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Nýi tíminn
ber af í samanburði

n Farið er yfir hvernig umhorfs er í brú nýjustu og flottustu skipa íslenska flotans og þær breytingar sem orðið
hafa í gegnum árin og áratugina.
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Hætt komin á Laugarnesi
Staðsetning ræður réttarstöðu

n Þegar Þuríður Sigurðardóttir söng- og
myndlistarkona var barn að aldri vann fermingardrengur hetjudáð þegar hann bjargaði
henni naumlega frá drukknun. 
> 16

n Dr. Bjarni Már Magnússon fer yfir og útskýrir þau hugtök sem notuð eru á yfirráðasvæði
Íslands á hafi úti, en þar eru yfirráð mismunandi
eftir lögsögubeltum.
> 28

Gleðilegan
Sjómannadag

35 ára reynsla
víðsvegar um heiminn

Sjóveiki gerir ekki mannamun
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Sjóveiki er óþægileg en sjóriða getur beinlínis verið hættuleg.
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„Þessi eilífa barátta við hafið“
Sjómenn eru sú stétt sem ég ber
mesta virðingu fyrir. Þegar horft er
til þeirra lífsgæða sem nútíminn
býður Íslendingum á því herrans
ári 2018 og hugsað er til þess hve
stóran hlut sjómenn eiga í þeirri
sögu eru virðing og þakklæti mér
efst í huga.
Starf sjómannsins hefur og
mun alla tíð gera kröfur til hans
um dugnað, þekkingu og þolgæði.
Með sama hætti krefur sjómannsstarfið fjölskyldu hans um samheldni og samstöðu en ekki síður
æðruleysi gagnvart þeim örlögum
sem starf sjómannsins er undirorpið.
Frá því að sjómennskan var
aðalstarf mitt hefur starf sjómannsins tekið gríðarmiklum
breytingum að öllu því er lýtur að

ytri umgjörð þess en innitakið er
enn það sama – hæfni, þolgæði og
æðruleysi. Þannig hefur aðbúnaður allur, öryggi og vinnuaðstæður
tekið miklum framförum ásamt því
að þekkingu á flestu því sem starfið snertir hefur fleygt fram. Við
höfum séð starfið mótast að þessu
leytinu til í takt við þær auknu
kröfur sem gerðar eru um sjálfbæra nýtingu auðlinda, þar sem
vöruþróun og tækniframfarir gera
Íslendingum kleift að flytja út 98%
af fiskafurðum á erlenda markaði
og standast þar samkeppni við
aðrar fiskveiðiþjóðir. Það er stórmerkileg staðreynd að 350 þúsund
manna þjóð eigi atvinnugrein sem
framleiðir hráefni í um 20 milljón
máltíðir á hverjum einasta degi.
Þetta er ótrúlegur árangur sem

hefur náðst með þekkingu, áræðni
og eljusemi að vopni. Grunnurinn
að þessum frábæra árangri var
lagður fyrir margt löngu af íslenskum sjómönnum, sem öðrum stéttum fremur hafa hætt lífi sínu við
vökur, vosbúð og kulda.
Það eru gömul sannindi og
ný að sumt í fari mannsins tekur
engum breytingum þó að umhverfið sé annað í dag en það var í
gær. Gestur Pálsson skáld fjallaði
árið 1888 um sjómannsstarfið í
fyrirlestri um „Lífið í Reykjavík“
og sagði það einn aðalkost þessa
starfs umfram önnur að það stæði
næst náttúrunni og þeim sterku
öflum sem þar takast á.
„Sjómennirnir eiga meira af
óveikluðum náttúrukröftum
heldur en allar aðrar stéttir hér í

bæ til samans. Þeir eru eins og
kjarngott og kostamikið Iand, lítt
yrkt, en líka lítt spillt af mannahöndum. Og þessi eilífa barátta við
hafið, hið voldugasta og fegursta af
öllu, sem til er á þessari jörð, gefur
sjómönnunum meira þolgæði en
flestum öðrum mönnum og gerir
þeirra líf alveg samvaxið náttúrunni. Hver bára, sem rís á sjónum,
hver stormhvinur, sem þýtur um,
talar máli, sem þeir skilja og hefir
sérstaka þýðingu fyrir þá. Og við
þetta bætist svo daglegur lífsháski,
sem leggur yfir þeirra æfi einhvern
þunglyndisblæ af sérstakri lífsreynslu og einkennilegu sigurstriti.“
Þrátt fyrir að 130 ár séu liðin frá
því að þessi orð voru sett á blað
eiga þau vel við á þessum hátíðisdegi.

íbúa á hjúkrunarheimilinu og íbúa
hverfisins. Hrafnistuheimilin eru
nú sex talsins, þar með talin tvö
í Reykjanesbæ. Þá eru heimili í
Kópavogi og Garðabæ auk heimilanna í Reykjavík og Hafnarfirði
sem eru í eigu Sjómannadagsráðs.
Heimilin í Kópavogi, Reykjanesbæ
og Garðabæ eru rekin af Hrafnistu
með sérstökum samningum við
viðkomandi bæjarfélög. Íbúar á
Hrafnistuheimilunum í hjúkrunarog dvalarrýmum eru nú um 600 og
í dagþjálfun og hvíldarrýmum eru
um 100 Eins og fram hefur komið
mun íbúum fjölga um 100 þegar
heimilið við Sléttuveg verður tekið í
notkun. Mikil breyting mun þá eiga
sér stað t.d. hvað varðar framleiðslu
á mat og öðrum nauðsynjum sem
huga þarf að við svo mikla stækkun. Starfsfólk Hrafnistu er svo sem
ekki óvant mikilli fjölgun heimilisfólks og má þar nefna heimilin
í Reykjanesbæ og Garðabæ þegar
Hrafnista tók við rekstri á þeim.
Allt tekur þetta þó tíma og mikil
þörf verður á ýmiss konar endurskipulagningu sem unnið verður að
þar til heimilið við Sléttuveg verður
opnað. Þá er gott að hafa fólk við
störf sem kann til verka. Hin góðu
störf þess verða seint fullþökkuð.
Starfsfólk Hrafnistu og Sjómannadagsráðs er nú um 1.200 talsins og
mun fjölga verulega við nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg. Naustavör,
dótturfyrirtæki Sjómannaráðs, hefur
byggt leiguíbúðir fyrir aldraða við
Hrafnistu í Hafnarfirði, við Hrafnistu
í Kópavogi og Hrafnistu í Reykja-

vík. Samtals eru þetta 205 íbúðir af
ýmsum stærðum með margs konar
þjónustu. Við stækkunina á Sléttuvegi fjölgar íbúðum Naustavarar um
140. Nú eru umsóknir um íbúðir á
vegum Sjómannadagsráðs á þriðja
hundrað, sem segir okkur að mikil þörf er á slíkum sérhönnuðum
íbúðum. Íbúðir Sjómannadagsráðs
eru ekki reknar með hagnað í huga.
Kappkostað er að leiga standi undir
kostnaði við rekstur og afborganir af
lánum en ekki er hagnaðarvon.
Hér hefur verið tæpt á því
helsta sem unnið er að á vegum
Sjómannadagsráðs og Hrafnistu. Í áttatíu ár hefur verið djarflega siglt en alltaf sést til sólar. Á því verður engin breyting
meðan áhöfnin samanstendur af
hinu góða starfsfólki Hrafnistu,
Sjómannadagsráðs og happdrætti
DAS undir vökulu auga Sjómannadagsráðs.
Hálfdan Henrysson,
stjórnarformaður.

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

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

Ég óska sjómönnum og fjölskyldum farsældar og hamingju í
tilefni dagsins.
Með virðingu og þakklæti.
Kristján Þór Júlíusson,
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra.

Djarflega siglt í áttatíu ár
Það er ekki úr vegi að líta aðeins til
baka að loknu átttugasta starsfsári
Sjómannadagsráðs og sjómannadagsins. Margt var gert á liðnu ári
til að minnast þess að árið 1938 var
fyrsti sjómannadagurinn haldinn
hér í Reykjavík að viðstöddu miklu
fjölmenni. Hátíðahöldin fóru þá
fram á Skólavörðuholti við styttuna
af Leifi heppna. Áætlað var að um tíu
þúsund manns hefðu verið viðstödd
hátíðahöldin, en íbúar Reykjavíkur
voru þá um fjörutíu þúsund talsins.
Það má því segja að fjórði hver Reykvíkingur hafi verið viðstaddur þessi
hátíðahöld, sem fram fóru í skugga
yfirvofandi stríðsátaka. Líklega
hefur staðsetning hátíðahaldanna
þó verið fyrst og fremst til að minnast landafundanna miklu og mesta
siglingaafreks Íslandssögunnar.
Mönnum rann það til rifja að á
hverju ári fórust margir sjómenn við
störf sín á hafi úti. Á árunum 1900
til 1925 fórust að jafnaði 70 sjómenn
á ári en árin 1928 til 1936 hafði þeim
fækkað í 44 á ári að jafnaði. Mikil
breyting hefur orðið til þessa dags
á fjölda sjómanna sem farist hafa og
eru mannskæð slys nú fátíð. Enginn
sjómaður hefur farist á liðnu ári.
Má það þakka viðhorfsbreytingum
sjómanna sjálfra ásamt tilkomu
Slysavarnaskóla sjómanna, breyttu
kvótakerfi, bættum veðurfregnum,
betri skipum og meiri og betri skilningi sjómanna og útvegsmanna á að
hafa öryggismál ávallt í öndvegi. Frá
því að sjómannadagurinn var fyrst
haldinn hátíðlegur fyrir áttatíu árum
og til þessa dags hefur farist samtals

Aðildarfélög
Sjómannadagsráðs
Að Sjómannadagsráði höfuðborgarsvæðisins standa eftirtalin stéttarfélög sjómanna:
»» Félag skipstjórnarmanna, Félag
vélstjóra og málmtæknimanna,
Sjómannafélag Íslands, Félag
íslenskra loftskeytamanna,
Sjómannafélag Hafnarfjarðar og
Félag bryta.

1.331 sjómaður. Það er mikil blóðtaka
fyrir fámenna þjóð en gleðilegt að
með samstilltu átaki hefur tekist að
snúa þessu við. Mikil tæknibylting
hefur átt sér stað og þjálfun sjómanna hefur gjörbreyst. Á liðnu ári
hófst mikil endurnýjun á togaraflotanum með samsvarandi breytingu á
landvinnslu aflans. Mikil endurnýjum smáskipaflotans hefur líka átt
sér stað en á lengri tíma. Þrátt fyrir
að banaslysum hafi fækkað er slysatíðni enn há, en slysaskráning hefur
batnað og mörg atriði sem stuðla að
lægri slysatíðni hafa rutt sér til rúms.
Á liðnu ári var tekin skóflustunga að nýju hjúkrunarheimili
við Sléttuveg í Reykjavík. Um ellefu
ár eru síðan farið var að tala um
hjúkrunarheimili við Sléttuveg en
nú hafa framkvæmdir loks hafist,
öllum til mikillar ánægju. Um er að
ræða heimili fyrir um eitt hundrað
manns. Heimilið er reist af ríki og
Reykjavíkurborg, rekstur þess verður
á vegum Hrafnistu og Sjómannadagsráð sér um byggingaframkvæmdir. Í byggingarnefnd eiga sæti
fulltrúar Hrafnistu og Sjómannadagsráðs ásamt fulltrúum Reykjavíkurborgar. Reiknað er með að
heimilið verði tekið í notkun í byrjun
vetrar 2019. Starfsfólk Hrafnistuheimilanna hefur komið að hönnun
heimilisins með virkum hætti og
átt mikinn þátt í hvernig til hefur
tekist. Við erum þess fullviss að
heimilið verður íbúum og starfsfólki
til mikils sóma. Samhliða byggingu
hjúkrunarheimilisins verður byggð
þjónustu- og félagsmiðstöð fyrir

Tilgangur og markmið
Sjómannadagsráðs eru m.a.:
»» Að efla samhug meðal sjómanna
og hinna ýmsu starfsgreina
sjómannastéttarinnar og vinna að
nánu samstarfi þeirra.
»» Að heiðra minningu látinna sjómanna og sérstaklega þeirra sem
látið hafa líf sitt vegna slysfara í
starfi.
»» Að kynna þjóðinni áhættusöm
störf sjómannsins og hin mikilvægu störf sjómannastéttarinnar í
þágu þjóðfélagsins.

»» Að 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.

»» Sjómannadagsráð rekur sex Hrafnistuheimili í fimm sveitarfélögum
sem veita um 700 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: Hreinn Magnússon.
Útgefandi: Sjómannadagsráð,
Hrafnistu, Laugarási, 104 Reykjavík.
Framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs:
Sigurður Garðarsson.
Ritnefnd: Harald S. Holsvik, Hjálmar Baldursson
og Sigurður Steinar Ketilsson.
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: Ísafoldarprentsmiðja.
Upplag: 68.000 eintök.

Stjórn Sjómannadagsráðs
höfuðborgarsvæðisins skipa:
»» Hálfdan Henrysson 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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„Sjóveikin er óþægileg en sjóriða
getur beinlínis verið hættuleg“
Allt frá því að maðurinn fór
að nýta sér dýr eða farartæki til að komast hraðar yfir hefur hann fundið
fyrir hreyfiveiki, enda er
mannslíkaminn hannaður til að hafa fast land
undir fótum. Meginþorri
sjómanna hefur fundið
eða finnur reglulega fyrir
sjóveiki. Þá geta áhrifin
af sjóveiki, sem oftast
koma fram í sjóriðu, reynst
varasöm. Þetta segir Hannes Petersen, prófessor
við læknadeild Háskóla
Íslands, sem rannsakað
hefur sjóveiki og þau áhrif
sem hún hefur á sjómenn.

Það er mýta fólgin í
því að hraustir menn
verði ekki sjóveikir
og það er ekkert sem
styður þá kenningu.
„Þeir sem eru óvanir sjó telja sig
ekki sjóveika fyrr en þeir kasta upp
en þeir sem eru vanir finna fyrir
öðrum einkennum jafnvel þó að
þeir kasti ekki upp,“ segir Hannes.
„Þannig finna þeir fyrir þreytu
í mikilli brælu, svo tekið sé dæmi,
enda hafa svo hreyfiríkar aðstæður
alltaf áhrif á líkamann með einum
eða öðrum hætti alveg burtséð frá
því hversu hraustir menn eru eða
telja sig vera.

Í

grein sem Hannes birti í
Læknablaðinu síðla hausts
2012, þar sem farið var yfir
rannsóknir hans um sjóveiki, kemur fram að allt að 90% þeirra sem
stunda sjósókn verða einhvern tímann sjóveikir.
„Þetta er í sjálfu sér ekki veiki,
heldur er þetta náttúrulegt svar
heilbrigðs líkama í sjúku umhverfi,“
segir Hannes þegar hann er spurður
um sjóveikina.
„Maðurinn er landdýr og við höfum þróast sem slík á jörðinni. Við
göngum þar um, klifrum í klettum
og trjám, en í grunninn viljum við
hafa fast land undir fótum. Síðan fór
maðurinn að nýta sér hjálpartæki til
að komast hraðar yfir. Menn tömdu
kameldýr, hesta og asna og notuðu
þessi dýr sem farartæki. Þá strax
varð til það sem kalla má hreyfiveiki,
sem á ensku kallast motion sickness,
og sjóveiki fellur þar undir ásamt
bílveiki, flugveiki o.s.frv.“
Hannes rifjar upp að til séu gamlar lýsingar af því þegar menn ferðuðust yfir eyðimerkur á kameldýrum og fundu fyrir ógleði, svima og
öðrum ónotum sem tengdust þeirri
hreyfingu. Það er hægt að tengja
hreyfiveiki hverju því farartæki sem
nýtt er, hvort sem um er að ræða
fjórfætlinga eða vélknúin farartæki.
„Það geta allir orðið sjóveikir og
þetta hefur ekkert með hreysti að
gera,“ segir Hannes.
„Það er mýta fólgin í því að hraustir menn verði ekki sjóveikir og það

Hannes Petersen, prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands, hefur rannsakað sjóveiki um árabil. Hann starfaði lengi
Mynd/Hreinn Magnússon
sem bráðalæknir í þyrlum Landhelgisgæslunnar. 

er ekkert sem styður þá kenningu.
Það eina sem getur komið í veg fyrir
að sjómenn geti orðið sjóveikir er að
það vanti í þá jafnvægisskyn innra
eyra.“
Einkenni geta verið margvísleg
Hannes segir að þrátt fyrir að
flestir tengi ógleði og uppköst við
sjóveiki séu einkenni hennar mun
víðtækari en svo.
„Ef maður spyr sjómenn hvort
þeir hafi orðið sjóveikir svara

margir því neitandi. Það er af því
að þeir setja mælikvarðann við
það að kasta upp,“ segir Hannes.
„Hins vegar koma mörg önnur
einkenni í ljós þegar spurt er
nánar, svo sem ónot í maga, svimi,
höfuðverkur, þreyta og fleira.
Fæstir skilgreina þau sem sjóveiki,
þar sem þessi einkenni leiða ekki
endilega til þess að menn kasti
uppi. Þegar gefist hafa tækifæri
til að rannsaka sjómenn koma í
ljós ýmis einkenni. Til dæmis má

nefna að hægt er að mæla hraða
fæðunnar í gegnum meltingarveginn, sem sannarlega hægist á
við sjóveiki, það verða breytingar
á blóðþrýstingi, öndun og púlsi.
Allt tengist þetta mikilli hreyfingu,
t.d. öldugangi. Maður gæti gert
heilarafrit, sem er allt öðruvísi
fyrir þann sem er í landi heldur en
þann sem er á skipi í ólgusjó.“
Hannes segir að með tímanum
aðlagist líkaminn en það þýði þó
ekki að menn losni við sjóveiki.

Mikilvægt að huga að sjóriðu
Að mati Hannesar er sjóriða annar
veigamikill þáttur sem vert er að
huga að. Sjóriða er í raun eftirköst
sjóveiki. Þegar einstaklingur hefur
verið lengi í hreyfiríku umhverfi,
t.d. úti á sjó, en fer síðan í land má
gera ráð fyrir að líkaminn þurfi
tíma til að aðlagast nýju hreyfisnauðu umhverfi. Sjóriða getur
þó einnig gert vart við sig úti á sjó.
Eftir mikla brælu má gera ráð fyrir
að sjómenn upplifi sjóriðu þegar
lygna tekur, þar sem líkaminn
var búin að laga sig að brælunni
en þarf nú að laga sig að rólegri
aðstæðum.
„Sjóveikin er óþægileg en sjóriða
getur beinlínis verið hættuleg,“
segir Hannes.
„Dæmi eru um að menn treysti
sér ekki til að aka bíl fyrsta daginn
sinn í landi. Það getur verið mjög
skynsamleg ákvörðun enda er
líkaminn að byrja aðlögunarferli
að nýjum aðstæðum. Ég tel þó
að menn þurfi ekki síður að vera
vakandi fyrir þessu úti á sjó, til
dæmis eftir brælu. Það er þekkt að
menn verði þreyttir í brælu og það
er eðlilegt ástand, þar sem líkaminn er að bregðast við aðstæðum.
Síðan þegar aðstæðurnar eru rólegri er líkaminn að stilla sig upp
á nýtt en á sama tíma er einhver
hreyfing í gangi. Þá verða menn

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn

Virkni loftræstikerfa
er okkar fag!

