poka var línan höfð
styttri en netið þannig að pokinn
var með slöku neti og allt togaflið á
línunum.“ Til varð poki með nær 30
prósentum minna neti en samt jafn
stór, í fjórum byrðum og því opnari
þannig að fiskur átti greiðari leið út
um slakt netið og vel opna möskva.
„Reynslan sýndi að netið skildi betur
út smáfisk og gæði fisksins virtust í
það minnsta ekki minni. Núna eru
mjög margir að nota þessa poka og þá
jafnvel með stærri möskva en gefið er
upp sem lágmarksstærð.“
Góð reynsla breytti reglugerð
Haraldur segir að svipaða sögu megi
segja um poka á rækjuvörpu. Góð
reynsla af bolfiskveiðapokanum hafi
kveikt þá hugmynd hjá netagerðarmeistaranum Snorra Sigurhjartarsyni
hjá Hampiðjunni á Ísafirði að þarna
væri mögulega tilvalin leið til að

Haraldur við störf á Bahamaeyjum eftir að fellibylurinn Dorina reið þar yfir.
MYND/HARALDUR A. EINARSSON


minnka magn smárækju í afla. Hann
fékk því Hermann Hrafn til liðs við
sig og saman hönnuðu þeir poka
í þverneti með fjórum byrðum og
stuttum línum og var pokinn prófaður
við innfjarðarækjuveiðar frá Ísafirði.
„Útkoman var mjög góð og í framhaldinu var óskað eftir reglugerðarbreytingu svo nota mætti pokann án
undanþágu. Við fórum þá í að mæla
kjörhæfni á þessum nýja rækjupoka
á sama hátt og bolfiskpokinn var
mældur. Til samanburðar við þennan
poka voru síðan mældir hefðbundinn
síðunetspoki og svokallaður leggpoki
sem menn urðu að nota samkvæmt
reglugerð.“
Skanni greinir tegundir
Netagerðarmeistarar eru, að sögn
Haraldar, óþreytandi að þróa veiðarfæri
til betri vegar. „Hins vegar hefur mér
lengi fundist tæknistig veiðarfærisins í
flot- og botnvörpuveiðum vera lágt. Flest
fiskiskip eru útbúin með alls kyns hátæknibúnaði en þrátt fyrir það hafa
menn ekki mikið annað en veiðireynslu
til að segja sér hver sé líklegasta
aflasamsetning að safnast í veiðarfærið
þegar togað er. En það er verkefni á
góðri siglingu núna til að reyna að leysa
þetta. Tækniþróunarsjóður hjá Rannís
veitti styrk til Hafrannsóknastofnunar í
samvinnu við Stjörnu-Odda og Hampiðj-

una að hanna svokallaðan Fiskiskanna,
sem setja á fyrir framan vörpupoka
með beintengingu með ljósleiðara
upp í brú skipsins.“ Skanninn greinir
síðan með gervigreind fiskitegundir,
lengdarsamsetningu og aflamagn
og sendir niðurstöðurnar samtímis
beint upp í brú. „Við stefnum að því að
það verði hægt að vita nákvæmlega
stærðasamsetningu, fjölda og magn í
þyngd af hverri tegund jafnharðan og
veitt er þannig að heildarniðurstaðan
verði þekkt áður en híft er. Hönnun
Fiskiskannans gengur vel og verður
hann vonandi prófaður á þessu ári
en áætlað er að ljúka hönnun á því
næsta. Þetta yrði í besta falli bylting
fyrir skipstjórann á veiðum og myndi
gera veiðar nákvæmari. Búnaðurinn
mun einnig kalla á næsta stig að geta
valið aflasamsetningu og sleppa öllu
sem menn vilja ekki,“ segir Haraldur.
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Ágætu sjómenn,
til hamingju með daginn!
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Frá hátíðarhöldunum
í Reykjavík í fyrra
Hátíð hafsins var frestað í ár vegna
heimsfaraldurs Covid-19, en hún stendur
alla jafna þessa helgi. Sjómannadaginn
ber í ár upp á 7. júní, en deginum áður
hefur Hafnardagurinn verið haldinn
hátíðlegur. Að Hátíð hafsins standa
Sjómannadagsráð höfuðborgarsvæðisins,
Faxaflóahafnir og Brim. Myndirnar hér til
hliðar frá hátíðarhöldum síðasta árs tók

Pétur Pétursson ljósmyndari fyrir Concept
Events, sem kemur að skipulagningu
viðburða. Þar má sjá hefðbundna hátíðarog skemmtidagskrá sem lesendur geta
hlakkað til að taka þátt í á næsta ári. Bæði
má þar sjá fólk að leik á Grandagarði og
eins þá Kristján S. Birgisson, Elís Heiðar
Ragnarsson og Guðjón Ármann Einarsson
sem heiðraðir voru á sjómannadaginn.
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Sjómennskan mótaði mig fyrir lífstíð
Ó
eru sífellt að leita nýrra leiða til að
útrýma og lágmarka hættuna á slysum.
Frábært er að upplifa hversu mikið
frumkvæði sjómenn sýna, hversu hugmyndaríkir þeir eru og launsamiðaðir í
öryggismálunum. Óhætt er að segja að
þeir nýti þekkingu og reynslu sína til
þess að efla öryggi og vinnuumhverfi
sitt í allri þeirri tæknivæðingu sem á
sér stað í sjávarútveginum. Rafræn
sjómennska er nefnilega að ryðja sér
til rúms og því má segja að margt hafi
breyst frá byrjun síðustu aldar þegar
langafi minn, Nils Christian Larsen,
réri á árabát frá Ísafirði.