VESTFIRZKA
HARÐFISKSALAN

Stangarhyl 1A • 110 Reykjavík • Ísland
www.rafstjorn.is
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Stígðu ölduna með okkur
Við bjóðum hagnýtt framhaldsnám til alþjóðlegra skipstjórnarréttinda
og stúdentsprófs - Innritun stendur yfir
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útsettari fyrir slysum, menn eru
að skera sig, missa einbeitingu og
svo framvegis. Af þeim orsökum
geta orðið alvarleg slys þannig að
það er hagur allra að gefa þessum
atriðum gaum.“
Hannes, sem starfaði lengi
sem bráðalæknir um borð í þyrlum Landhelgisgæslunnar, segir
mikilvægt að hafa eitthvað fyrir
stafni þegar sjóveiki gerir vart
við sig.
„Þegar ég starfaði sem þyrlulæknir fann ég stundum fyrir
hreyfiveiki á leiðinni á vettvang.
Þá var bara verið að fljúga og ekkert annað fyrir stafni á meðan,“
segir Hannes.
„En þegar sjúklingurinn var
kominn um borð fór einbeitingin

júní 2018

í að sinna honum og því fann
maður ekki fyrir einkennum
hreyfiveiki á meðan. Það hafa
einnig verið gerðar rannsóknir á
flugmönnum herflugvéla, t.d. við
lok seinni heimsstyrjaldarinnar,
þar sem í ljós kom að menn fundu
í frekari mæli fyrir flugveiki á
leið heim frá skotmarki en urðu
hennar ekkert varir á leiðinni að
skotmarki, enda með hugann við
verkefnið. Í raun gildir það sama
úti á hafi. Sjómenn hafa lýst því
hvernig þeir finna fyrir sjóveiki
á útstími eða heimsiglingu en
ekki þegar þeir hafa eitthvað fyrir
stafni um borð. Þetta fer auðvitað
eftir hverjum og einum en það er
mikilvægt að menn komi sér upp
venju eða þjálfun í því hvernig

„Dæmi eru um að menn treysti sér ekki til að aka bíl fyrsta daginn sinn í
landi. Það getur verið mjög skynsamleg ákvörðun enda er líkaminn að byrja
aðlögunarferli að nýjum aðstæðum. Ég tel þó að menn þurfi ekki síður að
vera vakandi fyrir þessu úti á sjó, til dæmis eftir brælu.“

þeir geta lágmarkað áhrifin af
sjóveiki.“

Hvernig verður sjóveiki til?
n Hægt er að lýsa því hvernig sjóveiki verður til með látbragði en til að lýsa því hér í textaformi má í stuttu máli
segja að sjóveiki myndast þegar heilinn fær röng skilaboð frá skynfærum líkamans um það sem er að eiga sér
stað í kringum viðkomandi. Ef við ímyndum okkur mann sem stendur í uppréttri stöðu senda augun, jafnvægiskerfi eyrans, vöðvar og þrýstinemar í iljum skilaboð til heilans um það sem á sér stað og hvernig líkaminn á að
bregðast við því. Það sama mætti segja um mann sem fer út að skokka. Jafnvel þó að hann sé á hreyfingu eru aðstæðurnar manninum eðlislægar og engin ástæða fyrir heilann til að senda þau skilaboð til líkamans að bregðast
þurfi sérstaklega við því. Líkaminn býr til það sem kallað er hreyfiminni, sem geymir margvísleg hreyfimynstur
líkamans. Allt þetta ferli riðlast hins vegar við hreyfingu í farartæki, t.d. skipi. Þá verður til það sem kallað er
skynvilla, sem felur í stuttu máli í sér að fyrrnefnd skynfæri eru að senda röng skilaboð um aðstæður til heilans,
sem á móti sendir röng skilaboð til baka. Þannig senda skynfærin skilaboð um að hreyfing eigi sér stað en á
sama tíma stendur viðkomandi kyrr. Miðtaugakerfið reynir að grafa upp í fyrrnefndu hreyfiminni en tengir, eðli
málsins samkvæmt, ekki við aðstæður. Með nógu mikilli hreyfingu, og um leið ofgnótt af miðlun rangra upplýsinga í líkamanum, verður viðkomandi fyrr eða síðar sjóveikur. Eins og fram hefur komið þarf það ekki endilega að
leiða til ógleði eða uppkasta, en sjóveiki kemur fram með margvíslegum hætti.

Tæknin getur hjálpað til
Þá komum við kannski að því
sem flestir spyrja sig að, hvernig er
hægt að sigrast á sjóveiki? Hannes
segir að enn hafi ekkert komið fram,
hvorki lyf né aðferðir, sem komi í
veg fyrir, eða lækni, sjóveiki eða
aðra hreyfiveiki. Hins vegar séu
ýmsar leiðir færar til að lágmarka
áhrif hennar.
„Það eru til gömul húsráð sem
henta sumum og svo eru önnur
grunnatriði sem hægt er að huga
að. Menn ættu til dæmis að forðast
áfengi áður en þeir fara um borð,

huga að staðsetningu um borð, en
best er að vera miðskips, gott að
liggja útaf og loka augum sé ekki
færi á að sjá sjóndeildarhring, svo
dæmi séu tekin,“ segir Hannes.
„Það eru líka til lyf sem hjálpa, en
þau dempa fyrst og fremst einkenni.
Aftur á móti lærir líkaminn smátt
og smátt að aðlagast ákveðnum
aðstæðum. Sumir losna aldrei við
sjóveiki en flestir ná með einhverjum hætti að lifa með henni eða öllu
heldur lágmarka hana. Það er hægt,
með markvissum hætti, að þjálfa
hugann og líkamann þannig að
meðalið við sjóveiki þarf ekki endilega að vera í töfluformi.“
Hannes segir þó að hér á landi
séu aðstæður oft erfiðar. Fyrir utan
íslenskt veðurlag, með tilheyrandi
brælum, hjálpi myrkrið ekki til.
„Myrkrið getur haft mikil áhrif því
menn missa sjónar á sjóndeildarhringnum í myrkri,“ segir Hannes.
„Í framtíðinni gætum við séð
tæknilegar lausnir þar sem menn
geta verið með glerhlífar á hjálmum sínum sem sýna sjóndeildarhringinn, jafnvel í myrkri, án þess
að það trufli störf þeirra uppi á
dekki. Með sýndarveruleika skapast
möguleikar til að þjálfa heilann
eða í það minnsta plata hann, til
að taka á móti réttum skilaboðum um umhverfið. Allt snýst þetta
um að þjálfa heilann í að laga sig
fljótt að hreyfiríku umhverfi. Þegar
menn læra að takast á við sjóveiki
og ekki síður við sjóriðu mun það
auka öryggi allra um borð.“ - gfv

Sjómannadagurinn

Sjómenn, til hamingju!
V M - F é l a g V é l s tj ó r a o g M á l M tæ k n i M a n n a
ó s k a r s j ó M ö n n u M o g Fj ö l s k y l d u M þ e i r r a t i l h a M i n g j u M e ð d a g i n n

V M - F é l a g

v é l s t j ó r a

o g

m á l m t æ k n i m a n n a

-

S t ó r h ö f ð a

2 5

-

1 1 0

R e y k j a v í k

-

5 7 5

9 8 0 0

Landsfélag í vél- og málmtækni

Termix One tengigrind til
hitunar á neysluvatni
Auðveld
uppsetning og
lítill viðhaldskostnaður

Með Termix One tengigrindinni er hitaveituvatnið leitt gegnum varmaskipti sem hitar upp
ferskvatn til neyslu. Það gerir húseigendum kleift
að stilla hitastig heita neysluvatnsins þannig að
hætta á brunaslysum minnkar verulega.
Helstu eiginleikar: Stillanlegt hitastig • Stórminnkuð slysahætta • Jafn þrýstingur
á heitu og köldu vatni • lengri líftími blöndunartækja • Engin kísilútfelling á
hreinlætis- og blöndunartæki, sem gerir þrif mun auðveldari, svo ekki sé talað
um hina alkunnu hveralykt sem hverfur. Með Termix One fylgir snyrtileg hlíf úr
grálökkuðu stáli til að hylja hana á veggnum.
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Ægir var aðeins 14
ára gamall þegar
hann hóf störf á
sjó. Fyrir nokkrum
árum settist hann
þó á skólabekk og
lauk prófi í útgerð
og tæknifræði
frá Háskólanum í
Reykjavík.

„Maður var karlinn, jafnvel
þótt maður væri ungur“
Ægir Franzson, fv. skipstjóri á togaranum Þerney RE 101,
var aðeins fjórtán ára gamall þegar hann hóf sjómennsku.
Síðan eru liðin rúm 50 ár, en Ægir kom í land eftir að
Þerney var seld úr landi á síðasta ári. Reyndar mætti færa
rök fyrir því að Ægir hafi stundað sjómennsku frá sjö ára
aldri, því á uppeldisárum sínum í Flatey á Breiðafirði fór
hann gjarnan á sjó með afa sínum, Sveini Jónssyni.

Þ

að voru forréttindi að alast
upp í Flatey og eitt það besta
sem gat komið fyrir mig,“ segir Ægir um uppvaxtarár sín. Hann
var í fóstri hjá ömmu sinni og afa til
níu ára aldurs, þegar þau fluttu til
Reykjavíkur.
„Það ríkti mikið frjálsræði í eyjunni
og maður var frá barnsaldri að sniglast í kringum höfnina og sjómennina
sem þar störfuðu,“ segir Ægir.
„Þrátt fyrir að svæðið hafi vissulega verið einangrað í þeim skilningi
var Flatey engu að síður miðstöð
fyrir hinar eyjarnar á svæðinu. Þar
voru þrjár verslanir, læknir og önnur
þjónusta auk þess sem eyjan þjónaði
líka ákveðnu hlutverki í samgöngum,
þar sem vegirnir á Barðaströnd voru
ókláraðir og ófærir stóran tíma ársins.
Baldur sigldi með fólk og vörur frá
Stykkishólmi og síðan var póstbátur í
eyjunni, Konráð, sem sá um að flytja
vörur og póst út í inneyjarnar og upp
á Brjánslæk. Þannig að það var mikið
líf þarna, börn frá inneyjunum komu
í skóla í Flatey og á sumrin fjölgaði
krökkunum enn frekar.“
Skipstjóri 27 ára gamall
Ægir er fæddur árið 1952. Í apríl 1967
réði hann sig til starfa á síðutogara,
Röðul GK 518, sem gerður var út af

útgerðarfélaginu Venusi í Hafnarfirði. Röðull var einn af nýsköpunartogurunum svokölluðu, sem
smíðaðir voru á árunum eftir seinni
heimsstyrjöld.
Svo skemmtilega vill til að Ægir
á enn launaseðlana frá þessum
tíma, sem hann glaður sýndi blaðamanni. Þar sem Ægir var sem fyrr
segir fjórtán ára gamall var hann
ráðinn upp á hálfan hlut, en til að
vera háseti með heilan hlut þurftu
menn að vera orðnir 16 ára. Hann
var síðar ráðinn sem bátsmaður á
togarann Úranus, allt þar til hann
hóf árið 1972 nám í Stýrimannaskólanum, þaðan sem hann útskrifaðist
með skipstjórnarréttindi tveimur
árum síðar, þá 22 ára gamall. Að
loknu námi hóf Ægir að leysa af sem
stýrimaður, fyrst á Víkingi AK 100
og síðar á Ver AK 200.
„Þetta var á þeim tíma sem skuttogararnir voru að leysa síðutogarana af hólmi,“ segir Ægir.
„Þarna voru einnig að eiga sér
stað ákveðin kynslóðaskipti. Þeir
sem höfðu verið á síðutogurunum,
nánast alveg frá stríðsárunum, voru
að hætta og við sem vorum að útskrifast úr Stýrimannaskólanum á
áttunda áratugnum duttum nánast
beint inn í stýrimanna- og skip-

Hér má sjá vaktfélaga Ægis úr áhöfn Röðuls GK. Ægir er annar frá hægri í
fremri röð.

stjórastöður. Það sama er að gerast
um þessar mundir, við erum að
hætta og ný kynslóð er að taka við.“
Ægir fór fyrsta túr sinn sem skipstjóri 27 ára gamall, þá á Ingólfi
Arnarsyni RE 201 (nú Blængur
NK 125). Meginþorri áhafnarinnar var eldri en Ægir en hann segir
aðspurður að það hafi ekki þótt
tiltökumál að fara svo ungur sem
skipstjóri á þessum tíma.
„Það er bara einn karl sem ræður. Maður var karlinn, jafnvel þótt
maður væri ungur,“ segir Ægir og
glottir.
„Í flestum tilvikum er borin
virðing fyrir yfirmönnum á sjó. En
það fer eftir stjórnendum, hvort
sem þeir eru ungir eða ekki. Menn
þurfa alltaf að vinna sér inn traust
og virðingu samstarfsmanna, alveg
sama hvort menn starfa í landi eða
á sjó. Virðingin kemur ekki sjálfkrafa með starfstitlinum. Það fylgir
því mikil ábyrgð að vera skipstjóri.
En maður var kappsamur á þessum
árum og það hjálpaði mikið til. Ég
var alla jafna frekar heppinn með

skipstjóra og yfirmenn en svo hafði
maður líka lært af sumum hvernig
maður ætti ekki að gera hlutina. En
auðvitað voru tilvik þar sem maður
þurfti að tala menn til og veita þeim
ráðningu, en það var ekki oft. En á
svona vinnustað, þar sem menn eru
mikið saman í langan tíma, læra
menn að umgangast hver annan
og það myndast gjarnan góður vinskapur.“
Maður fyrir borð
Það varð fljótt ljóst eftir að Ægir
byrjaði á sjó að ekki varð aftur
snúið, þetta yrði ævistarf hans.
Þegar Kristinn Gestsson tók við sem
skipstjóri á Snorra Sturlusyni RE 219
var Ægir ráðinn sem yfirstýrimaður og skipstjóri á móti Kristni. Þetta
var í byrjun 1994 og þeir Kristinn
hafa siglt saman síðan. Árið 2005
voru þeir ráðnir skipstjórar á Þerney og þar sigldu þeir með sitthvora
áhöfnina þangað til í fyrra.
„Þegar við réðum okkur á Snorra
Sturluson réðum við okkur eiginlega í það verkefni að vera utan

íslenskrar landhelgi, enda hafði
skipið ekki veiðiheimild innan 200
mílnanna á þeim tíma,“ segir Ægir.
„Stefnan var því tekin á Smuguna auk þess sem við veiddum í
Barentshafi eftir að samið var við
Norðmenn og Rússa um veiðar
þar. Túrarnir gátu verið langir,
mig minnir að lengsti túrinn hafi
verið upp undir 70 dagar. Þarna
var dimmt og kalt og aðstæður oft
erfiðar, en það var bara hluti af því
að vera þarna. Einu sinni sigldum
við á Stóra banka við Nýfundnaland
og þaðan beint í Smuguna, þannig
að það var nokkuð löng sigling. Mig
minnir að við höfum verið 17 daga
á siglingu.“
Spurður hvort hann hafi einhvern tímann orðið hræddur á sjó
á sínum langa ferli segir Ægir að á
svo löngum tíma verði ekki hjá því
komist, til að mynda í brjáluðum
veðrum á miðju Atlantshafi.
„Það komu alveg tilvik þar sem
manni stóð ekki á sama,“ segir Ægir.
„En ég var það heppinn að vera
á stórum og góðum skipum. Svo
má ekki gleyma því að öryggismál
um borð hafa tekið gífurlegum
breytingum, til hins betra, með
tilheyrandi fækkun slysa á hafi úti.
Um leið hefur þekkingin stóraukist, menn hafa oftast tækifæri til að
forðast slæm veður, svo dæmi sé
tekið.“
Ægir segir að á löngu útstími, til
dæmis í Barentshaf eða í Smuguna,
hafi áhafnir skipanna gjarnan nýtt
tímann til að halda æfingar um
borð, þar sem æfð voru viðbrögð við
hinum ýmsu aðstæðum, s.s. bruna,
ef maður félli fyrir borð eða niður í
lest og svo framvegis.

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Þetta er Fanney. Hún trúir á
staðreyndir. Fanney tekur aldrei
ákvörðun fyrr en hún hefur fast
land undir fótum, hún anar ekki
að neinu. Hún kannar allar
breytur áður en hún birtir
niðurstöður sínar.

Fanney Davíðsdóttir er skynsöm og spilar í Happdrætti DAS

Vikulegir útdrættir

Mestu vinningslíkurnar
- skynsamlegasti kosturinn
Einfaldur miði
Vinningar
Fjöldi
Upphæð
Aðalvinningur
6 15.000.000
Aðalvinningur
6 3.000.000
Aðalvinningur
40 2.000.000
Vinningar
208
150.000
Vinningar
1.248
50.000
Vinningar
5.200
20.000
Vinningar
19.050
10.000

Samtals 25.758

Tvöfaldur miði
Samtals
90.000.000
18.000.000
80.000.000
31.200.000
62.400.000
104.000.000
190.500.000

576.100.000

Vinningar
Fjöldi
Upphæð
Aðalvinningur
12 15.000.000
Aðalvinningur
12 3.000.000
Aðalvinningur
80 2.000.000
Vinningar
416
150.000
Vinningar
2.496
50.000
Vinningar
10.400
20.000
Vinningar
38.100
10.000

Samtals 51.516

Samtals
180.000.000
36.000.000
160.000.000
62.400.000
124.800.000
208.000.000
381.000.000

1.152.200.000

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57
Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

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

Nýtt
happdrættisár
hefst í maí
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Ægir sést hér flagga
merkjaflöggum á Röðli,
fyrir lóðs í Þýskalandi. Á
þessum tíma voru ekki
komnar VHS-talstöðvar
í brú Röðuls og því voru
notuð merkjaflögg að
degi til en morslampar
að nóttu til.

„Eitt sinn vorum við á leið í Smuguna og héldum æfingu þar sem
maður félli fyrir borð. Síðan lentum
við í því í þessum túr að maður féll
fyrir borð, í Smugunni, þar sem sjórinn er mjög kaldur,“ segir Ægir.
„Það tók aðeins nokkrar mínútur
að ná manninum aftur um borð.
Ég hafði þá nýlega lokið námskeiði
í slysavarnaskólanum og hafði
haldið fyrirlestur um það hvað
mönnum bæri að gera ef þeir féllu
fyrir borð. Sá sem lenti í þessu
sagði mér síðar að hann hefði haft
orð mín í huga, að synda ekki
á eftir skipinu í svo köldum sjó
heldur bíða og leyfa líkamanum
að hita vatnið í gallanum. Með
fræðslu og æfingu vissu allir hvað

Björgunin á Örfirisey stendur upp úr

þeir áttu að gera og gengu beint í
sín verk.“
Það er gjarnan talað um hörkutól
og sjómenn í sömu andrá og því
liggur beinast við að spyrja Ægir
hvort menn hafi verið móttækilegir fyrir öryggismálum hér á árum
áður?
„Menn hafa lengi gert sér grein
fyrir því að starfið er hættulegt og
voru því duglegir við að leiðbeina
ungum mönnum sem voru að
byrja á sjó um hvernig ætti að gera
hlutina og hvernig ekki,“ segir Ægir.
„Sjómenn hafa í gegnum tíðina,
alveg sama hversu mikil hörkutól
þeir telja sig vera, verið fúsir til að
sinna öryggismálum, læra meira
og æfa viðbrögð við hinum ýmsu

SK R I FSTOFUHÚSGÖG N

Syrusson býður nú upp
á glæsilegt úrval af
húsgögnum fyrir fyrirtæki
og stofnanir.
Heildarlausnir í öll rými
Við erum alltaf með lausnina

Ker Umbúðamiðlunar eru
eingöngu ætluð til leigu
undir matvæli.

n Það stendur ekki á svari þegar Ægir er spurður um eftirminnilegasta atvikið á löngum ferli sínum. Það átti sér stað
aðfaranótt 10. nóvember 2001 þegar áhöfnin á Snorra Sturlusyni kom Örfirisey RE 4 til bjargar í Ísafjarðardjúpi. Bæði
skipin voru í eigu HB Granda, og Örfirisey er það enn, en Ægir var þá stýrimaður á Snorra Sturlusyni. Rétt fyrir klukkan þrjú um nóttina varð Örfirisey, með 27 manna áhöfn, vélarvana og hóf að reka upp í Grænuhlíð með 4-5 hnúta
hraða. Snorri Sturluson var staddur í um átta sjómílna fjarlægð frá Örfirisey. Varðskipið Ægir kom einnig á vettvang
upp úr klukkan fimm um nóttina.
Í skýrslu rannsóknarnefndar sjóslysa kemur fram að í eina og hálfa klukkustund voru gerðar nokkrar tilraunir til
að koma línu á milli varðskipsins og Örfiriseyjar. Þær tilraunir báru ekki árangur og upp úr klukkan sjö um morguninn
var ákveðið að Snorri Sturluson myndi reyna að koma taug yfir í Örfirisey. Það tókst í annarri tilraun og í kjölfarið var
hægt að draga Örfirisey frá landi.
„Það er mjög ánægjulegt að hafa tekið þátt í þessu. Þarna mátti ekki miklu muna að illa færi, það var ofsaveður og
aðstæður mjög erfiðar,“ segir Ægir.
„Við vorum mjög ánægðir að sjá varðskipið og þeir tóku yfir aðgerðir, sem er samkvæmt venju. Þeir höfðu hins vegar
ekki getuna til þess að bjarga skipinu. Á þessum árum var Gæslan bara ekki útbúin til að takast á við svona verkefni.
Togararnir höfðu stækkað mikið en varðskipin voru þau sömu. Þeir reyndu nokkrum sinnum áður en þeir hleyptu
okkur aftur að. Þetta er sagt af mikilli virðingu fyrir Gæslunni, en þeir voru bara ekki með nógu öflug tæki til að takast á við þetta verkefni á þessum tíma. Eftir þetta fór Gæslan yfir tækjabúnað sinn, þeir sáu hvaða tæki við höfðum
sem þeir höfðu ekki og bættu í framhaldinu við sig ofurtogi og vírum til að draga svona stór skip. Maður fagnar því
að nú er Gæslan komin með öflugra skip til að takast á við svona erfið verkefni. Það þarf að styðja frekar við bakið á
Gæslunni til lengri tíma. Fiskiskipin eru orðin svo stór að það þarf öflug varðskip til að koma þeim til aðstoðar þegar
eitthvað bjátar á.“

aðstæðum. Það hefur orðið til þess
að slysum hefur stórlega fækkað og
menn eru hættir að líta á slys eða
mannfall á sjó sem einhvers konar
náttúrulegan toll á sjómennskunni.“
Meiri gæði með kvótakerfinu
Því er ekki saman að líkja, aðbúnaðinum um borð í skipum flotans
nú og fyrir hálfri öld þegar Ægir var
að hefja feril sinn sem sjómaður. Á
þeim tíma, á tímum síðutogaranna,
voru gjarnan sex til átta manns
saman í klefa en menn eru iðulega
einir í klefa í nýrri skipum, með sér
salerni og sturtu, internettengingu,
símasamband og afþreyingu.
Ljósabekkir, líkamsræktartæki og
gufuböð þekktust ekki í eldri skipum. Á þeim tíma reyktu menn hvar
sem var í skipunum, til að mynda í
káetu og í messa.
Að sama skapi voru vinnslutækin
og vinnsluaðferðirnar allt öðruvísi
en þau eru í dag. Þó að sjómannsstarfið sé enn bæði hættulegt og líkamlega erfitt verður ekki annað sagt
en að með nýtískulegum aðbúnaði
og vinnslutækjum um borð sé það
bæði öruggara og þægilegra en það
var á árum áður. Ægir gefur þó lítið
fyrir slæmar lýsingar af aðbúnaðinum á árum áður og segist eiga góðar
minningar frá þessum tíma.
„Þetta var bara svona þá og menn
þekktu ekki lúxus nútímans. Þessar
aðstæður um borð í síðutogurunum
voru lúxus miðað við minni báta
sem menn höfðu verið á áður,“ segir
Ægir.
„En vinnsluaðferðirnar hafa
vissulega breyst og það eru komin
tæki sem gera það að verkum að líkamlega vinnan verður auðveldari. Í
nýjustu skipunum þurfa menn til
dæmis ekki að stafla körum.“
Talið berst að verðmæti sjávarafurða, sem hefur auðvitað stóraukist með tímanum. Ægir segir að

á árum áður hafi einungis tvenns
konar verð verið í gildi fyrir fisk
sem landað var hér á landi og því
hafi á þeim tíma verið lögð áhersla
á magn umfram gæði við fiskveiðar.
„Þegar við sigldum með fiskinn á
erlenda markaði áttaði maður sig á
því hvað gæðin skipta miklu máli.
Verðið réðist að mestu af gæðum
og eftirspurn en ekki bara magni,“
segir Ægir.
„Þetta breyttist mikið með kvótakerfinu. Eftir það voru gerðar miklu
meiri gæðakröfur og aflaverðmætið
skipti meira máli en tonnin sem
menn lönduðu. Gæðastaðallinn
breyttist líka með frystitogurunum
þegar þeir komu á sínum tíma. Nú
er Grandi að kaupa ísfisktogara,
sem eru stutt úti en með mjög öflug
kælitæki til að halda ferskleikanum
í aflanum.“
Hlutverk eiginkvenna
sjómanna vanmetið
Þó svo að Ægir hafi lokið störfum
á sjó útilokar hann ekkert varðandi framtíðina. Fyrir nokkrum
árum settust þeir Kristinn aftur á
skólabekk samhliða störfum sínum.
Ægir lauk diplómaprófi í viðskiptafræði frá Bifröst og síðar prófi í útgerð og tæknifræði frá Háskólanum
í Reykjavík.
„Ég er nokkuð stoltur af því, þótt
ég segi sjálfur frá, að hafa farið í háskóla á sextugsaldri – 30 árum eftir
að maður var síðast í skóla. Þetta
var auðvitað mikil vinna og erfitt
á köflum en það er ánægjulegt að
hafa lokið þessu. Þarna opnaðist
fyrir manni nýr heimur og ég hafði
mjög gott af þessu námi. Þetta nýtist manni bæði í starfi og leik. Það er
aldrei að vita nema maður skelli sér
í frekara nám,“ segir Ægir.
Það eru mikil viðbrigði fyrir
mann sem hefur verið í hálfa öld
á sjó að koma í land. Blaðamanni

leikur hugur á að vita hvað slíkur
maður, með góða heilsu og skýr í
hausnum, tekur sér fyrir hendur.
„Við eigum hús á Spáni en einnig
húsbíl þannig að við stefnum að
því að ferðast um landið á honum.
Svo þarf maður að finna sér einhver
áhugamál,“ segir Ægir og hlær.
Í þessu samhengi bætir Ægir
því við að hið mikilvæga hlutverk
eiginkvenna sjómanna sé iðulega
vanmetið. Ægir er giftur Sigríði
Steinólfsdóttur og saman eiga þau
þrjú börn.
„Það er ekki hægt að vera 50 ár á
sjó og koma í land á hamingjusamt
heimili nema með góðri samvinnu
og stuðningi heima fyrir,“ segir
Ægir.
„Það kemur í hlut þeirra að sjá
um heimilið, sinna barnauppeldi
og svo framvegis. Þetta gera þær að
mestu einar og það verður aldrei
fullþakkað. Það komu tímar þegar
ég fór nánast ekkert í frí í heilt ár,
maður kom stundum í land í eina
og eina nótt. Þá var heldur ekkert
internet og lengi vel ekki símasamband. Nauðsynleg samskipti fóru
fram í gegnum talstöð sem allir gátu
hlustað á.“
Lítur þú þannig á að þú hafir misst
af uppeldi barnanna?
„Já, það er hægt að segja það. Ég
var ekki alltaf til staðar,“ segir Ægir.
„Ég man vel eftir jólunum þar sem
dætur mínar voru fimm og sjö ára,
það voru fyrstu jólin mín heima.
Stýrimennirnir leystu iðulega af í
jólafríinu og ég var stýrimaður á
þessum tíma. Maður reynir að bæta
þetta upp með því að sinna barnabörnunum betur. En menn þekktu
bara ekki annað á þessum tíma.“
Svo kemur þú heim og þykist ætla
að ráða einhverju, skýtur blaðamaður inn í.
„Það þýðir ekkert,“ segir Ægir og
hlær.
- gfv
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Nýjar uppskriftir og umbúðir

ALLA DAGA
SÍÐAN 1952

12



sjómannadagsbl aðið

júní 2018

Fréttir úr dagblöðum frá 1968, 5.-7.febrúar.

50 ár frá mannskaðaslysum
og björgunarafreki Óðins
Í byrjun árs 1968 urðu hér við land hörmuleg sjóslys þar
sem fórst fjöldi sjómanna af breskum togurum og einum íslenskum vélbáti. Bretar hafa nefnt slysin „þriggja
togara harmleikinn“ eða „Triple Trawler Tragedy“. Af
áhöfn þriggja breskra togara sem fórust komst aðeins
einn af. Þá fórst einn úr áhöfn fjórða breska togarans, en
hinum var bjargað af áhöfn varðskipsins Óðins. Á sama
tíma fórst einnig sex manna áhöfn vélbátsins Heiðrúnar
II frá Bolungarvík. Á skömmum tíma fórust því 65 sjómenn af þessum bresku togurum og vélbátnum íslenska.

Þ

eir sem ekki hafa reynt
eiga erfitt með að gera sér í
hugarlund þann veðurofsa
og hörmungaraðstæður sem
sjómenn lentu í úti af Vestfjörðum þessa daga í byrjun febrúar
1968. Veðrið var
það versta sem
gengið hafði yfir
í manna minnum; fárviðri
með ógnvænlegum öldugangi,
blindhríð og ísingu sem lagðist
Gylfi Geirsson
á skip og báta. Í
veðurofsanum, ölduganginum og
litlu sem engu skyggni reyndu sjómenn með öxum að berja ísingu
af ratsjárloftnetum og fjarskiptabúnaði.
Mannskaði Breta þessa daga

varð til þess að opna augu manna
ytra fyrir aðstæðum breskra sjómanna á miðum fjarri heimahögum og var í kjölfarið þrýst á um
úrbætur. Málið var meðal annars
rætt í breska þinginu. Settar voru
reglur um bættan útbúnað og
aðstoðarskip gert út sem hélt úti
tilkynningarskyldu fyrir bresku
togarana og sá þeim fyrir veðurupplýsingum og læknishjálp. Það
vinnulag viðhélst á meðan Bretar
stunduðu enn togaraútgerð við
Ísland.
Haldin var minningarathöfn 4.
febrúar síðastliðinn um sjóslysin
fyrir 50 árum í varðskipinu Óðni
þar sem skipið liggur við bryggju
í Reykjavíkurhöfn. Við það tækifæri rakti Gylfi Geirsson, formaður öldungaráðs Landhelgisgæslunnar og fyrrverandi starfsmaður

hennar, atburðina. Fram kom
í máli hans að hann byggði
samantekt sína á fréttum
fjölmiðla frá tíma slysanna,
opinberum rannsóknarskýrslum í Bretlandi, umræðum í
breska þinginu, öðrum rituðum heimildum og samtali við
Sigurð Þ. Árnason, sem var
skipherra á varðskipinu Óðni
á þessum tíma.
Þó svo að fyrsti breski
togarinn sem fórst þarna
í ársbyrjun 1968 hafi ekki
verið kominn á Íslandsmið
þegar slysið átti sér stað
sagði Gylfi hann ávallt talinn
með í því sem Bretar kalla
Triple Trawler Tragedy, enda
var hann á leið til veiða hér
við land. Þar var um að ræða
togarann St. Romanus, sem sigldi
frá Hull 10. janúar, en síðasta
samband við togarann var að
kvöldi sama dags. „Á þessum tíma
voru engar opinberar kröfur um
tilkynningar en útgerðin ætlaðist
samt til þess að staðsetning og
afli væru tilkynnt daglega. Þrátt

Í veðurofsanum,
ölduganginum og litlu
sem engu skyggni
reyndu sjómenn með
öxum að berja ísingu
af ratsjárloftnetum og
fjarskiptabúnaði.
anus. Í framhaldi hófst leit að
togaranum en þann 30. janúar
var fjölskyldum áhafnarinnar
tilkynnt að það væru litlar líkur
á að áhöfnin sem taldi 20 manns
hafi komist af.“

fyrir það var ekki farið að óttast
um togarann fyrr en 26. janúar
eftir að ítrekað hafði verið reynt
að hafa samband við hann en án
árangurs,“ sagði Gylfi í samantekt
sinni. „Á sama tíma kom í ljós að
björgunarbátur sem skip fann
þann 13. janúar var frá St. Rom-

Veikindi björguðu lífi kokksins
Síðar kom fram í opinberri rannsókn að 11. janúar nam íslenskur
fiskibátur sem var á landleið
á Vestfjarðarmiðum úr línuróðri
neyðarkall. Það var talið koma
langt að og að annað skip væri
komið í samband. Því var ekkert
frekar aðhafst. „Rétt er að geta
þess að á þessum tímum, sérstaklega á kvöldin og nóttinni mátti
oft heyra neyðarköll skipa í mikilli

fastus.is

VÖNDUÐ ELDHÚSTÆKI
SEM HENTA VEL UM BORÐ Í SKIP OG BÁTA
Fastus býður upp á heildarlausnir fyrir atvinnueldhús á sjó. Fagþekking og reynsla eru lykilatriði í starfsemi Fastus, en þar
starfa reyndir ráðgjafar á sölusviði sem tryggja réttar lausnir fyrir þínar þarfir.
Hafðu samband og fáðu upplýsingar um útbúnað sem hentar þinni starfsemi.

ELDAVÉLAR

OFNAR

ÖRBYLGJUOFNAR

KAFFIVÉLAR

GIRO PÖNNUR

UPPÞVOTTAVÉLAR

Verið velkomin í verslun okkar
Opið virka daga kl. 8:30–17:00
Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

Veit á vandaða lausn
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Mannskaði og aftakaveður
•

10. janúar 1968 St. Romanus og Kingston Peridot sigla frá
Hull í Bretlandi. Tuttugu í áhöfn hvors skips.

•

11. janúar 1968 Neyðarkall sem heyrðist var síðar rakið til St.
Romanus. Skipið ferst.

•

20. janúar 1968 Ross Cleveland siglir frá Hull í Bretlandi.
Tuttugu manns í áhöfn.

•

25. janúar 1968 Ross Cleveland hefur veiðar norðaustur af
Íslandi en heldur á Vestfjarðamið vegna slæms veðurs.

•

26. janúar 1968 Kingston Peridot lætur annan breskan
togara vita af erfiðleikum vegna ísingar þar sem skipið var
að veiðum vestur af Grímsey í slæmu veðri. Ross Cleveland
heldur til Ísafjarðar þar sem matsveinn skipsins leggst á
sjúkrahús. Fyllt á vatnstanka og haldið aftur til veiða.

•

29. janúar 1968 Björgunarbátur og bjarghringir frá Kingston
Peridot finnast í fjöru ásamt braki í Axarfirði.

•

4. febrúar 1968 Ross Cleveland leitar vars í Ísafjarðardjúpi
en sekkur í aftakaveðri um nóttina. Allir um borð farast
utan einn, sem komst við þriðja mann í björgunarbát.
Félagar hans í bátnum króknuðu. Á sama tíma er reynt að
færa vélbátinn Heiðrúnu II til Ísafjarðar vegna sjógangs í
höfninni í Bolungarvík. Báturinn týnist á leiðinni. Varðskipið
Óðinn fer til leitar. Um nóttina berst líka neyðarkall frá
breska togaranum Notts County, sem var strandaður við
Snæfjallaströnd.

•

5. febrúar Leit að Heiðrúnu II ber ekki árangur. Með
bátnum fórust 6 menn. Áhöfn varðskipsins Óðins vinnur
björgunarafrek þegar 18 skipverjum Notts County er bjargað.

fjarlægð á neyðartíðninni 2182.“
Oft gátu þau virst sem í órafjarlægð þótt þau væru það ekki endilega. Truflanir í loftinu á kvöldin,
kallað „skywave conditions“,
komu oft í veg fyrir góða og skýra
móttöku. Þetta gerði að verkum
að veik merki gátu orðið verulega
sterk og skýr og öfugt.
Sama dag og St. Romanus lagði
úr höfn í Hull fór þaðan einnig á
leið til Íslands togarinn Kingston
Peridot með 20 manna áhöfn. „26.
janúar var togarinn að veiðum
vestur af Grímsey í slæmu veðri og
lét annan togara, Kingston Sardius vita að þeir ættu í erfiðleikum
vegna ísingar og ætlaði að halda
í austur í áttina að honum. Eftir
það náðist ekkert samband við
Kingston Peridot,“ sagði Gylfi, en
29. janúar fannst björgunarbátur og bjarghringir frá togaranum
ásamt braki í fjöru í Axarfirði. Þar
hafði einnig orðið vart við olíumengun. Síðar fengu togarar líka
brak í vörpuna. Sæþór frá Ólafsfirði fékk loftventil úr skipinu í
vörpuna þegar komið var fram í
apríl og í marsbyrjun ári síðar kom
togarinn Björgvin til Dalvíkur með
síðu úr skipsbáti Kingston Peridot
og hafði fengið hann í vörpuna úti
af Tjörnesi.
Þriðji togarinn í þriggja togara
harmleiknum er Ross Cleveland,
sem sigldi frá Hull að morgni 20.
janúar 1968, en um borð var 20
manna áhöfn. „Hinn 25. janúar
hóf hann veiðar út af Norðausturlandi en veðrið var slæmt svo
hann hélt á Vestfjarðamið. Þann
26. janúar var veðrið ekki hagstætt
fyrir veiðar og matsveinninn var
orðinn veikur. Skipstjóri Ross
Cleveland sigldi því til Ísafjarðar

þar sem matsveinninn, William
Howbrigg, var lagður inn á
sjúkrahúsið. Hann var talinn með
lungnabólgu, en veikindin urðu
honum til lífs.
„Eftir að hafa fyllt á vatnstanka
var haldið til veiða á Kögurgrunni,
en vegna veðurs var ekki hægt
að hefja veiðar fyrr en næsta dag.
Veðrið hélt áfram að vera risjótt til
2. febrúar og á þessu tímabili var
stundum hægt að stunda veiðar
og stundum ekki,“ rakti Gylfi í
samantekt sinni.
Skipstjórinn sendi
ástvinum kveðju
„Síðdegis 3. febrúar var slæm
veðurspá móttekin og skipstjóri
Ross Cleveland ákvað að leita
vars í Ísafjarðardjúpi. Töluverður
fjöldi annarra togara sem voru
að veiðum á sömu slóðum og
Ross Cleveland ákváðu einnig að
leita vars.“ Sumir lögðust fyrir
akkeri en aðrir urðu að halda
sjó. Veður varð sífellt verra og
öll skipin fengu á sig ísingu sem
skipverjar reyndu að hreinsa af
eftir fremsta megni. „Óveðrið
hélt áfram og um klukkan 23:30
þann 4. febrúar hafði hlaðist svo
mikill ísing á ratsjárloftnet Ross
Cleveland að ratsjáin varð óvirk.“
Annar breskur togari, Kingston
Andalusite, sem var í næsta nágrenni, var beðinn um að gefa
upplýsingar um staðsetningu
Ross Cleveland en einhverjum
mínútum síðar, þegar ratsjá Ross
Cleveland var komin í notkun aftur, ákváðu skipstjórar togaranna
að halda upp í vindinn. „Með
stýrishjólið hart í stjór reyndi
skipstjóri Ross Cleveland að koma
skipinu upp í vindinn en það

Michael Nevin, sendiherra Breta
á Íslandi, ræðir við Sigurð Þ.
Árnason, sem var skipherra
Óðins 11968, við minningarathöfn um sjóslysin það ár sem
var haldin um borð í skipinu í
febrúar á þessu ári. Nevin var
áður búinn að ávarpa gesti og
heiðra Sigurð fyrir hetjulega
framgöngu hans og áhafnar Óðins í þágu sjómanna fyrir 50 árum.
„Við komum saman, ekki bara til
að minnast þeirra sem létu lífið
heldur líka hugrekkis þeirra sem
reyndu að bjarga og tókst að
bjarga mannslífum,“ sagði
Nevin í ræðu sinni.
Mynd/Jón Páll Ásgeirsson/Landhelgisgæslan

tókst ekki og Ross Cleveland lagðist yfir á bakborða og sökk.“
Í þann mund er skipið sökk náði
skipstjóri Ross Cleveland samt að
senda frá því átakanleg skilaboð:
„Við erum að fara yfir um. – Hjálpið
mér. Við erum að fara. – Skilið ástarkveðju minni og skipsmanna til
eiginkvenna okkar og fjölskyldna.“
(e. I am going over. We are laying
over. - Help me. I am going over. Give my love and the crew’s love to
the wives and families.)
Sjómaðurinn Harry Eddom var
á stýrishúsinu þegar skipið lagðist
á hliðina, en hann var vel gallaður og hafði verið úti að reyna að
berja ís af ratsjárloftnetinu. Hann
reyndi að stökkva til tveggja
félaga sinna sem komist höfðu í
björgunarbát, en lenti í sjónum
og missti meðvitund. Mennirnir í björgunarbátunum björguðu
honum og drógu um borð, þar sem
hann komst aftur til meðvitundar. Þeir voru hins vegar illa búnir,
annar bara á nærfötunum. Björgunarbátinn rak burt í fárviðrinu og
fór svo að félagar Harrys Eddom
króknuðu. Hann komst að lokum
við illan leik á bæ á Kleifum í
Seyðisfirði eftir að björgunarbátinn rak á land með hann og lík félaga hans, um hálfum sólarhring
eftir sjóslysið.
Heiðrún II hvarf í veðurofsanum
Meðan togarasjómenn börðust við
ísingu og illviðri í Ísafjarðardjúpi
4. febrúar reyndu sex menn frá
Bolungarvík að fara með vélbátinn Heiðrúnu II úr höfninni í Bolungarvík inn til Ísafjarðar vegna
sjógangs í höfninni. „Á þessum
tíma var norðaustan fárviðri með
stórhríð og frosti,“ sagði Gylfi í
samantekt sinni. „Skipverjar á
Heiðrúnu áttu í erfiðleikum með
ratsjá og önnur siglingatæki vegna
ísingar og var talstöð bátsins
einnig í ólagi. Óskuðu þeir eftir að
varðskipið Óðinn mundi reyna að
staðsetja þá.“ Laust fyrir miðnætti
taldi varðskipið Óðinn sig hafa
fundið Heiðrúnu skammt undan
landi við Bjarnarnúp, en vegna
gífurlegrar ísingar urðu ratsjár
varðskipsins óvirkar.
„Þá var ekki um annað að ræða
en að reyna að hreinsa ís af ratsjárloftnetum og spurði Sigurður Þ. Árnason skipherra Pálma
Hlöðversson stýrimann hvort
hann mundi treysta sér til að fara
upp í mastrið ef varðskipinu yrði
bakkað upp í veðrið,“ sagði Gylfi.
Það varð úr og þrátt fyrir afar
erfiðar aðstæður þar sem Pálmi
þurfti að höggva sér leið upp að
loftnetinu tókst honum að lokum

að hreinsa ísinn af því. „En eftir
að þetta hafði tekist og varðskipið aftur komið með virka ratsjá
fannst Heiðrún ekki aftur. Um
miðnætti náðist síðast samband
við bátinn. Mikil leit hófst daginn
eftir en hún bar ekki árangur.
Þarna fórust 6 menn, þar af faðir
og tveir synir, 17 og 19 ára gamlir.“
Ótrúlegt björgunarafrek unnið
Eitt tók við af öðru því í beinu
framhaldi af þessu barst neyðarkall frá breska togaranum Notts
County, sem sagðist vera strandaður við Snæfjallaströnd. Óðinn
hélt þegar af stað til bjargar og
kom á staðinn um klukkan tvö
um nóttina, sagði Gylfi. „Varðskipsmenn töldu sig sjá togarann
í ratsjá en vegna veðurs og náttmyrkurs var ekki unnt að hefja
björgunaraðgerðir fyrr en með
morgninum. Varðskipið hélt því
aftur til leitar að Heiðrúnu og hélt
því áfram fram á morgun. Þá var
haldið aftur að Notts County en
vegna veðurs sást ekki til togarans
fyrr en um hádegi.“
Aðstæður voru afar erfiðar. Mikil ísing hlóðst á varðskipið, önnur
ratsjáin var meira og minna óvirk
og mest af loftnetsbúnaði hafði
slitnað og brotnað. Áhöfnin hafði
verið uppi í á annan sólarhring og
allir hásetar og vélalið höfðu verið
í því að höggva ís af skipinu, sagði
Gylfi í samantekt sinni. En þrátt
fyrir afar erfiðar aðstæður var
ákveðið að reyna björgun. „Fóru
stýrimennirnir Sigurjón Hannesson og Pálmi Hlöðversson á
Zodiac slöngubát með óuppblásna
gúmmíbjörgunarbáta meðferðis að togaranum. Þeir urðu hvað
eftir annað að hægja ferðina eða
stoppa og færa sig til í bátnum
til að honum mundi ekki hvolfa
þegar mestu rokurnar gengu yfir.“
Það gekk stöðugt sjór yfir slöngubátinn, sem fraus jafnóðum og
gerði allt erfiðara. Þeir óttuðust
stöðugt að bátnum myndi hvolfa
og gerðu sér grein fyrir að þá ættu
þeir ekki mikla möguleika á að
komast af.
„Þegar þeir komust loks upp að
togaranum blésu þeir upp gúmmíbátana og undirbjuggu að koma
skipbrotsmönnunum í þá, alls 18
mönnum. Einn var látinn og var
hann skilinn eftir um borð í Notts
County. Hann hafði reynt að fara
frá skipinu í gúmmíbjörgunarbát
en lét þar lífið af vosbúð.“ Þótt
skipið væri strand var landganga
vonlaus.
Skipverjar Notts County biðu
björgunar í stýrishúsi togarans.
Þar var enginn hiti og margir illa

haldnir af kulda og vosbúð. Er
þeir urðu varðskipsmanna varir
streymdu þeir aftur eftir brúarvængnum og niður á þilfarið. Þeim
var leiðbeint um að stökkva einn
og einn niður í gúmmíbátinn sem
var nær og fara yfir í hinn bátinn
þangað til níu voru í honum. Hinir
níu áttu svo að vera í bátnum sem
stokkið var ofan í. „Þetta gekk eftir
en þeir lentu í talsverðum erfiðleikum með einn mann sem var
mjög illa búinn og orðinn stjarfur.
Að lokum tókst að troða honum
inn um opið á gúmmíbátnum.“
Sæmdir æðstu
heiðursmerkjum Breta
Gylfi lýsti því hvernig Sigurjón
og Pálmi drógu síðan gúmmíbátana með skipbrotsmönnunum í
áttina að Óðni en Sigurður skipherra þurfti að fara eins grunnt
og mögulegt var til að þeir kæmu
auga á varðskipið í sortanum.
„Sigurjón Ingi stýrimaður var á ratsjánni og Valdimar loftskeytamaður fylgdist með dýptarmælinum.
Þeir gáfu skipherranum stöðugt
upplýsingar frá tækjunum. Þegar
þeir sáu yfir til togarans var dýpið
aðeins einn metri frá botni Óðins.“
Þegar að varðskipinu kom var
skipbrotsmönnum svo einum af
öðrum hjálpað um borð, þar sem
fengu fyrstu aðhlynningu meðan
siglt var til Ísafjarðar.
„Fyrir þá sem ekki hafa verið til
sjós eða tekið þátt í björgunaraðgerðum er líklega erfitt að setja
sig í inn þessar aðstæður, en ég
held að allir sem þekkingu hafa á
þessu sviði geti verið sammála um
að hér var einstakt afrek unnið,“
sagði Gylfi Geirsson þegar hann
minntist atburðanna fyrir 50 árum
um borð í Óðni. „Til að gefa aðeins
gleggri mynd af þeim veðuraðstæðum sem voru á þessum tíma
þá má benda á að breski togarinn Boston Typhoon slitnaði frá
bryggju á Ísafirði og hvarf út í sortann. Þrátt fyrir að þetta væri inni
á Pollinum fannst togarinn ekki til
að byrja með en síðar kom í ljós að
hann hafði strandað skammt frá
flugvallarendanum.“
Fyrir afrek sitt voru skipherrann
á Óðni og stýrimennirnir sæmdir
æðstu heiðursmerkjum sem Bretar
veita fyrir björgunarafrek. Sigurður
Þ. Árnason skipherra hlaut OBEorðuna (Insignia of an Officer of the
British Empire) og stýrimennirnir Sigurjón Hannesson og Pálmi
Hlöðversson Sea Gallantry Medal
í gulli. Orðurnar voru afhentar af
breska sendiherranum á Íslandi
um borð í varðskipinu Óðni um
miðjan október 1968. 
- óká

Glæsilegar íbúðir
að Gerplustræti 31-37
Mannverk byggir 40 íbúða lyftuhús sem stendur ofarlega
í Helgafellslandi í Mosfellsbæ og er með glæsilegu útsýni
til suðurs og vesturs.
Íbúðirnar eru tveggja til fimm herbergja og flestar með
sérinngangi frá svalagangi. Birt stærð íbúða er 60-145 fm.
Íbúðunum fylgja svalir en á jarðhæð er sérafnotareitur.
Íbúðirnar verða afhentar í júní.
Arkitektar: Teiknistofa arkitekta, Gylfi Guðjónsson & félagar.
Söluaðilar:

Nánari upplýsingar um íbúðirnar á mannverk.is
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Björgun heimasætunnar
í Laugarnesi vorið 1952
Til minningar um bróður sinn Birgi Gunnarsson
tók Þorsteinn H. Gunnarsson, búfræðikandídat,
fyrrverandi sjómaður,
búnaðarráðunautur og
bóndi, saman frásögn sem
fyrst var flutt árið 2003
á samkomu fyrrverandi
íbúa í Laugarneskampi og
Laugarnesi árið.

Þegar þeir komu
nær sáu þeir að einhver
hafði dottið í sjóinn.
Viðkomandi flaut eins
og bauja frá landi og
sogaðist í burtu. Það
fór ekki á milli mála
að heimasætan í
Laugarnesi var
að drukkna.

B

irgir fórst með vitaskipinu Hermóði 18. febrúar
1959 í Reykjanesröst. Frásögnina sem birt er hér skrásetti
Þorsteinn til að halda atburðinum til haga og bregða um leið
minningarglampa á Laugarnesið.
Sagan af björgun Þuríðar Sigurðardóttur, einnar ástsælustu
söng-, hesta- og listakonu þjóðarinnar, segir Þorsteinn að sé fjölskyldu hans mikils virði.
Það var á þeim vordögum í
Laugarnesinu, þegar krían smó
bláan himininn með sínum öruggu vængjatökum. Ósjaldan
steypti hún sér niður í höfuðið á
okkur krökkunum í Laugarnesinu og flaug svo burt - gargandi.
Eftir skildi hún okkur skíthrædd
og æpandi, hlaupandi burt sem
fætur toguðu, því krían var
óskaplega herská og hættuleg að
okkur fannst.
Kolinn var farinn að veiðast
við bryggjuna á Kirkjusandi, en
það var háttur margra unglinga
að standa á ystu nöf og stinga
hann þegar hann gekk upp í
sandinn.
Í haga í Laugarnesinu voru grá
hross á beit. Af þeim var yndisleg
lykt á vorin sem minnti á sumarkomuna og í hlaðvarpa sýslaði
Sigurður bóndi við bústörf syngjandi sæll og glaður.
Inni í Laugarnesbænum var
heimasætan Þuríður Svala

Þegar Þuríður Sigurðardóttir var í Listaháskólanum, ekki fjarri staðnum þar sem gamla bryggjan var, sótti á hana
minningin um hetjudáð Birgis Gunnarssonar og hvernig hann drukknaði síðar, aðeins tvítugur að aldri. „Ég málaði því
mynd til minningar um hann, en það er mynd af kola sem liggur ofan á bók,“ segir Þuríður og myndina á hún enn.
Mynd/Hreinn Magnússon


Rann til á kola og steyptist fram af
n Þuríður Sigurðardóttir man vel og greinilega
þessa atburði þegar henni lá við drukknun við
Kirkjusandsbryggjuna um fjögurra ára aldurinn.
„Bræður mínir fóru þarna út á bryggjuna við Kirkjusand til að veiða en ég var það ung að ég mátti ekki
fara með. En ég sá á eftir bróður mínum að fara þarna
niður eftir með veiðarfæri og læddist á eftir honum.“
Fyrst Þuríður var á annað borð komin niður á
bryggju segir hún að bróðir hennar hafi beðið hana
að hjálpa sér að drepa kola sem hann var með á færinu. „Þetta var steinbryggja og sylla fyrir neðan og
þar stóðu þau, krakkarnir sem voru að veiða.“ Það
var dálítið klöngur að fara aftur upp á bryggjuna
þannig að hún vildi standa sig í að drepa kolann og
reyndi að gera það með hælnum. „Ég var í stígvélum
og þetta var svolítið sleipt og kolinn rann fram bryggjuna. Loksins þegar ég svo náði að hitta hann, þá
steyptist ég á hausinn fram af.“ Þuríður segir að lík-

lega hafi það verið happ að hún rotaðist við að lenda
á syllunni fyrir neðan áður en hún lenti í sjónum. „Því
þá barðist ég ekki um og flaut á úlpunni.“ Bróðir
hennar var ósyndur, bara nokkrum árum eldri. „Hann
æpir á hjálp og það var ekki mikil umferð þarna á
tanganum á þessum tíma, en það heyra í honum tveir
guttar.“ Þeir komu til hjálpar og annar þeirra, Birgir
Gunnarsson, kastaði sér út í sjóinn á eftir Þuríði sem
sökk. „En hann gefst ekki upp heldur kafar og nær
í hárið á mér,“ segir hún, en hún hafi verið með sítt
hár á þessum tíma. „Og hann nær einhvern veginn
að synda með mig í land, sem er algjör þrekraun af
svona ungum dreng, nýfermdum. En þar tóku þeir á
móti mér, bróðir minn og annar til, og þessir þrír náðu
að drösla mér upp á bryggjuna og þar ranka ég við
mér á bryggjubrúninni við það að ég er að kasta upp.“
Hún hafði gleypt sjó, en bröltið við að koma henni
upp á bryggjuna segir hún að hafi líklega verið á við

lífgunartilraunir, sem varð til þess að hún fór að anda
og kasta upp. „En það fer ekki á milli mála að Birgir
bjargaði lífi mínu og ég á honum sem sagt líf mitt að
launa,“ segir Þuríður.
Fleiri tilviljanir segir Þuríður líka að hafi hjálpað
til, því þar sem piltarnir voru á leið með hana heim,
þar sem fáir voru jafnan á ferli, keyrðu fram á börnin
hjón í bíl. Maðurinn var danskur læknir og fylgdu þau
börnunum heim. „Það var léttir fyrir mömmu að hann
gat sagt henni að það væri allt í lagi með mig.“ Þuríður var engu að síður með gat á hausnum eftir fallið og
man eftir því þegar móðir hennar þvoði henni upp úr
vaskafati. „Og ég man eftir vatninu þegar hún skolaði
á mér hárið og þessum fallega rauða lit. Ætli það hafi
ekki verið upphafið að myndlistarferlinum,“ segir
hún og hlær. „En síðan var ég bara látin upp í rúm og
hvíldist og hafði áhyggjur af því að ég hafði tapað
öðru stígvélinu.“

Sigurðardóttir - fjögurra vetra
gömul - og öngvir vissu framtíð
hennar.
Fremst á nesinu kúrði svo
braggabyggðin undir bárujárnsboganum.
Þetta vor árið 1952 átti Birgir
bróðir minn að fermast ásamt
öðrum börnum úr Laugarnessókn. Einn dag eftir fermingu
gengu þeir vinir og félagar, Birgir
og Ágúst, til kveðjukaffiboðs hjá
séra Garðari. Þeir voru spariklæddir. Var þetta hin besta
veisla og fannst nú krökkunum
þau vera fær í flestan sjó.
Á heimleiðinni drolluðu
drengirnir og skröfuðu um heima
og geima - enda drengja háttur
á þessum aldri. Þeir ákváðu að
taka á sig krók og kíkja niður á bryggju við frystihúsið á
Kirkjusandi. Þeir voru að vísu í
sparifötunum - en ævintýraþráin er sterk og oft voru krakkar að
veiða þarna.
Þegar þeir nálguðust bryggjuna heyrðu þeir hróp og köll. Hér
var eitthvað á seyði.
Þegar þeir komu nær sáu
þeir að einhver hafði dottið í
sjóinn. Viðkomandi flaut eins
og bauja frá landi og sogaðist í
burtu. Það fór ekki á milli mála
að heimasætan í Laugarnesi var
að drukkna. Ævar bróðir hennar
baðaði út öllum öngum, var óðamála og kallaði á hjálp.
Án þess að hika vatt Birgir
bróðir sér úr jakkanum og á svipstundu hafði hann kastað sér til
sunds á eftir Þuríði Svölu. Hann
synti að stúlkunni, náði haldi á
henni og hóf svo björgunarsund
til lands en það reyndist erfitt.
Ránardætur vildu fanga ungmennin. Það virtist eins og þau
væru að sökkva. En heilladísirnar í Laugarnesi voru þarna
líka og þær slógu skjaldborg um
þennan atburð.
Birgir þreytti sundið af einbeitni en mjög var farið að draga
af honum og stúlkan farin að

Öflugt 4G samband
við hetjur hafsins
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„Þetta vor gekk ég um Laugarnesið - sex vetra gamall - og fannst ég vera hluti
af einhverju miklu afreki,“ segir í frásögn Þorsteins H. Gunnarssonar af björgun Þuríðar.

Mynd/Hreinn Magnússon

toga í. Við þessar aðstæður stökk
félagi Ágúst fram af kantinum
og aðstoðaði Birgi við að ná til
lands. Það voru fúsar hendur
sem hjálpuðu þeim að ná upp á
bryggjukantinn.
Tilviljunin ein réð því að
danskur læknir var þarna nálægt. Kom hann til hjálpar og
gerði viðeigandi ráðstafanir. Allt
fór þetta vel að lokum.
Þeir félagar Ágúst og Birgir
gengu nú heim til sín, báðir
holdvotir en með sæluhroll og

blik í augum eftir giftusamlega
björgun stúlkunnar.
Þegar Birgir kom heim varð
nú heldur en ekki upplit á móður
okkar - enda var hann í fermingarfötunum og ekki vel séð
að eyðileggja þau. Helst væri
hægt að lýsa því ástandi sem
þarna skapaðist með því að fara
með Guttavísur. En þegar skýringar á atburðinum komu smátt
og smátt fram milli glamrandi
tannanna færðist gleðisvipur
yfir andlit móður okkar.

Nokkrum dögum seinna komu
Laugarnesfeðginin, þau Sigurður Ólafsson og Þuríður, til okkar
að Laugarneskampi 36. Þau voru
í sínu fínasta pússi og heimasætan með slöngulokka og elegant.
Á meðan kvöldsólin varpaði
geislum sínum á drossíuna sem
þau komu í afhentu þau Birgi
björgunarlaun sem voru stytta
af hafmeyjunni eftir Guðmund
frá Miðdal og álitleg peningaupphæð.
Þetta vor gekk ég um
Laugarnesið - sex vetra gamall
- og fannst ég vera hluti af einhverju miklu afreki - einhverju
stórkostlegu afreki. Já, mér
fannst að bróðir minn væri hetja.
Og krían - hún skyldi nú bara
passa sig. Ég átti bróður sem
kæmi bara að fæla hana í burtu.
Hann væri sko ekkert hræddur hann væri ekki hræddur við eitt
né neitt.
Frásögnina af björgun
heimasætunnar í Laugarnesi er
einnig að finna á vef Þorsteins H.
Gunnarssonar, á slóðinni https://
thorsteinnhgunnarsson.blog.is/
blog/thorsteinnhgunnarsson/
entry/850551/. Þar er jafnframt
vísað í heimildirnar „Í söngvarans jóreyk: Æviminningar Sigurðar Ólafssonar söngvara“ og samtöl við Halldóru og Kristbjörgu
Gunnarsdætur.
- óká

Horft til hafs
n Í tilefni 75 ára afmælis Sjómannadagsráðs fyrir sex árum síðan var gefin út afsteypa af styttunni „Horft til hafs“ eftir Inga Þ.
Gíslason. Styttuna er að finna í fullri stærð á Miðbakka Reykjavíkurhafnar, en hún var afhjúpuð á sjómannadaginn 1. júní 1997.
Afsteypan er bronslituð og hægt að festa á henni kaup á skrifstofu Sjómannadagsráðs (585-9300 / sdr@sjomannadagsrad.is),
en hún kostar 9.000 krónur.
Á stöpli styttunar segir: „sjómannadagurinn í Reykjavík
og Hafnarfirði reisti þennan minnisvarða hér á fjörusteinum
Reykjavíkur, í tilefni 80 ára afmælis Reykjavíkurhafnar og 60.
Sjómannadeginum, árið 1977. Í virðingu og þökk við íslenska
sjómannastétt.“

Sjómenn,
til hamingju
með daginn
Opið alla daga frá 8–24
í Lágmúla og á Smáratorgi
Netverslun okkar er opin allan
sólarhringinn á lyfja.is

Gott í sjóinn
lyfja.is

facebook.com/enneinn
ENNEMM / SÍA / NM8830

www.n1.is

Til hamingju
með daginn
sjómenn!

Við hjá N1 sendum hetjum hafsins
og f jölskyldum þeirra um allt land
heillaóskir í tilefni sjómannadagsins.

Alltaf til staðar
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Gísli Gíslason, hafnarstjóri Faxaflóahafna, segir að hafa þurfi í huga mismunandi hlutverk hafnanna, þar sem tiltekin svæði þjónusti útgerð og fiskvinnslu en önnur sinni ferðaþjónustu, flutningaMynd/Hreinn Magnússon
starfsemi, móttöku skemmtiferðaskipa og fleiru. 

Horft til framtíðar í hafnarmálum
Hafnir og hafnarsvæði eru með mikilvægari innviðaþáttum landsins. Með tilkomu hafna skapast aðstaða til
löndunar sjávarafurða sem og grundvöllur fyrir öfluga
flutningastarfsemi. Hvort tveggja skapar þjóðarbúinu
umtalsverðar tekjur og því er ljóst að hlutverk góðra
hafnarsvæða má ekki vanmeta.

M

eð tilkomu stærri skipa
og aukinnar umferðar þarf þó að huga að
hafnarmálum til lengri tíma,
hvernig þau samræmast öðru
deiliskipulagi og hvernig nýta
má þau svæði sem fyrir eru með

betri hætti en nú er gert. er ljóst að
hlutverk góðra hafnarsvæða má
ekki vanmeta. Með tilkomu stærri
skipa og aukinnar umferðar þarf
þó að huga að hafnarmálum til
lengri tíma, hvernig þau samræmast öðru deiliskipulagi og hvernig

nýta megi þau svæði sem fyrir eru
með betri hætt en nú er gert.
Faxaflóahafnir eru í dag stærsta
hafnasamlag landsins. Félagið
rekur fimm hafnir; gömlu höfnina
í Reykjavík, Sundahöfn, höfnina
við Grundartanga og hafnirnar á
Akranesi og í Borgarnesi. Rétt er þó
að taka fram að á suðvesturhorni
landsins eru reknar fleiri hafnir,
misstórar. Fyrir utan fyrrnefndar
hafnir Faxaflóahafa rekur Hafnarfjarðarhöfn hafnir í Hafnarfirði
og Straumsvík, Reykjaneshöfn
rekur hafnir í Keflavík, Njarðvík
og Helguvík, og í Kópavogi er við-

legukantur í eigu Kópavogshafnar.
Þá eru jafnframt reknar hafnir í
Grindavík og Sandgerði. Smábátahafnir eru ekki taldar með í
þessari upptalningu.
Í kringum allar þessar hafnir
fer fram umsvifamikil hafnsækin
starfsemi, sem eðli málsins samkvæmt tekur mið af stærð hafnanna.
Allt er þetta þó breytingum háð. Við
gömlu höfnina í Reykjavík og við
höfnina í Hafnarfirði hefur þróun
síðustu ára verið með þeim hætti
að hafnarsvæðin hafa þurft að taka
mið af uppfærðu deiliskipulagi og
aðliggjandi byggð sem ekki telst

hafnsækin. Gera má ráð fyrir að sú
þróun haldi áfram og því er ljóst
að hafnarsvæðin sjálf munu ekki
stækka á umræddum svæðum.
Þá má jafnframt gera ráð fyrir
breyttum aðstæðum á landsvæðinu
í kringum Sundahöfn á næstu árum
þó að engin áform séu uppi um að
færa þá höfn annað eins og sakir
standa. Hafnar- og athafnasvæðið í
Sundahöfn er umsvifamesta hafnarsvæði landsins og mikilvægt efnahags- og athafnasvæði. Í rúm 40 ár
hefur átt sér stað mikil uppbygging
á svæðinu og þar er nú aðstaða fyrir
þau flutningaskip Eimskips og Sam-

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn

Þegar hver mínúta skiptir máli
Viðurkennd þýsk hjartastuðtæki fyrir allar aðstæður
Sjálfvirkt tæki sem fer í gang um leið og það er opnað
og leiðbeinir um endirlífgun
Stuðlaberg heilbrigðistækni skráir öll seld hjartastuðtæki
í gagnagrunn og sinnir eftirliti með viðhaldi svo tækið
sé ávallt í lagi þegar þörf er á

Markmið okkar eru að efla heilsu, auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf

Stuðlaberg heilbirgðistækni ehf. • Stórhöfða 25 • 110 Reykjavík • 569 3180 • stb.is
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skipa, fiskiskip og stærstu skemmtiferðaskip sem leggjast að bryggju
hér á landi.
Spurður um framtíðarmöguleika
þeirra hafna sem tilheyra Faxaflóahöfnum segir Gísli Gíslason, hafnarstjóri Faxaflóahafna, að hafa þurfi
í huga mismunandi hlutverk hafnanna. Þannig þjónusta tiltekin svæði
útgerð og fiskvinnslu en önnur þjónusta ferðaþjónustu, flutningastarfsemi, móttöku skemmtiferðaskipa
og fleira.

júní 2018

„Gamla höfnin í Reykjavík á enn
nokkuð inni, ef þannig má að orði
komast,“ segir Gísli.
„Þar fer nú þegar fram mikil og
fjölbreytt starfsemi. Við höfum til
að mynda séð hvernig ferðaþjónustan hefur vaxið á undanförnum
árum á svæðinu í Vesturbugt neðan
Mýrargötu og þar er mikil umferð á
svæði þar sem forðum var slippur en
hefur beðið þróunar. Þar hefur risið
skemmtilegt menningarsvæði.“
Þá segir Gísli að það svæði gömlu

Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á sjómannadaginn
Gamla höfnin í Reykjavík. 

Mynd/Hreinn Magnússon

Faxaflóahafnir í 100 ár

Allt hefur þetta í för
með sér að menn eru
að ná fram aukinni
hagkvæmni, nýta svæði
og pláss betur, lágmarka
umhverfisáhrifin og
þannig mætti áfram telja.
hafnarinnar sem nú er nýtt undir
útgerð og fiskvinnslu sé vel nýtt
en ekki sé útilokað að hægt verði
að nýta það enn betur þegar fram í
sækir.
„Tækniþróunin er hröð, skipin
taka breytingum og vinnsluaðferðir
sömuleiðis,“ segir Gísli.
„Allt hefur þetta í för með sér
að menn eru að ná fram aukinni
hagkvæmni, nýta svæði og pláss
betur, lágmarka umhverfisáhrifin
og þannig mætti áfram telja. Allir
þessir þættir hafa og munu áfram
hafa áhrif á þróun hafna til lengri
tíma. Við höfum nú þegar séð miklar breytingar á svæðinu við Granda,
t.d. með tilkomu Sjávarklasans,
þar sem minni fyrirtæki eru að
þjónusta útgerðir án þess að þurfa
mikið pláss við höfnina sjálfa undir
starfsemi sína. Það má heldur ekki
gleyma því að Reykjavík er með
stærri sjávarplássum landsins og
það er ekkert útlit fyrir að það breytist í náinni framtíð.“
Hægt að nýta hafnir betur
Því er eins farið með hafnir og aðra
innviði að huga þarf að þróun þeirra
og uppbyggingu til lengri tíma. Að
sama skapi eiga vöruflutningasvæði
og löndunarhafnir það sameiginlegt
að menn leita sífellt leiða til að nýta
svæðin betur. Sem fyrr segir eru
ekki miklir möguleikar fyrir hendi
við gömlu höfnina í Reykjavík fyrir
stækkun svæðisins. Hvað Sundahöfn varðar er enn gert ráð fyrir um
tíu hekturum í uppfyllingu, sem
mun stækka athafnasvæðið í kringum höfnina nokkuð. Þar eru einnig
aðrir möguleikar til hagræðingar
og frekari vaxtar. Með bílahúsum
mætti spara umtalsvert pláss sem

n Lokið var við skjólgarða fyrir höfnina í Reykjavík árið 1917, sem þýðir
að í 101 ár hafa verið starfræktar hafnir á Faxaflóasvæðinu. Starfsemi
þeirra er rakin í merkilegu riti Guðjóns Friðrikssonar sagnfræðings, Hér
heilsast skipin, sem kom út árið 2013. Fyrsta hafnarnefndin var þó sett
á laggirnar árið 1856. Skemmst er frá því að segja að allar þær hugmyndir sem ræddar voru á þeim tæpu 60 árum sem nefndin starfaði
og þangað til hafist var handa við byggingu hafnarinnar strönduðu á
kostnaði. Fram til ársins 1917 gátu skip hvergi lagst að bryggju í Reykjavík og því þurfi að selflytja fólk og vörur á smábátum í land, sem í íslenskri veðráttu gat tafist svo dögum skipti. Um tíma var þó rætt um að
gera hafnarbryggju við Skerjafjörð milli Skildinganess og Nauthóls og
leggja þaðan járnbraut inn í bæinn. Meðal þeirra sem unnu að þessari
hugmynd var Einar Benediktsson skáld, en þetta er rakið ítarlega í bók
Guðmundar Magnússonar sagnfræðings, Claessen – saga fjármálamanns, sem kom út fyrir síðustu jól. Eggert Claessen var lögmaður
hópsins sem vann að þessari hugmynd en kjörnir fulltrúar Reykjavíkur,
bæði þingmenn og bæjarstjórnarmenn, settu sig upp á móti hennar af ýmsum ástæðum, þá helst þeirri að Skildinganes tilheyrði ekki
Reykjavík á þessum tíma. Þessi umleitan, ásamt beiðni um að búa til
verslunarstað (kaupstað) í Viðey, varð þó til þess að bæjaryfirvöld í
Reykjavík fóru í fullri alvöru að huga að næstu skrefum við gerð hafnar.
Eðli málsins samkvæmt kom helst til greina að byggja höfnina í nánd
við miðbæinn, sem jafnframt hýsti nær alla atvinnustarfsemi bæjarins.
Þannig var strax horft til svæðisins á Granda, þar sem höfnin er enn og
verður um ókomna tíð.

nú er nýtt undir nýja bíla sem fluttir
eru til landsins, svo tekið sé dæmi.
Þá geta átt sér stað ýmsar breytingar
í flutningatækni, þannig að hægt
verði að stafla gámum þéttar og
hærra en nú er gert, vörur fari hraðar í gegnum farmsvæðin og þannig
mætti áfram telja. Skipakomur og
vöruflutningar eru nú í takt við það
sem var fyrir hrun viðskiptabankanna haustið 2008. Það sem hefur
breyst er að skipin stækka og ferðum fjölgar.
Þó eru svæði á suðvesturhorninu sem hafa stækkunarmöguleika.
Fyrst má nefna hafnarsvæðið við
Grundartanga, þar sem nú fara
að mestu fram þungaflutningar.
Landrými þar er gott og hentar vel
til frekari bygginga og stækkun
hafnarbakka. Þá hafa verið viðraðar
hugmyndir um að koma upp þurrkví fyrir skipaviðgerðir á svæðinu.
Það yrði þá m.a. háð því hversu
lengi slippurinn við gömlu höfnina
í Reykjavík fær að starfa. Þá má
einnig nefna hafnarsvæðið í Helguvík. Miklar vonir voru bundnar við
tilkomu álvers á svæðinu en þær
áætlanir eru svo gott sem orðnar að
engu. Eftir stendur stórskipahöfn
sem er langt frá því að starfa í samræmi við afkastagetu. Þó hefur aukin
flugumferð um Keflavíkurflugvöll
aukið innflutning eldsneytis um höfn-

ina. Það sem helst háir svæðinu er
hæðarmunur hafnar og baklands,
en aðrir innviðir henta vel fyrir
aukna starfsemi í kringum höfnina.
Í þriðja lagi er svæði sem lítið
hefur verið í umræðunni fram til
þessa, en það er svæðið í kringum
Straumsvík, í landi Óttarsstaða
(vestan álversins í Straumsvík).
Engin ákvörðun hefur enn verið
tekin um stórskipahöfn eða uppbyggingu á svæðinu. Þó er vitað að
í hrauninu suður af Hafnarfirði hefur átt sér stað gífurleg uppbygging
á atvinnusvæði og sú þróun mun
halda áfram. Gera má ráð fyrir að
svæðið verði eitt stærsta athafnasvæði á höfuðborgarsvæðinu
innan fárra ára. Möguleg Óttarsstaðahöfn gæti rúmað hátt í 200
hektara hafnarsvæði og er því án
efa það svæði sem hentar hvað best
fyrir framtíðaruppbyggingu stærri
hafnarsvæða á suðvesturhorni
landsins.
Við þetta bæta því að fari svo að
Ísland verði ákjósanlegur staður fyrir umskipun vegna siglinga
um norðurslóðir er erfitt að sjá að
sú umskipun muni eiga sér stað á
suðvesturhorninu, nema þá helst á
Vatnsleysuströnd. Rætt hefur verið
um mögulega stórskipahöfn í Finnafirði á Norðausturlandi í þessum
efnum og einnig Dysnesi við Eyja-

Velkomin í nýtt
útibú Íslandsbanka

@islandsbanki

440 4000

Stafrænar lausnir Íslandsbanka

Við erum þar sem þú ert. Kynntu þér stafrænar lausnir
hjá Íslandsbanka, þar sem ánægðustu viðskiptavinir
í bankaþjónustu hafa verið, fimm ár í röð.*

Íslandsbanki

Kass

Kreditkort

islandsbanki.is

Náðu í öppin á islandsbanki.is/app

*Samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.

Viðarvörn

fyrir íslenskar aðstæður
Notaðu sumarið
til að verja viðinn!
Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss.
Reynslan hefur sýnt að Kjörvari er viðarvörn sem er gædd
einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

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

ÍSLENSKA / SIA.IS / MAL 74753 05/15

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður
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Öll svæðin eiga það
sameiginlegt að vilja
vaxa og dafna. Hvort
betra er að þau geri það
hvert í sínu lagi eða sem
eitt félag þyrfti að kanna
og ræða bætur.
fjörð. Á Grundartanga væri einnig
hægt að þjónusta skip sem sigla um
norðurslóðir.
Sameining gæti styrkt hafnir
Á síðustu árum hafa margar skýrslur verið skrifaðar um innviðauppbyggingu hér á landi, þar á meðal
uppbyggingu á höfnum. Innan
Sjávarklasans hefur verið starfandi
flutninga- og hafnahópur sem gefið
hefur út skýrslur og haldið ráðstefn-

Að sögn Gísla Gíslasonar, hafnarstjóri Faxaflóahafna, eru ýmsir kostir í boði hvað varðar samstarf hafna
við sunnanverðan Faxaflóa.
Mynd/Hreinn Magnússon


ur, GAMMA Ráðgjöf skrifaði og gaf
árið 2016 út skýrslu um fjárfestingar
í innviðauppbyggingu hér á landi og
haustið 2017 gáfu Samtök iðnaðarins
(SI) út ítarlega skýrslu um ástand og
framtíðarhorfur innviða á Íslandi.
Í skýrslu SI var sérstakur kafli um
hafnir þar sem fjallað var um ástand
þeirra og framtíðarhorfur. Þar kom
fram að uppsöfnuð viðhaldsþörf
þeirra væri um sex milljarðar króna
en rétt er að taka fram að þar er
miðað við landið allt, ekki bara þær
hafnir sem hér hefur verið fjallað um
á suðvesturhorni landsins. Þá leggja
skýrsluhöfundar til að könnuð

verði hagkvæmni og hagræðing í
tengslum við frekari sameiningu
hafna með það að markmiði að efla
starfsemina í breyttu umhverfi, auka
framleiðni og styrkja hafnirnar sem
mikilvæga undirstöðu atvinnulífs
eins og það er orðað í skýrslunni. Aðspurður segir Gísli að þessi umræða
komi reglulega upp og minnir á að
með tilkomu Faxaflóahafna hafi
náðst ákveðin hagkvæmni.
Árið 2013 kom út skýrsla um hafnir og hafnarkosti til framtíðar við
sunnanverðan Faxaflóa. Skýrslan
var unnin af þeim Gísla Gíslasyni,
hafnarstjóra Faxaflóahafna, Má
Sveinbjörnssyni, hafnarstjóra
Hafnarfjarðarhafnar, og Pétri Jóhannssyni, hafnarstjóra Reykjaneshafnar. Skýrslan er ítarleg og gefur
ágæta mynd af mögulegum vexti
hafna á suðvesturhorni landsins. Þar
kom fram að ekki hefði verið gerð
úttekt á hagkvæmni þess að sam-

eina eignarhald og rekstur þessara
þriggja hafna.
„Það eru ýmsir kostir í boði hvað
þetta varðar,“ segir Gísli spurður um
mögulega sameiningu eða samstarf
hafnanna þriggja.
„Öll svæðin eiga það sameiginlegt
að vilja vaxa og dafna. Hvort betra er
að þau geri það hvert í sínu lagi eða
sem eitt félag þyrfti að kanna og ræða
bætur. Það er fyrst og fremst undir
eigendum hafnanna komið, en þegar
fjallað er um hafnir sem mikilvæga
innviði er mikilvægast að horfa til
þeirra tækifæra sem sterkir innviðir
geta skapað. En vissulega mætti finna
samstarfsfleti þó að ekki yrði af sameiningu. Sem dæmi nefna ýmiss konar þjónustu, s.s. dráttarbáta og markaðsstarfsemi á erlendri grund. Innan
Faxaflóahafna eru nú starfræktar
fimm ólíkar hafnir og starfsemin er
því nokkuð umfangsmikil.“

Mestu vaxtartækifærin
við Straumsvík
Eins og Gísli segir eru hafnirnar
fimm sem tilheyra Faxaflóahöfnum
með ólíka starfsemi. Gamla höfnin í Reykjavík, sem er ein stærsta
sjávarútvegshöfn landsins, mun
halda áfram að vaxa sem slík auk
þess að þjónusta aukna starfsemi
ferðaþjónustufyrirtækja. Sundahöfn
mun vaxa enn frekar og hið sama
má segja um Grundartanga. Hvað
hafnirnar í Borgarnesi og á Akranesi
varðar er óvíst hversu mikið umfang
starfsemi þeirra mun vaxa en ekkert
bendir til þess að það muni minnka
á næstu árum. Þó er ljóst, eins og
fram hefur komið, að þegar horft er
lengra fram í tímann er land Óttarsstaða (við Straumsvík) í Hafnarfirði
það svæði sem býður upp á mestu
vaxtartækifærin.
Hvað verður mun tíminn leiða í
ljós. - gfv

Margþætt starfsemi hafnarsvæða
n Rétt er að hafa í huga að hafnir landsins hýsa margþætta starfsemi sem nær nokkuð út fyrir hefðbundna útgerð og
fiskvinnslu. Þannig má sem dæmi nefna að Sundahöfn, Grundartangi og Straumsvík eru fyrst og fremst vöruflutningahafnir. Í og við hafnir landsins starfa fjölmörg og fjölbreytt iðn- og þjónustufyrirtæki, hafnirnar þjónusta erlend skip
sem hingað koma ásamt skemmtiferðaskipum, þær hýsa olíubirgðastöðvar og eftir tilvikum aðrar birgða- og þjónustustöðvar. Þá er starfrækt slippstöð við gömlu höfnina í Reykjavík, sem getur þjónustað flest íslensk fiskiskip. Á Akranesi
er einnig minni skipalyfta og í Hafnarfirði eru tvær flotkvíar sem geta þjónað flestum íslenskum togurum. Við þetta bætist önnur viðgerðarstarfsemi við hafnirnar. Þá er enn ónefnd sú mikla starfsemi er í kringum ferðaþjónustu (aðra en stór
skemmtiferðaskip), sem hefur aukist töluvert á síðustu árum með fjölgun báta í hvalaskoðun, svokölluðum rib-bátum
og öðrum skemmtisiglingum. Það er því af nægu að taka þegar kemur að fjölbreyttri starfsemi hafnanna.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn
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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.
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Uppbygging vita var mikilvægur
þáttur í innviðauppbyggingu landsins
Þrátt fyrir að þeir gegni ekki lengur því hlutverki sem
þeir gerðu áður hafa vitar enn töluvert aðdráttarafl fyrir almenning. Fjöldi fólks leggur leið sína að þeim vitum sem eru aðgengilegir, þeir marka skemmtilegar
gönguleiðir og eiga hlýjan stað í hjörtum landsmanna af
öllum aldri.

M

eð tækni nútímans, þá
sérstaklega GPS-tækni,
má segja að hlutverk vita
sé orðið að mestu óþarft. Yngri
kynslóðir átta sig eflaust ekki á
því hversu mikilvægu hlutverki
vitarnir gegndu við uppbyggingu
reglulegra siglinga og vöruflutninga hér á landi og fyrir öryggi
sjómanna.
„Vitavæðingin byrjar frekar
seint á Íslandi, árið 1878, og var
komin mun lengra í nágrannalöndunum.
Þetta var mikilvægt því það var
erfitt að koma
á reglulegum
siglingum, áætlunarsiglingum,
án þess að hafa
þetta grundKristján
vallaratriði fyrir
Sveinsson
öryggi siglinganna. Staðan var orðin þannig að
eigendur skipa neituðu að senda
skip sín til Íslands yfir hávetur,
þar sem öryggi þeirra var ekki
tryggt,“ segir Kristján Sveinsson
sagnfræðingur í samtali við Sjómannadagsblaðið. Kristján þekkir sögu vitanna vel, en árið 2002
gaf hann út bókina Vitar á Íslandi
- Leiðarljós á landsins ströndum
ásamt Guðmundi Hafsteinssyni.
Bókin var unnin að beiðni Siglingastofnunar og fjallaði um sögu
vitanna, hlutverk þeirra og þýðingu fyrir samfélagið.
„Með iðnvæðingunni hafði skapast eftirspurn eftir reglubundnum siglingum allan ársins hring.
Menn þurftu að flytja vörur til
og frá landinu yfir veturinn líka,“
segir Kristján.
„Það skipti líka máli að fá
fréttir. Það gleymist stundum
hvað Íslendingar hafa alltaf
verið fréttaþyrstir. Það gat verið
bagalegt hvað það leið langt á
milli komu skipa yfir veturinn,
þannig að fréttir af stórviðburðum sem höfðu orðið í Evrópu
bárust ekki hingað fyrr en seint
og síðar meir. Margir sem höfðu
stundað nám í Kaupmannahöfn
og höfðu kynnst reglulegum
fréttaflutningi og opinberri umræðu söknuðu þess mjög. Það er
líka ástæðulaust að líta framhjá
pólitíkinni í þessum efnum. Það

ingar urðu helsta samgöngutæki
landsins enda vegir misjafnir
víða um land. Það áraði líka vel í
hagkerfinu þannig að ríkið hafði
efni á þessu.“

var mikill og vaxandi pólitískur
áhugi meðal almennings. Af
þeim sökum vildi fólk fá tækifæri
til að kynna sér hvað var efst á
baugi erlendis. Það var því mikilvægt að koma á heilsárstengslum
Íslands við umheiminn.“
Með stöðulögunum árið 1871 og
nýrri stjórnarskrá 1874 sköpuðust aðstæður og vilji til að huga
frekar að innviðauppbyggingu hér
á landi. Samhliða nýrri stjórnarskrá fékk Alþingi fjárveitingarvald
og þá þegar áttu sér stað miklar breytingar sem keyrðar voru
áfram af stjórnmálamönnum þess
tíma. Á fyrsta þinginu eftir að hafa
fengið fjárveitingarvald var borin
upp tillaga um byggingu vita og
hún samþykkt.
Sá hængur var þó á að nær
engin tækniþekking var til staðar
í landinu á þeim tíma og því þurfti
að leita til Dana um aðstoð við
þetta mikilvæga verkefni. Dönsk
vitamálayfirvöld tóku vel í beiðni
Íslendinga um aðstoð en gátu þó
ekki sjálf sinnt þessu verkefni.
Þess í stað létu Danir í té ljóstæknina sem til þurfti við byggingu
vita og komu Íslendingunum í
samband við verkfræðing sem gat
veitt ráðgjöf.
„Þetta var þó flóknara en svo að
byggja bara vita, því það þurfti um
leið að koma á fót vitavörslu. Okkur
finnst þetta frumstæð tækni nú til
dags, þetta voru steinolíulampar
sem voru mótaðir holspeglar sem
voru fægðir til þess að magna upp
ljósið. Þetta var í sjálfu sér ekki
flókið, en það þurfti að sinna þessu
vandlega og reglulega. Það þurfti
að gæta vitans og það var sendur
vitavörður til Danmerkur í nokkrar
vikur til að læra,“ segir Kristján.
Fyrsti vitinn, Reykjanesviti, tók
til starfa 1. desember 1878. Að
sögn Kristjáns var talið mikilvægast að byggja vitann þar.
„Það hafði verið gerð áætlun
nokkrum árum áður um að koma
af stað reglubundnum strandsiglingum á Íslandi, en menn sáu
fram á að það yrði slitrótt fyrir veturinn nema þar væri vitalýsing,“
segir Kristján.

lítil mannvirki og eins og nafnið
gefur til kynna reist á vörðum og
með einföldu ljóskeri. Þessum vitum var komið upp á Reykjanesi, í
Reykjavík og á Akranesi, þar sem
þilskipaútgerðin var sem mest.
Vörðuvitarnir voru ekki reistir á
vegum ríkisins heldur af samtökum útgerðarmanna og sveitarfélögum.
„Þar skipti líka máli að fá góða
og áreiðanlega menn til að sinna
þeim,“ segir Kristján.
„Þetta þurftu að vera einstaklingar sem hægt væri að stóla á.
Fyrst þetta var komið fóru menn
að treysta á þessa vita og þá var
eins gott að þeim væri vel við
haldið þannig að þeir virkuðu
sem skyldi. Það var síðan undir
lok 19. aldarinnar sem næstu skref
voru tekin. Þá hafði útgerðin eflst
heilmikið, þá sérstaklega hér á
suðvesturhorninu, og fram komu
kröfur um aukna vitalýsingu inn
til Reykjavíkur. Í framhaldinu
voru reistir þrír vitar á einu sumri,
Garðskagaviti, gamli Gróttuvitinn
og loks viti í Reykjavík sem Vitastígur dregur nafn sitt af.“

Fleiri vitar reistir
Íslenskir sjómenn komust fljótt
upp á lag með að nota þessa einu
vitalýsingu landsins. Með þilskipavæðingunni hafði róðratími skipa lengst. Skipin voru
almennt tekin úr umferð yfir
vetrarmánuðina en menn vildu
geta nýtt þau betur yfir veturinn
í þeim tilgangi að fiska meira. Þá
voru í framhaldinu settir upp
svokallaðir vörðuvitar, sem voru

Vitavæðing hluti af
nútímavæðingunni
Árið 1904 varð Hannes Hafstein
ráðherra. Hannes var mikill nútímamaður og vildi nútímavæða
Ísland. Hluti af þeirri nútímavæðingu var stórbættar samgöngur,
bæði innanlands og á milli landa.
Hannes áttaði sig á því að án aukinnar vitalýsingar yrði ekki hægt
að halda uppi reglulegum samgöngum. Vitalýsingin jók vissu-

Garðskagaviti. Gamli vitinn var reistur árið 1897. Hann var í fyrstu kallaður
Skagatáarviti, enda byggður á Skagatá, en síðar kallaður Garðskagaviti.

lega öryggi sjómanna en mönnum
varð ljóst að án reglulegra og öruggra siglinga væri hvorki hægt að
koma afla á markað né flytja vörur
hingað til lands.
Hannes réð til starfa dansk-íslenskan verkfræðing, Thorvald
Krabbe. Þar með tvöfaldaðist
verkfræðiþekkingin í landinu, þar
sem hér var aðeins starfandi einn
annar verkfræðingur. Krabbe var
sendur til Svíþjóðar til að kynna
sér uppbyggingu innviða, s.s.
vatnsaflsvirkjanir og lestarsamgöngur, enda voru bæði stjórnvöld
og einkaaðilar á þessum tíma með
hugmyndir um að starfrækja lest
hér á landi.
„Þetta æxlaðist þó þannig að
hann sinnti fyrst og fremst vitamálum,“ segir Kristján.
„Á þeim tíma sem hann kemur
hingað verður mikil breyting í
vitamálum. Steinolíuljósin hverfa
og það á sér stað þróun með gasljós, sem á rætur sínar að rekja til
Svíþjóðar. Það var öruggt í rekstri,
þurfti litla gæslu og það varð raunhæft að starfrækja vita án þess að
þurfa að vitja þeirra allan sólarhringinn.“
Á þessum tíma var ein mikilvægasta uppfinning 19. aldar, stálið,
að ryðja sér til rúms. Þá var hafist
handa við að reisa vita úr járngrindum, sem hægt var að framleiða í verksmiðju og flytja síðar
á áfangastað. Járnsímaverkstæði
ríkisins var komið á fót (sem síðar
varð Landssmiðjan) og hóf að framleiða grindur undir vita.
„Uppbygging vita gekk hratt fyrir sig víða um land og strandsigl-

Vitarnir breyta um hlutverk
Þegar fyrri heimsstyrjöldin brast á
komu upp erfiðleikar við að koma
stáli til landsins. Þá var brugðið
á það ráð að nota steinsteypu við
uppbyggingu vitanna. Akranesviti, sem einmitt er 100 ára í ár, er
dæmi um vita sem reistur var úr
steinsteypu en upphaflega stóð til
að reisa hann úr stáli. Steinsteypan varð í framhaldinu ráðandi
byggingarefni.
Eftir seinni heimsstyrjöld var
jafnframt farið að nota ólík litbrigði á hverjum vita, þar sem notað var kvars í mismunandi litum.
Það skýrist af því að í dagsbirtu
voru þeir líka nýttir sem dagmerki,
eða staðsetningartæki. Um borð
í skipum var vitaskrá þannig að
sjómenn gátu þá séð hvernig vitar
litu út. Þetta var í raun eina staðsetningartækið sem menn höfðu á
þessum tíma.
„Síðar komu rafeindatæki sem
nýtt voru í stærri skipum sem
staðsetningartæki en það er í
raun ekki fyrr en Lórantæknin
og síðar GPS-tæknin kemur til
sögunnar sem hlutverk verður
veigaminna.“
Það á sér stað upp úr 1990,
þegar menn töldu almennt að
GPS-tækin væru nógu öflug og
nákvæm til að segja til um rétta
staðsetningu. Kristján vill þó
ekki ganga svo langt að segja að
vitar séu með öllu óþarfir í dag.
„Það er auðvitað sjómanna að
segja til um það en það er ljóst
að vitar eru ekki mikið notaðir
nema þar sem menn eru að nota
innsiglingarvita sem eru víða um
land,“ segir Kristján.
„Sjálfsagt kemur að því að
vitarnir verði lagðir niður, en
það hefur ekki verið gert enn
og þeir eru í eigu hins opinbera,
sem heldur þeim við. Formlega
séð eru þeir notaðir enn. Sumir
þeirra hafa líka annað notagildi
og eru til að mynda skemmtilegir áfangastaðir fyrir ferðamenn,
t.d. á Reykjanesi og á Akranesi.
Þar hefur mönnum tekist vel
til við að halda uppi minningu
þeirra. Það er rétt að muna eftir því að menn lögðu mikið á
sig til að reisa þá á sínum tíma.
Slysavarnarfélögin, þá sérstaklega konur sem störfuðu innan
þeirra, voru dugleg að safna
fjármagni fyrir uppbyggingu
vita. Einstaklingar, fyrirtæki og
sveitarfélög sendu stjórnvöldum
ítrekuð erindi þar sem kallað var
eftir uppbyggingu vita og þannig
mætti áfram telja. Hvað sem líður framhaldinu eiga vitarnir sér
mjög merkilega sögu, bæði um
samfélagið og eins við innviðauppbyggingu hér á landi.“  - gfv

Stólpi Gámar

fyrir atvinnulífið

Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu
 þurrgáma
 hitastýrða gáma

 geymslugáma
 einangraða gáma

 fleti og tankgáma
 gáma með hliðaropnun

Einnig gámahús og salernishús frá Containex, færanlega starfsmannaðstöðu
frá EuroWagon.dk, gámar og vöruskemmur frá BOS og vörulyftur frá ATN og Maber
Hafðu
samband
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Réttarstaða á hafi
ræðst af staðsetningu
Yfirráðasvæði ríkja má
skipta í landsvæði, hafsvæði og loftrými. „Óumdeilt er að ríki fara með full
ríkisyfirráð á landsvæði
sínu og í lofthelgi. Flóknara
mál er að útskýra réttarstöðuna á hafi úti,“ segir dr.
Bjarni Már Magnússon, dósent við lagadeild Háskólans
í Reykjavík og sérfræðingur
í hafrétti.

Í

þjóðarétti greinast hafsvæði
í innsævi, landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsögu,
landgrunn, úthaf, eyjaklasa og
alþjóðahafsbotnssvæðið. Þau
hafsvæði sem teljast til íslensks
yfirráðasvæðis segir Bjarni vera
innsævi og landhelgi, með öðrum
orðum að landsvæði, innsævi og
land- og lofthelgi teljist yfirráðasvæði. „Auk þess nýtur Ísland
tiltekinna fullveldisréttinda, og
fer með lögsögu, í aðlæga beltinu,
efnahagslögsögunni og á land-

Landhelgi: Landhelgi Íslands er afmörkuð af línu sem
alls staðar er 12 sjómílur frá grunnlínu. Fullveldisréttur
Íslands nær til landhelginnar, hafbotnsins innan hennar og loftrýmisins yfir henni. Þegar rætt er um íslensku
landhelgina er rétt að hafa í huga að ytri mörk hennar eru
á mörgum stöðum mun utar en 12 sjómílur frá strandlengjunni vegna þeirra beinu grunnlína sem dregnar eru
umhverfis landið. Íslenska ríkið nýtur fullveldisréttar í
landhelginni með þeirri meginundantekningu að ríki
mega ekki meina skipum erlendra ríkja friðsamlega ferð
um landhelgina.

Aðlægt belti: Vorið 2017 voru samþykktar breytingar á lögum
um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn. Með þeim bættist
24 sjómílna aðlægt belti í lögsöguflóruna. Aðlæga beltið eykur
lögsögu íslenska ríkisins í tilteknum málefnum er tengjast löggæslu, þ.e. lögsögu í tolla-, fjár-, sóttvarnar- og innflytjendamálum.
Auk þess tekur það til fornleifa. Aðlæga beltið afmarkast af línu
sem alls staðar er 24 sjómílur frá grunnlínum. Það þýðir að aðlæga
beltið kemur í framhaldi af landhelginni og spannar í raun og veru
12 sjómílur. Það eru því þrjú lögsögubelti sem koma í framhaldi af
landhelginni og tilheyra Íslandi, þ.e. aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn.

Grunnlína: Þegar ytri mörk hafsvæða sem ríki hafa lögsögu yfir eru
ákveðin er í flestum tilfellum miðað
við grunnlínu. Staðsetning hennar
er því afar mikilvæg fyrir hagsmuni
hvers strandríkis. Ísland hefur
dregið svonefndar beinar grunnlínur
umhverfis landið allt frá árinu 1952.
Ísland dregur slíkar línur yfir firði og
flóa umhverfis landið, meðal annars
Faxaflóa og Breiðafjörð.

Innsævi: Innsævi ríkis er
hafsvæði sem er landmegin
við grunnlínu. Strandríki hefur almennt full ríkisyfirráð á
innsævi sínu líkt og á sjálfu
landsvæði þess. Lögsaga
strandríkis nær því almennt til
erlendra skipa sem stödd eru
á innsævinu og þeirra sem þar
eru um borð.

Önnur hugtök: Hugtökin mengunar- og fiskveiðilögsaga sem og fiskveiðilandhelgi eiga það sameiginlegt að lýsa ákveðinni tegund lögsögu
sem spannar fleiri lögsögubelti en eitt. Hafa ber í huga að þetta eru ekki
sjálfstæð lögsögubelti í þeim skilningi að íslenska ríkið hefur þessa lögsögu
vegna þess að það hefur innsævi, landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn.

Dr. Bjarni Már Magnússon, dósent
við Háskólann í Reykjavík, fer yfir
ríkjandi réttarstöðu á hafinu eftir því
hvaða lögsöguhugtök eiga við.
Mynd/Hreinn Magnússon

grunninu. Öll þess hugtök eiga sér
alþjóðlega skírskotun og eiga sér
rætur í þjóðarétti. Auk þeirra eru
notuð hugtök eins og fiskveiðilandhelgi, fiskveiðilögsaga og
mengunarlögsaga, til einföldunar,
til að lýsa lögsögu íslenska ríkisins yfir tilteknum málaflokkum
sem það nýtur innan þeirra lögsögubelta sem því tilheyra.“ Bjarni
segir mikilvægt að gera greinarmun á ofangreindum hugtökum
þar sem mismunandi reglur gildi
um þau, auk þess sem staðsetning
og víðátta þeirra sé ekki sú sama.
„Því miður er það svo að í íslenskri
löggjöf og almennri málnotkun
er þessum hugtökum oft og tíðum
ruglað saman.“
Hér til hliðar getur að líta kort
þar sem afmörkuð hafa verið
svæði hvers lögsöguhugtaks á hafinu og vísað á skýringu Bjarna á
hverju og einu þeirra. 
- óká

Efnahagslögsagan: Efnahagslögsaga
Íslands er svæði utan landhelgi sem afmarkast af línu sem alls staðar er 200 sjómílur
frá grunnlínum landhelginnar. Leggja verður
áherslu á að „efnahagslögsagan er svæði
utan landhelgi“, þ.e. efnahagslögsagan tekur
við af landhelginni. Íslenska efnahagslögsagan hefst við ytri mörk landhelginnar. Víðátta hennar er því að hámarki 188 sjómílur en
ekki 200 sjómílur. Árétta verður að landhelgi
og efnahagslögsaga eru sjálfstæð lögsögubelti. Landhelgishugtakið felst ekki í efnahagslögsöguhugtakinu.
Innan efnahagslögsögunnar hefur Ísland:
a. fullveldisrétt að því er varðar rannsóknir, hagnýtingu, verndun og stjórnun auðlinda,
lífrænna og ólífrænna, á hafsbotni og í honum, í hafinu yfir honum svo og aðrar athafnir
varðandi efnahagslega nýtingu og rannsóknir
innan svæðisins, svo sem framleiðslu orku frá
sjávarföllum, straumum og vindi,
b. lögsögu að því er varðar:
i. byggingu mannvirkja og afnot af þeim,
ii. vísindalegar rannsóknir,
iii. verndun hafsins,
c. önnur réttindi og skyldur samkvæmt alþjóðalögum.

Innan efnahagslögsögunnar njóta erlend ríki
frelsis til siglinga og yfirflugs og til lagningar
neðansjávarstrengja og -leiðslna, svo og önnur alþjóðlega lögmæt not hafsins sem snerta
þetta frelsi, t.d. þau not er tengjast starfrækslu skipa, loftfara og neðansjávarstrengja
og -leiðslna, og samrýmast öðrum ákvæðum
hafréttarsáttmálans.
Landgrunnið: Strandríki eiga sjálfkrafa rétt til
200 sjómílna landgrunns. Ríki geta átt rétt til
landgrunns utan 200 sjómílna frá grunnlínum
að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Ísland
hefur undanfarin ár sóst eftir staðfestingu á
þeim rétti hjá landgrunnsnefnd Sameinuðu
þjóðanna. Slík staðfesting hefur fengist
varðandi Ægisdjúp. Hún hefur hins vegar ekki
fengist nema að hluta til fyrir Reykjaneshrygg,
í það minnsta enn sem komið er.
Þegar landgrunnið er tekið til skoðunar verður
ævinlega að hafa í huga að réttindi strandríkisins yfir landgrunninu hafa ekki áhrif á
réttarstöðu yfirlæga hafsins né loftrýmisins
yfir þessu hafi. Með öðrum orðum hafa landgrunnsréttindi strandríkja ekki áhrif á réttarstöðu efnahagslögsögunnar eða úthafsins.
Fullveldisréttur Íslands yfir landgrunninu tekur til rannsókna og hagnýtingar á ólífrænum

auðlindum sem þar eru, svo og á lífverum sem
á nýtingarstigi eru annaðhvort hreyfingarlausar á hafsbotni eða í honum eða geta ekki
hreyft sig án snertingar við hafsbotninn. Því
er ljóst að réttindi strandríkis eru takmörkuð. Með öðrum orðum er litið svo á að landgrunnið sé ekki hluti af yfirráðasvæði þess.
Fullveldisréttindi strandríkis ná til jarðefnaauðlinda og annarra ólífrænna auðlinda hafsbotnsins og botnlaganna ásamt lífverum í
flokki botnsetutegunda. Lögsaga Íslands tekur því t.d. til jarðhita og hugsanlegra olíu- og
gaslinda á hafsbotninum og botnsetutegunda
eins og ostra, skelfiska og krabba.
Rétt er að árétta að efnahagslögsagan og
landgrunnið liggja samsíða frá ytri mörkum
landhelginnar að ytri mörkum efnahagslögsögunnar. Landgrunnið getur svo náð lengra
en 200 sjómílur að ákveðnum skilyrðum
uppfylltum og liggur þá landgrunnið samsíða
úthafinu.
Gengið hefur verið frá samningnum við nágrannaríki um afmörkun efnahagslögsögunnar og landgrunnsins þar sem hámarksvíðátta
þessara lögsögubelta skaraðist nema fyrir
landgrunnið suður af landinu, til að mynda á
hinu svonefnda Hatton Rockall-svæði.

YKKUR ER BOÐIÐ Á
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ HB GRANDA
Á SJÓMANNADAGINN 3. JÚNÍ

ÍSLENSKA / SIA.IS / GRA 79890 06/16

Til að fagna sjómannadeginum bjóðum við til
fjölskylduskemmtunar hjá
HB Granda við Norðurgarð.
Hátíðarsvæðið opnar kl. 13:00 og
boðið verður upp á fiskismakk, súpu,
pylsur, kökur, kleinur og fleira
góðgæti. Andlitsmálun og blöðrudýr
verða á svæðinu. Frábærir
skemmtikraftar sjá um
fjöruga dagskrá fyrir
alla fjölskylduna.

SKEMMTIDAGSKRÁ
13:00 Svæðið opnar
14:00 Leikhópurinn Lotta
14:30 Sjómannadagsfiskar
15:00 Góði úlfurinn
15:30 JóiPé og Króli
16:00 Dagskrá lýkur
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Kynntu þér dagskrá sjómannadagsins á hatidhafsins.is

#HBGRANDI

WWW.HATIDHAFSINS.IS

Tvegga daga ör á sjó og landi
Faxaﬂóahafnir og Sjómannadagsráð bjóða alla ölskylduna velkomna á Hátíð hafsins
í Reykjavík um helgina, Hafnardeginum (laugardagur) og Sjómannadeginum
(sunnudagur). Gamla höfnin iðar af líﬁ. Tónlist, skemmtun og veitingastaðir
á svæðinu gleðja gesti og gangandi með ýmsu góðgæti.
Kynnir hátíðarinnar: Örn Árnason
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Lokað
Gönguleið

#HATIDHAFSINS
SÝNISHORN AF DAGSKRÁ
LAU 14.00
LAU 14.00
LAU 15.00
LAU 16.00
LAU/SUN
LAU/SUN
LAU/SUN
LAU/SUN
LAU/SUN
SUN 13.00
SUN 13.30
SUN 15.10
SUN 15.15
SUN 16.00

Kraaakeppni. Grandagarður
Opnun Minjaslóð – Smáforrit um sögu Reykjavíkurhafnar
Valdimar og Ari. Stóra sviðið Grandagarði
Steinunn, Steiney og Dísa. Stóra sviðið Grandagarði
Dr. BÆK á Bótabryggu
Línubrú fyrir börnin. Bak við Sjóminjasafnið
Smíðaðu þinn eigin bát á Bryggusprellinu
Harmonikkufélagið
Færeyski kútterinn Westward Ho býður gestum og gangandi að skoða skipið
Skrúðganga frá Hörpu niður á Grandagarð með Maxímús Músíkús, Skoppu og Skrítlu
Hörpuróður Kayakfélagsins. Víkinni
Landhelgisgæslan; Björgun úr sjó
Stelpuslagur! Koddaslagur á Bótabryggu. Kynnir Dóri DNA
KK og félagar. Stóra sviðið Grandagarði

HÁTÍÐARDAGSKRÁ SJÓMANNADAGSINS
LAU 13.30
SUN Kl. 10.00
SUN Kl. 11.00
SUN Kl. 14.00

Knattspyrnumót og ölskyldudagur sjómanna í Laugardal (Þróttarvelli)
Minningarathöfn um drukknaða sjómenn við Fossvogskirkju
Sjómannamessa í Dómkirkjunni
Heiðrun Sjómanna. Stóra svið, Grandagarði
Einsöngur: Gissur Páll Gissurarson. Kynnir: Gerður G. Bjarklind

Í ár er Sjómannadagurinn tileinkaður 100 ára fullveldisafmæli Íslands,
enda órjúfanlegur hluti af sögu lands og þjóðar.

HÆGT ER AÐ FINNA DAGSKRÁNA Í HEILD SINNI Á HATIDHAFSINS.IS

Tónlist
Furðuﬁskar
Lostæti úr haﬁnu
Bryggusprell

Smíðaðu þinn eigin bát
Kayaksýning
Línubrú
Kraaakeppni

FAXAFLÓAHAFNIR OG SJÓMANNADAGSRÁÐ STANDA AÐ HÁTÍÐ HAFSINS Í REYKJAVÍK,
EN HÁTÍÐIN SAMANSTENDUR AF HAFNARDEGINUM OG SJÓMANNADEGINUM.

Gámaþjónustan
hf. sjómönnum
sendir öllum
Gámaþjónustan hf. sendir öllum
landsins
góðar kveðjur á Sjómannadaginn og minnir á slagorð okkar
sjómönnum
landsins
góðar
kveðjur
sem á við bæði til sjós og lands:
á umhverfi
Sjómannadaginn
Bætt
– betri framtíð

Við hvetjum ykkur til þess að ganga vel um umhverfið á hátíðinni Hátíð hafsins um helgina
og henda úrgangi og umbúðum í viðeigandi ílát.
Minnum á slagorð okkar sem á við bæði á sjó og landi:
Bætt umhverfi – betri framtíð

Berghella 1 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 535 2500 • gamar@gamar.is • www.gamar.is
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Hafnfirðingar fagna
sjómannadeginum

G

estir sem sækja Hafnarfjörð heim um
sjómannadagshelgina verða ekki
sviknir enda löng hefð fyrir líflegri
dagskrá við Flensborgarhöfn þar sem höfðað

er til allrar fjölskyldunnar. Hér getur á að líta
nokkrar myndir frá því á síðasta ári, þar á
meðal frá kappróðrinum, einum af hápunktum hátíðarhaldanna.

SJÓMANNADAGURINN 3. JÚNÍ
SKEMMTILEG HÁTÍÐARHÖLD VIÐ FLENSBORGARHÖFN

2 18

Hátíðardagskrá

Skemmtidagskrá

Önnur dagskrá

• 8:00 Fánar dregnir að húni á hátíðarsvæðinu
• 10:00 Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur við Hrafnistu
• 10.30 Blómsveigur lagður að minnivarða við
Víðistaðakirkju um horfna sjómenn
• 11:00 Sjómannamessa í Fríkirkjunni

• 13–17 Skemmtisigling í boði Hafnarfjarðarhafnar – lagt af stað á hálftíma fresti
• 13:00 Dasbandið
• 13-14 Kappróður við Flensborgarhöfn
• 13:50 Lúðrasveit Hafnarfjarðar
• 14:00 Setning og heiðrun sjómanna
• 14:20 Ávarp og verðlaunaafhending
• 14:30 Bjartmar Guðlaugsson
• 14:50 Leikhópurinn Lotta - söngvasyrpa
• 15:30 Salka Sól
• Þyrla Landhelgisgæslunnar og listflug

• Kaffisala Slysavarnardeildar Hraunprýði
• Þrautabraut í sjó, rennibraut, gámasig,
kassaklifur, fluglínutæki og koddaslagur
• Opið hús í siglingaklúbbnum Þyt.
Árabátar, kajakar, kænur og kjölbátar
• Opnar vinnustofur listamanna í Íshúsi
Hafnarfjarðar og við Fornubúðir
• Bátasmíði fyrir krakka
• Furðuverur úr undirdjúpunum frá Hafró
• Ljósmyndasýning á Strandstígnum
• Sýning á tillögum í opinni hugmyndasamkeppni um framtíðarskipulag
Flensborgarhafnar og Óseyrarsvæðis í
Hafnaborg alla helgina

Nánari upplýsingar á hafnarfjordur.is

Göngum í bæinn

Notum strætó eða stæði við
Flensborg, Fjörð eða íþróttahús

Skiptiaðstaða

Í siglingaklúbbnum Þyt
fyrir þá sem blotna

Gleðilegan Sjómannadag!
hafnarfjordur.is
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Finnbogi Aðalsteinsson er
fæddur árið 1952 og mun
á næsta ári láta af störfum eftir að hafa starfað
tæpa hálfa öld á sjó. Hann
er giftur Elsu Jónsdóttur
landfræðingi. Þau eiga
fjögur uppkomin börn.
Mynd/Hreinn Magnússon


Bryti í hálfa öld
Finnbogi Aðalsteinsson, bryti á Goðafossi, hóf störf hjá
Eimskip í maí 1969. Hann á því að baki tæplega 50 ára
starfsferil hjá félaginu. Finnbogi er lærður matreiðslumaður, en áður en hann fór í nám hafði hann unnið sem 2.
kokkur á Skógarfossi.

Þ

etta er búinn að vera góður
tími,“ segir Finnbogi um
feril sinn hjá félaginu. Hann
lætur af störfum næsta vor, þá 67
ára gamall, eftir hálfa öld í starfi.
„Það hafa auðvitað orðið miklar
breytingar frá því að ég byrjaði,“
segir Finnbogi.
„Það lýsir sér helst í því að það
hefur fækkað mikið í áhöfn um
borð í skipunum. Þegar ég byrjaði
voru venjulega 24-32 í áhöfn, mest
á Gullfossi sem þá var og hét. Eðli
málsins samkvæmt hefur þetta
breyst samhliða aukinni tækniþróun. Þegar ég byrjaði var kokkur, 2. kokkur og þrjár þernur. Þær
þjónuðu til borðs og þá var borðað
í nokkrum matsölum, eða messum
eins og það var kallað. Skipstjórinn og yfir-vélstjórinn borðuðu sér
en ef það voru farþegar um borð
borðuðu þeir með farþegunum.
Síðan var svokallaður yfirmannamessi, þar sem borðuðu saman
vélstjórar og stýrimenn. Þá var

sérstakur hásetamessi og síðan
var vélamessi. Þernur og kokkar
borðuðu síðan sér. Þetta er ekki
lengur svona enda hafa tímarnir
breyst auk þess sem mun færri eru
í áhöfn, eða um 11-14 manns eftir
því hvað skipin eru stór.“
Hver ferð er að jafnaði um 14
dagar, þ.e. frá því að lagt er af stað
úr Reykjavík og komið aftur til
Reykjavíkur eftir stopp í Færeyjum,
Hollandi, Bretlandi og eftir atvikum Vestmannaeyjum og Grundartanga. Aðspurður segir Finnbogi
að matarvenjur um borð hafi ekki
breyst mikið í gegnum tíðina. Með
fækkandi mannskap og breyttu
fyrirkomulagi hafi vissulega dregið úr því að setið sé að snæðingi
að nóttu til, en að öðru leyti eru
matarvenjur nokkuð hefðbundnar.
Algengur heimilismatur, s.s. soðinn og steiktur fiskur, kjötsúpa og
kjöt sem matreitt er á ýmsa vegu, er
fastur liður um borð, auk þess sem
nýstárlegri matur á borð við pizzur,
hamborgara og pastarétti er jafnframt í boði.
En komast menn upp með matvendni um borð?
„Nei, menn bara borða það sem
lagt er á borð,“ svarar Finnbogi að
bragði.
Hann bætir því þó við að matvendni sé almennt séð ekki vanda-

mál. Þá tekur hann sérstaklega
fram að þeir yngri séu vanir að
borða það sem í boði er.
„Yngra fólk er ekki jafn matvant
og þeir sem nú eru í kringum fertugt eða svo,“ segir Finnbogi.
„Það er sú kynslóð fólks sem
hefur fengið heitan mat á leikskóla
og í skóla og segir ekki við matarborðið að það vilji ekki einhvern
mat. Það eru frekar þeir sem ólust
upp við það að vilja ekki einhvern
mat sem eru matvandir. Þessir
guttar sem eru að koma um borð
núna, þeir borða allt. Það er alveg sama hvort það er saltfiskur,
nautasteik, hamborgari eða hvað
um er að ræða. Þetta hefur breyst
með tilkomu mötuneyta í skólum.
Það vill enginn vera út undan við
matarborðið. Ég sé þetta bara á
barnabörnum mínum, þau eru
vön að borða það sem er í boði
hverju sinni.“
Blaðamaður víkur þó að matarrétti sem var ekki algengur fyrir
50 árum á borðum landsmanna,

Faðir minn var
sjómaður og það hefur
sjálfsagt haft einhver
áhrif. Ég heillaðist strax
af þeim sögum sem
hann sagði af sjónum.

kjúklingi. Hvernig gekk að innleiða
þá afurð um borð í skipunum?
„Menn litu bara á þetta sem fóður en ekki mat hér áður fyrr, það er
rétt,“ segir Finnbogi.
„En þegar ég byrjaði að læra var
þessi kjúklingamenning að byrja.
Þá voru veitingastaðir á borð við
Ask að bjóða upp á kjúkling og
franskar. Þetta hefur því verið
hluti af matseðlinum síðan ég
byrjaði. Sjómenn á fraktskipum
voru þó búnir að kynnst því að
borða kjúkling því þeir fengu
hann erlendis.“

Stefndi alltaf á sjómennsku
Finnbogi segir að hann hafi frá
barnsaldri langað til að verða sjómaður, og þá kokkur. Aðspurður
segir hann að það hafi ekki komið
honum til hugar að verða stýrimaður eða vélstjóri eða að gegna
öðrum störfum um borð. Matreiðslan heillaði mest.
„Ég stefndi alltaf að því að verða
sjómaður,“ segir Finnbogi.
„Faðir minn var sjómaður og það
hefur sjálfsagt haft einhver áhrif.
Ég heillaðist strax af þeim sögum
sem hann sagði af sjónum. Faðir

„Konan mín kynntist sjómanni“
n Ólíkt fiskiskipum eru fraktskip oft á siglingu yfir jól og áramót og það
verður því ekki komist hjá því að spyrja hann hvernig lífið sé um borð á
slíkum dögum.
„Ég hugsa að á þeim tæpu 50 árum sem ég hef verið til sjós hafi ég
verið úti á sjó yfir hátíðarnar um helming þess tíma. Oft var maður þó
heima annaðhvort yfir jól eða áramót, en sjaldan hvoru tveggja. En það
hefur ekki truflað fjölskyldulífið. Konan mín kynntist sjómanni og gekk
að eiga sjómann. Að sama skapi þekkja börnin mín ekkert annað en að
pabbi þeirra hafi verið á sjó. Reyndar var það svo hér á árum áður, hvað
fiskiskipin varðar, að menn kepptust við að komast í túr yfir jólin því það
fékkst mjög hátt verð fyrir fisk sem landað var í Hull á Bretlandi á milli jóla
og nýárs eða í byrjun árs.“
Finnbogi nefnir í þessu samhengi að um borð í skipum Eimskips vanti
ekkert upp á fæðið um borð. Alltaf sé hugað að góðu fæði og þá ekki síst
yfir hátíðarnar.
Hefurðu tekið fjölskylduna með þér út á sjó?
„Já, já, margoft hér áður fyrr. En það hefur breyst samhliða örri tækniþróun,“ segir Finnbogi.
„Á árum áður voru lengri stopp í hverri höfn. Þá var stoppað í heilan dag
og jafnvel tvo, þannig að það var hægt að fara í stutta borgarferð ef svo
bar undir. Í dag stoppum við aðeins í nokkra klukkutíma á meðan skipið
er affermt og fermt aftur. Áhöfnin er líka orðin það fámenn að menn eru í
vinnu allan daginn, og því lítill tími til að sinna fjölskyldunni ef hún er um
borð. Það er meiri hraði en áður.“

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

og verkefnisstjórn um öryggi sjófarenda
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minn var sjómaður á síðutogara
en færði sig síðan yfir á fraktskip.
Ég var þá um átta ára gamall og ég
man að hann talaði mikið um það
hvað honum fannst miklu betra að
vera á fraktskipi. Það hefur líklega
ráðið því að ég fékk frekari áhuga
á því að fara sjálfur á fraktskip,
sem ég síðan gerði. Þegar ég var
um 12 eða 13 ára gamall stefndi ég
að því að verða kokkur um borð í
skipi og stefndi alltaf að því.“
Finnbogi segir þó að aðbúnaður um borð í skipum nútímans sé
ekki samanburðarhæfur við þann
aðbúnað sem menn lifðu við þegar
faðir hans var á sjó og þegar Finnbogi hóf feril sinn á sjónum.
„Aðbúnaðurinn um borð í fiskiskipum var ekki spennandi á þessum tíma, t.d. á síðutogurum. Í dag
er aðbúnaðurinn orðinn miklu
betri um borð í bæði fiskiskipum
og fraktskipum,“ segir Finnbogi.
„Þegar ég var að byrja voru
menn oft 2-3 saman í herbergi. Í
nýjustu skipunum eru menn með
sitt eigið herbergi, sitt eigið salerni
og fleira. Það er líka betri aðstaða
um borð í fraktskipum. Herbergin
„Yngra fólk er ekki jafn matvant og þeir sem nú eru í kringum fertugt eða svo.
eru rýmri en áður, það er gufubað
Það er sú kynslóð fólks sem hefur fengið heitan mat á leikskóla og í skóla og
um borð, þreksalur og fleira.“
segir ekki við matarborðið að það vilji ekki einhvern mat. Þessir guttar sem
Finnbogi segir að nú til dags
eru að koma um borð núna, þeir borða allt.“
þyki þó ekki jafn spennandi að
hefja sjómennsku og var þegar
stúlku á bar og segist stunda
reiðslu 16 ára gamall unnum við
hann var ungur, þrátt fyrir mun
sjómennsku má vænta þess að
vaktavinnu í náminu. Vegna góðra
betri aðbúnað og betri starfsskilhún standi upp frá borðinu,“ segir
tengsla komst ég strax á samnFinnbogi sposkur.
yrði um borð í skipum.
ing og þá var unnið annaðhvort
„En á þeim tíma sem ég byrjaði
„Það er ekki mikil nýliðun, ungt
á morgunvakt eða kvöldvakt og
sá ég þetta fyrir mér í hillingum.
fólk í dag er ekki spennt fyrir sjósvo flestar helgar. Ég sá fyrir mér
WHYÞegar ég byrjaði að læra matað ef ég færi að vinna í landi, t.d.
mennsku. Ef ungur maður hittir

CHOOSE?

Papernet uses
BATP technology,
ABSOLUTELY EXCLUSIVE
IN EUROPE

2

Án þess að
nota BIOTECH

Eftir 10 daga
með BIOTECH

Eftir 30 daga
með BIOTECH

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

RANGE

cm

cm

407567 Superior Maxi Jumbo Toilet Paper

White

2

Micro

m

9,5

27

7,6

407573 Superior Maxi Jumbo Toilet Paper

White

2

Micro 247,1 810 30,5 9,5

27

6

300

n° cm cm
811 37

n°

cm

cm

White

2

Micro

150

405 37

9,5

19,5

7,6

407574 Superior Mini Jumbo Toilet Paper

White

n°
2

Micro

140

459 30,5 9,5

19,5
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No mechanical operation.
Makes routine cleaning easier.
Toilets are more hygienic.

n° cm cm

cm

cm

407569 Superior Toilet Paper Single Wrap

White

10

4,5

PURGING OPERATIONS

407570 Superior Toilet Paper Roll

White

407575 Superior Toilet Paper Roll

White

407576 Superior Toilet Paper Roll

White

AVOIDS
BLOCKAGES

m

n°
2

m

Micro 18,15 165 11

n°
2

n° cm cm

m

9,5

n° cm cm

Micro

27,5 250 11

Micro

19,8 180 11

9,5

cm

cm

12,4

4,5

n°/cm

material

6x1 24x2/258 Virgin pulp

6x1

407568 Superior Mini Jumbo Toilet Paper

n°

48/243

Virgin pulp

n°/cm

material

12x1 24x2/258 Virgin pulp
12x1

48/243

Virgin pulp

n°

n°/cm

material

12x8 12x2/258 Virgin pulp

n°

n°/cm

material

8x6 14x2/258 Virgin pulp

Keeps pipes and septic tanks clean.
Savings on maintenance costs.
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SAFEGUARDS
Engar
THE ENVIRONMENT
stíflurCleaner
í waste water.
Completely biodegradable.
klósetti
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Eldsvoði og strand
Hjá Eimskip hefur fram til þessa
verið miðað við að menn láti af
störfum um 67 ára aldur og því
stefnir Finnbogi sem fyrr segir á
starfslok á næsta ári. Eðli málsins
samkvæmt upplifa menn eitt og
annað eftir að hafa starfað á sjó í
tæpa hálfa öld. Finnbogi var meðal annars um borð á Selfossi þegar
skipið strandaði á Vestdalseyri í
Seyðisfirði í október 1973 og sat þar
fast í nokkra daga. Hann var líka
um borð í Goðafossi sem strandaði
við Hvaler í Óslóarfirði í Noregi í
febrúar 2011.
„Það var mjög sérstakur viðburður,“ segir Finnbogi um strandið.
„Þá gerði maður sér dálítið grein
fyrir þeirri græðgisvæðingu sem
myndast í kringum svona. Sem
betur fer sakaði engan í áhöfn, en
PRODUCT
það THE
voru strax
komnir lögmenn

Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á sjómannadaginn

Engin
ólyktELIMINATES

3

um borð til að skrá niður allt sem
var í gámum. Það var algjör bilun
um borð og það myndaðist kaótískt ástand, það ætluðu allir að
maka krókinn.“
Versta tilfellið sem Finnbogi rifjar upp var þó þegar eldur kom upp
í Goðafossi í nóvember 2013. Skipið var þá statt í um 70 sjómílna
fjarlægð frá Færeyjum. Þrettán
manns voru í áhöfn skipsins auk
þriggja farþega og sluppu allir að
mestu heilir á húfi. Áhöfnin náði
að ráða niðurlögum eldsins og var
síðar heiðruð af Eimskipafélaginu
fyrir hetjulegt björgunarstarf við
mjög erfiðar aðstæður.
„Það var snarvitlaust veður, við
vorum lítið lestaðir þannig að skipið valt mikið,“ segir Finnbogi þegar
hann rifjar þennan atburð upp.
Sjálfur slasaðist hann lítillega og
varð eftir á sjúkrahúsi í Færeyjum
þar sem skipið hafði viðkomu.
„Við höfðum sem betur fer hlotið
þjálfun og allir lögðu sitt af mörkum við að ráða niðurlögum eldsins. Það bjargaði því sem bjargað
varð.“
- gfv

á hóteli eða á veitingastað, yrði
ég hvort eð er mest að vinna um
helgar og aðra hátíðisdaga. Þá var
ferðaþjónustan vissulega ekki jafn
umfangsmikil og hún er í dag.“

n°

- fyrir þig og umhverfið

ELIMINATES
UNPLEASANT ODOURS

n Finnbogi er einn af fáum sem enn bera starfsheitið bryti um borð í
íslenskum skipum. Alþjóðlegar skipaskráningar viðurkenna ekki starfsheitið bryti (e. chief steward) en þess í stað kemur til starfsheitið matreiðslumaður eða kokkur. Félag bryta, sem stofnað var árið 1955 og hvar
Finnbogi er formaður, hefur nú runnið inn í Félag skipstjórnarmanna. Finnbogi segir að innan fárra ára heyri starfsheitið sögunni til.

Roll

Vistvænar rekstrarvörur
1

Starfsheitið bryti leggst af

n°

m

cm
4,5

n° cm cm

cm

cm

n°

n°/cm

material

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

10,3

4,6

8x8

33/227

Recycled

n°

DERMATOLOGICALLY
TESTED

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

n°

n°/cm

material

24x4 12x2/258 Virgin pulp
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Interfold

Engar
TEST
DERMA
stíflur í
frárennslislögnum
DER
M
A

cm
10,2

2

407571 Superior Interfold Toilet Paper

White

n°
2

407572 Superior Handtowel V Folded Flushy

White

2

Wave

n°
224

cm
11

cm
21

n°

cm

cm

Wave

210

22

21

• DERMA
ST
T
TE

n°

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

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

- vinna með þér

RV 04/15

– fyrir þig og þinn vinnustað
Rekstrarvörur

n°
n°/cm
224x40 20x2/260

n°

n°/cm

210x15 20x2/260

material
Virgin pulp

material
Virgin pulp
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Nýtur sín í langferðum einn á báti
Hafsteinn Jóhannsson,
siglingakappi, kafari og
vélstjóri frá Akranesi, til
heimilis að Sunde í Sunnhörðalandi í Noregi, er
goðsögn í lifanda lífi. Hann
verður 83 ára gamall í haust
en er lagður upp í langferð
á 36 feta vélbát sínum frá
heimili sínu upp eftir
norðurströnd Noregs.
Hann fer sér að engu óðslega í ferðalaginu, sem fram
og til baka telur líkast til
um 3.500 kílómetra, eða
tæpar 1.900 sjómílur.

H

ér á landi var Hafsteinn
frægur fyrir hugdirfsku og
dugnað á síldarárunum
og gekk ýmist undir nafninu Hafsteinn á Eldingunni eða Hafsteinn
kafari. Hann flutti síðar til Noregs
og starfaði þar í álveri, en vakti
svo heimsathygli þegar hann í apríl 1991, 55 ára gamall, lauk einsamall hringsiglingu um hnöttinn án
viðkomu í höfn á heimasmíðaðri
62 feta seglskútu sinni, Eldingu.
Ferðalagið tók átta mánuði.
Hafsteinn er bæði fyrsti Íslendingurinn og fyrsti Norðurlandabúinn til að ljúka hnattsiglingu einsamall án þess að koma að
landi á leiðinni. Í bókinni Hafsteinn
á Eldingunni sem rituð var um afrekið og kom út 1993 kemur fram að
eitthvað á annað hundrað manns
hafi siglt hringinn einir á seglskútu,
þar af hafi hins vegar ekki nema
rúmir tveir tugir gert það án landtöku á leiðinni.
Þegar Sjómannadagsblaðið tók
hús á Hafsteini var hann að stússa
úti í bílskúr heima hjá sér í Sunde,
en bærinn er um 65 kílómetra suður
af Bergen. Hann var að dytta að
einu og öðru og svo að undirbúa
ferðalag sumarsins.
Seglskútan Elding, sem hann
smíðaði alfarið sjálfur og sigldi
svo umhverfis hnöttinn milli 1990
og 1991, er í láni hjá nágranna Hafsteins í Sunde. „Hann er eiginlega
búinn að taka við bátnum, hann
Daniel Røyrvik,“ segir Hafsteinn
og bætir við að seglskútan sé í töluverðri notkun hjá Daniel, sem fari
í skreppitúra til Hjaltlandseyja og
aðrar ferðir.
Á meðan siglir Hafsteinn öðrum
bátum og kveðst vera með þrjá sjófæra í notkun. Þar af er einn alveg

Hafsteinn Jóhannsson kafari er goðsögn í lifanda lífi og eldhress þótt hann sé skriðinn yfir á níræðisaldur. Haft hefur verið á orði að ef ætti að líkja honum við einMynd/Rúnar Ármann
hvern kæmu helst upp í hugann skátahöfðinginn Robert Baden-Powell og Tarzan. Hér er Hafsteinn í nýlegri heimsókn hjá vinafólki í Reykjavík. 

Eftirmynd Eldingarinnar II
Hafsteinn lauk við að gera upp
rauða stálbátinn í fyrrasumar og
fór þá á honum stuttan túr. „Þetta
er sama teikningin og Eldingin
II,“ segir hann. Örlítill útlitsmunur á bátnum nú og þeim gamla
skýrist af því að hann eigi enn eftir
að smíða hús aftur á hann líkt og
hann gerði á gamla bátnum. „Þar
er upphækkunin þar sem eldhúsið
var á þeim gamla.“ Gamli báturinn
var átján tonna breskur stálbátur,

Haldið til aðstoðar í froskkafarabúningnum. Myndin er úr myndasafni Hafsteins Jóhannessonar og líklegt að hásetinn um borð í Eldingunni II hafi
Mynd/Hafsteinn Jóhannsson
smellt af. 

eins og Eldingin II, sem hann gerði
út á síldarárunum og var frægur fyrir að skjótast um á þar sem
kafara var þörf til þess að bjarga

málum þegar síldar- og loðnuveiðiskipin höfðu til að mynda flækt
veiðarfæri sín í skrúfunni.

Ef ég get hjólað í
þrjár áttir, þá stoppa
ég í þrjá daga.

Karl frá Akureyri, sem Hafsteinn
festi kaup á árið 1961. Báturinn sem
hann var að gera upp og er eins og
Eldingin II segir Hafsteinn að sé
sagður smíðaður 1939 í Tromsö í
Norður-Noregi.
Sjálfur er Hafsteinn ekkert á
þeim buxunum að leggja af ferðalög þótt hann sé að verða 83 ára
gamall í haust. Það er á þriðja bátnum, sem hann nefnir Drauminn,
sem hann ferðast upp með strönd
Noregs í sumar. Draumurinn er
mótorbátur úr mahóní, 36 fet að
stærð, límdur og skrúfaður saman.
Hafsteinn lagði upp frá Sunde
undir lok apríl og ætlar að sigla eins
norðarlega og hann nennir og nota
svo sumarið til að dóla heim á leið
aftur. „Ég veit svo sem ekki hvað
ég fer langt, en ég verð að minnsta
kosti þrjá mánuði á leiðinni, fram
og til baka. Það er bara sumarfríið.“
Hafsteinn er oftast einn á ferð og
segist helst vilja hafa það þannig

Hafsteinn lauk í fyrrasumar við að gera upp bát sem er alveg eins og Eldingin II sem hann gerði út á síldarárunum á Íslandi. Eini munurinn nú er að á Eldingunni var hann búinn að byggja yfir afturMyndir/Hafsteinn Jóhannsson
hluta bátsins. 

Hlið dagsins ER
SUÐSUÐVESTAN 30 M Á SEK.

facebook.com/Homeblest
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Þegar Hafsteinn Jóhannsson gerði út Eldinguna II voru stundum unglingspiltar með honum sem hásetar. Hér má sjá Sigurð Steinar Ketilsson, sem nýhættur er sem skipherra hjá Landhelgisgæslunni eftir 50
Mynd/Margeir Margeirsson
ára starf, aðstoða Hafstein. 

Þegar ekki mátti miklu muna
n Eldingin var of lítil og ekki nógu öruggt skip, það sýndi sig æ betur
þó aldrei kæmi neitt alvarlegt fyrir. Við lentum þó í því í sameiningu við
Einar Sigurðsson að fá á okkur brot út af Garðskaga sem lagði bátinn á
hliðina. Við vorum heppnari en Sigurður Long sem lenti í svipuðu ólagi
á sömu slóðum, rétt fyrir utan innsiglinguna til Sandgerðis, nema hann
fór heila veltu á bátnum og sigldi honum síðan áfram í höfn. Við fórum
ekki alveg hringinn, við Einar, en það hefur kannski ekki mátt miklu
muna.
Einar Sigurðsson munstraði sig aftur á bátinn hjá mér í mars árið
1964 og ég skal ekki segja hvort skólinn hefur þá verið búinn eða hann
bara hættur. Hann varð fimmtán ára þetta vor, og áður en kom að því
man ég að hann þurfti að fá
frí til að láta ferma sig, þannig
að hann hefur átt það eftir frá
árinu áður. Þegar við vorum
á leið heim til Sandgerðis,
þriðjudaginn 24. mars 1964,
eftir að hafa skorið úr skrúfunni á Blátindi KE 88 fórum
við full grunnt út af Garðskaga,
með þeim afleiðingum að um
klukkan hálfellefu um kvöldið
fáum við á okkur þetta brot,
þannig að báturinn leggst alveg á bakborðshliðina. Það var
bræla og við Einar vorum báðir
uppi og vorum að ræða málin, þegar sé allt í einu í skini
græna ljóssins hvar kolgrá
holskeflan steypir sér yfir okkur stjórnborðsmegin. Ég stóð
við stýrið þegar þetta gerðist
og allt í einu stóð ég á hurðinni
bakborðsmegin og sá rauða ljósið beint fyrir neðan mig, en Einar hafði
náð taki á dýptarmælinum sem var festur neðan í þakið og hékk í honum, spriklandi í lausu lofti eitt andartak, áður en hann féll ofan á öxlina
á mér. Við Einar sluppum alveg ómeiddir, en það brotnuðu þrjár rúður
í yfirbyggingunni á bátnum yfir vélinni, allar rúður í stýrishúsinu voru
sem betur fór heilar, og rafgeymarnir brotnuðu í spón báðir tveir. Báturinn hélt þó ferð og rétti sig von bráðar, þannig að við komumst heilu
höldnu til hafnar.
Ýmsir spurðu mig eftir á hvort Einar hefði ekki fengið áfall, svona
barnungur piltur. En það var öðru nær. Það er munurinn þegar maður
er með þessa gutta með sér. Þeir virðast engan veginn geta meðtekið
hvað lífsháski er. Þeim finnst þeir vera alveg óbugandi, þeir trúa ekki
að neitt geti komið fyrir þá sjálfa. Þess vegna fékk Einar auðvitað ekkert
sjokk, þetta var ný og spennandi lífsreynsla sem hann gat miðlað hverjum sem heyra vildi og þurfti ekkert að ýkja, þetta var nógu mergjað án
þess.
– Hafsteinn á Eldingunni, útg. 1993. Höf. Rúnar Ármann Arthúrsson.

núorðið. Þannig er það einnig núna.
„Það þýðir ekkert að hafa með fólk í
svona löngum ferðum,“ segir hann
og hlær dátt. „Þeir fara héðan og
skilja fjölskylduna eftir og komast
nokkra daga, en svo fer allt í háaloft
og þeir verða bara að fara heim,“
gantast hann. Einfaldast sé að ferðast einn og vera þá bara við stjórnvölinn í einu og öllu og geta hagað
seglum eftir vindi.
2016 var Hafsteinn síðast á ferð á
Íslandi, en sú ferð var líka hugdetta,
þar sem hann og íslenskur ferðafélagi hans, skipstjóri í Noregi, voru á
leið til Skotlands „En við breyttum
því bara og fórum til Íslands. Hann
er ættaður að vestan og þar var ættarmót sem við fórum á.“
Árið áður sigldi Hafsteinn hins
vegar Draumnum upp norður með
Noregi, allt upp til Nordkapp í
Finnmörk. Með því vildi hann prófa
bátinn eftir að hafa gert hann upp,
en segja má að sigling sem þessi sé
eldskírn fyrir hvaða bát, og jafnvel
hvaða mann sem er, því upp með
strönd Noregs frá Sunde er um
1.800 kílómetra leið til Nordkapp.
„Það var þriggja mánaða túr,“ bætir
Hafsteinn við og því um svipaða
ferð að ræða og hann er í núna í
sumar. Tímalengdin skýrist svo af
því að hann hreyfi sig bara ef veður
er gott. „Og þegar ég segi gott veður
þá þýðir það að það megi ekki rigna.
Maður er á ferðalagi og ef það er
rigning þá sést ekki neitt. Það verður að vera sól og sumar.“
Frelsistilfinningin heillar
Þegar Hafsteinn er spurður að því
hvað reki menn af stað í svona
langar siglingar, hvort heldur sem
það er skútusiglingin umhverfis
jörðina eða langsiglingar upp með
strönd Noregs, þá stendur ekki á
svari. „Það er frelsistilfinningin,“
segir hann. Og eins sé það í ferðinni
sem nú stendur yfir, hann færi sig
úr stað þegar honum sýnist og fari
þá bara stutta túra í senn. „Bara
frá tíu að morgni til fimm eða sex
síðdegis.“
Þá segist Hafsteinn hafa með sér
reiðhjól um borð og noti það til að
kanna nánar umhverfið þar sem
hann fer í land hverju sinni. „Ef ég
get hjólað í þrjár áttir, þá stoppa ég í
þrjá daga.“ Lengstu hjólatúrar sem
hann fari í séu kannski þrjátíu kílómetrar áður en hann heldur aftur í
átt til hafnar, og hjólar þá kannski
um 60 kílómetra þann daginn.
„Þetta er ægilega fín hreyfing og góð
leið til þess að skoða sig um.“
Hafsteinn hefur alltaf verið
heilsuhraustur og var raunar talinn
hálfgert ofurmenni hér heima á
síldarárunum, þar sem hann vann
þrekvirki einsamall við að skera
netaflækjur úr skrúfum togaranna

og síldarbátanna. Það þarf líka þrek
í miklar siglingar og langa hjólreiðatúra og ekki gefið að menn hafi
heilsu í slíkt komnir á níræðisaldur. Sjálfur gefur Hafsteinn þó ekki
mikið fyrir vangaveltur sem þessar.
Hann geti fengið kvef eins og hver
annar. Meira að segja hafi hann
þurft að leggjast í mars á þessu ári
þegar hann fékk ristil, en á honum
má heyra að svoleiðis komi ekki oft
fyrir. Ristill orsakast af hlaupabóluvírusnum en hefur heldur veglegra
heiti á norskunni. „Ég man ekki
hvað þetta heitir á íslensku en hér
er þetta kallað helvetesild, eða
helvítiseldur. Menn fá þetta í
mjöðmina og eldurinn slær mann
alveg út í viku að minnsta kosti. Og
ekki annað til bragðs en að borða
verkjatöflur á meðan.“
Hafsteinn segir að oft hafi tilviljanir ráðið för og það eigi við um
hvernig á því stóð að hann lagði
fyrir sig froskköfun, sem svo varð
grundvöllurinn fyrir útgerð hans
til aðstoðar fiskiskipaflotanum á
síldarárunum á Íslandi. Hann var
á sjó 1957, á tuttugasta og öðru
aldursári, og hafði í bríaríi fest
kaup á köfunargræjum í Hull í
Bretlandi, svokölluðum þurrgalla
og tilheyrandi búnaði. Síðan hafi
hann í kjölfarið tekið að svipast
um eftir leiðum til að læra á búnaðinn. Meðal annars sótti hann
um í froskköfunardeild norska
sjóhersins. Þar fékk hann ekki inni,
enda ekki norskur ríkisborgari, en
var í svarbréfi bent á að sækja um
hjá björgunarfyrirtækinu Falken
Redningskorps í Ósló, sem þá hafði
nýverið stofnað köfunarsveit sem
mönnuð var fyrrverandi hermönnum. Þeir söfnuðu meðal annars fé
með því að bjóða kennslu í froskköfun og Hafsteinn komst að á
fyrsta almenna námskeiðinu fyrir
froskkafara sem haldið var í Noregi.
„Og þá var upplagt að byrja með köfunarþjónustu þegar ég kom heim til
Íslands aftur.“
Íslandsferð ekki í kortunum
Á þessum árum munaði líka um
Hafstein og kunnáttu hans, færni
og hörku við köfun, því að á 11
árum er talið að hann hafi komið
yfir 1.300 bátum til hjálpar, en mest
voru það skipstjórar á síldarbátum

Það þýðir ekkert að
hafa með fólk í svona
löngum ferðum.

norðanlands og austan og á vertíðarbátum suðvestanlands sem til
hans leituðu. Hafsteinn tók fjölda
ljósmynda á síldarárunum og eru
þær verðmæt heimild um bæði
skipakost og staðhætti á þessum
tíma. „Ég notaði tímann yfir daginn
þegar menn létu reka. Þá keyrði ég
á milli og tók myndir.“
Verkefnin segir Hafsteinn hafa
verið næg þegar menn voru að
fóta sig með nýjar veiðiaðferðir og
veiðarfæri. „Þeir voru alltaf að fá
í skrúfuna. Þetta var alveg nýtt og
ég var réttur maður á réttum tíma
þegar kom að köfun á fiskimiðunum.“
Báturinn sem Hafsteinn byrjaði
með, Eldingin I, segir hann að hafi
verið allt of lítill svo hann bætti við
sig báti númer tvö, sem fljótlega
hafi orðið of lítill líka. Bæði var það
vegna aukinna umsvifa og sjólags.
Í bókinni Hafsteinn á Eldingunni
er til dæmis sagt frá því þegar þeir
voru hætt komnir Hafsteinn og
Einar Sigurðsson, unglingspiltur
sem var hjá honum háseti um borð.
Kafla úr bókinni með frásögn af
þessu má sjá hér til hliðar.
„Svo kom Eldingin III og það er
báturinn sem er notaður enn í dag
við hvalaskoðun í Reykjavík.“ Þau
bátakaup voru mikil fjárfesting,
en á sama tíma urðu breytingar
á veiðunum og botninn datt úr
síldveiðunum við Ísland. „Og þá
breyttist þetta allt saman.“ Nóg
hafi samt verið að gera en málin
hafi þróast þannig að hann sagði
skilið við köfunarútgerðina og hélt
af landi brott. „Ég hætti bara og fór,“
segir Hafsteinn.
Fyrst fór hann til Trínidad í
Karíbahafinu með Braga Kristjánssyni, samstarfsmanni úr kafaraútgerðinni heima á Íslandi. „Þar
var hann skipstjóri á rækjubáti og
ég var vélstjóri á sama báti. Þarna
var ég í eitt ár og hann örugglega í
tvö.“ Þá hafi komið tími í siglingum á norsku flutningaskipi sem
meðal annars hafi flutt hráefni í
álverið í Húsnesi í Noregi. Þar sótti
Hafsteinn um og fékk vinnu og var
þar með sestur að í Noregi árið 1973.
„Og í álverinu var ég í 25 ár,“ segir
hann, en það var undir lok starfsferilsins sem hann tók að smíða
seglskútuna Eldingu og lauk henni
á þremur árum, áður en við tók
hringsiglingin um hnöttinn.
Á eftirlaunum segir Hafsteinn
nóg við að vera, hvort heldur það
er við að gera upp báta, dytta að
eða undirbúa ferðalög og ferðast.
Hann segir Íslandsferð samt ekki í
kortunum alveg í bráð. Ferðalagið í
sumar muni taka sinn tíma, að sigla
Draumnum upp með strönd Noregs
og heim aftur. „En á næsta ári veit
ég ekkert hvað ég geri.“
– óká

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn

TIL HAMINGJU SJÓMENN!

FISK Á
GRILLIÐ!

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land
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Reglulegar siglingar
yfir hafið og heim

Sundahöfn er sem kunnugt er
langstærsta flutningahöfn landsins, hvar bæði Eimskip og Samskip
eru með athafnasvæði.

Á hverju ári eru fluttar yfir 300 þúsund gámaeiningar um
hafnir Faxaflóahafna, eða um 3,5 milljónir tonna. Sundahöfn er sem kunnugt er langstærsta flutningahöfn landsins, hvar bæði Eimskip og Samskip eru með athafnasvæði. Til viðbótar fara fram miklir flutningar á vörum
frá öðrum stöðum á landinu, s.s. Reyðarfirði, Akureyri,
Vestmannaeyjum og þannig mætti áfram telja.

E

imskip ber höfuð og herðar
yfir önnur flutningafyrirtæki á hafi og ætla má að
markaðshlutfall félagsins sé um
helmingur alls þess sem flutt er
til og frá landinu á sjó. Félagið
heldur úti fimm áætlunar-siglingarleiðum til og frá landinu;
fjórum til Evrópu og einni til NAmeríku. Þá flytur félagið einnig
vörur til og frá Nuuk á Grænlandi í samstarfi við aðra. Næststærsta félagið á þessum markaði er Samskip, sem ætla má að
flytji um fimmtung allra vara til
og frá landinu með tveimur siglingarleiðum til Evrópu.
Hér á síðunni má finna kort
þar sem siglingarleiðir þeirra félaga sem halda uppi reglubundnum siglingum hér á landi eru
teiknaðar upp. Þó má geta þess
að starfsemi Eimskips og Samskipa er mun víðtækari og umfangsmeiri en hér er teiknað upp.
Bæði félögin halda uppi öflugu
flutningakerfi, bæði á landi og
sjó í Evrópu. Þá má einnig nefna
að Eimskip heldur uppi reglulegum siglingum um strendur
Noregs og upp til Rússlands og
jafnvel þó svo að Samskip sigli

ekki til N-Ameríku frá Íslandi er
félagið með reglubundnar siglingar til N-Ameríku frá Rotterdam í Hollandi. Þetta eru aðeins
dæmi um erlenda starfsemi
félaganna.
Minni félög með tíðar siglingar
Flestir þekkja nú vörumerkið
Smyril Line vegna farþegaskipsins Norrænu sem siglir hingað til
lands allan ársins hring og kemur í land á Seyðisfirði. Norræna
flytur þó líka vörur ef því er að
skipta. Aftur á móti hóf Smyril

Samskip
Blá leið - Vikuleg brottför, tvö skip notuð, tekur 14 daga að sigla						
Reykjavík
Vestmannaeyjar Immingham
Rotterdam
Cuxhaven
Varberg
Kollafjørður
Reykjavík
Græn leið - vikuleg brottför, tvö skip notuð, tekur 14 daga að sigla						
Reykjavík
Ísafjörður
Sauðárkrókur Akureyri
Reyðarfjörður Kollafjørður
Rotterdam
Immingham
Reykjavík

Cargow

Smyril Line Cargo

Vikuleg brottför, tekur 12 daga að sigla	
Rotterdam
Reyðarfjörður
Rotterdam

MS Mykines flutningaskip, vikuleg brottför
Rotterdam
Þórshöfn
Þorlákshöfn
Rotterdam
Norræna farþegaskip, vikuleg brottför (tíðari siglingar yfir sumarið)		
Hirtshals
Þórshöfn
Seyðisfjörður
Þórshöfn
Hirtshals
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flutningsaðili álvers