hætt er að segja að reynsla
mín af sjómennsku hafi mótað
mig fyrir lífstíð. Ég fór fyrst á
sjóinn fyrir rúmum 30 árum síðan, þá
16 ára gamall. Í dag er ég gríðarlega
þakklátur fyrir að hafa fengið að
kynnast sjómennskunni ungur,
enda kem ég af mikilli sjómannaætt
úr Sandgerði. Faðir minn slasaðist
alvarlega á sjó og gat því miður
ekki stundað sjómennsku aftur.
Afleiðingar sjóslyssins hafa ennþá
mikil áhrif á líf hans. Sú reynsla hefur
fylgt mér alla tíð og skýrir kannski
af hverju öryggismál sjómanna hafa
alltaf verið mér hugleikin.
Gjöfult samstarf
Síðustu 12 árin hef ég unnið hjá
VÍS við að bæta öryggismenningu
á sjó með öflugu forvarnasamstarfi
við útgerðir og Slysavarnaskóla
sjómanna. Undanfarin áratug höfum
við hjá VÍS átt í góðu forvarnasamstarfi við Slysavarnaskóla sjómanna.
Síðasta haust var svo samstarf VÍS
við Slysavarnarskóla sjómanna
innsiglað til næstu fimm ára — en
allir flotgallarnir sem notaðir eru
við björgunarkennslu í skólanum
eru gjöf frá VÍS. Ég tel það vera

Gísli Níls Einarsson.

mikil forréttindi að vinna við að bæta
öryggi sjómanna og er þakklátur fyrir
að geta lagt mitt af mörkum.
Samvinna og yfirsýn
Með samstilltu átaki tekst okkur
að útrýma slysum á sjó. Til þess að
hægt sé að stuðla að markvissu og
sértæku forvarnastarfi — þarf að
greina vandann. Mikilvægt er að fá
yfirsýn yfir slysin: Hvernig slys eru
þetta, hversu oft gerast þau og hversu
alvarleg eru þau? Þess vegna höfum

við hjá VÍS þróað skráningarkerfi sem
kallast ATVIK-sjómenn. Tilgangurinn
með ATVIK er að fækka slysum — og
stuðla þar með að öruggari vinnuumhverfi. Við viljum vera hreyfiafl í
íslensku samfélagi og viljum hjálpa
viðskiptavinum okkar að lenda
sjaldnar í slysum.
Sjómenn hugmyndaríkir og skapandi
Á undanförnum árum hefur orðið
gríðarleg þróun í öryggismálum og ekki
síst í sjávarútvegi. Sjómenn og útgerðir

Ég tel það vera mikil
forréttindi að vinna við að
bæta öryggi sjómanna og
er þakklátur fyrir að geta
lagt mitt af mörkum.

TIL HAMINGJU

MEÐ DAGINN SJÓMENN

Við þökkum samstarf liðinna ára og
sendum sjómönnum og landsmönnum
öllum heillaóskir í tilefni dagsins.
marel.is

Rafrænt forvarnastarf
Atvikaskráningarforritið ATVIKsjómenn er hluti af rafrænu
forvarnastarfi VÍS. Í dag eru á fjórða
tug fiskiskipa og um 800 sjómenn
sem nýta sér ATVIK-sjómenn til
þess að fá betri yfirsýn yfir öryggismálin og mögulegar hættur. Þannig
skapast tækifæri fyrir fyrirbyggjandi
aðgerðir. Nú er hægt að nota ATVIKsjómenn í öllum snjalltækjum hvort
sem er símum eða spjaldtölvum um
borð í fiskiskipum. Sjómenn þurfa
bara að leggja snjalltækin upp
að QR-kóða og þá birtist forritið í
snjalltækinu. Hægt er að skrá atvik
og taka myndir, hvar sem er um
borð í skipunum. Framundan eru
svo fleiri nýjungar í forritinu, til
dæmis sjálfvirk úrvinnsla gagna og
orsakagreining atvika. Hægt verður
að velja fleiri tungumál en íslensku
en hlutfall sjómanna með erlent
þjóðerni er sífellt að aukast.
Ég fyllist mikilli bjartsýni þegar ég
horfi til framtíðar því við erum að hefja
nýja vegferð með rafrænum lausnum
til þess að bæta öryggismenninguna
enn frekar og fækka slysum á sjó.
Gísli Níls Einarsson,
sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS

Til hamingju með
daginn sjómenn!
Sjómannadagurinn 7. júní 2020

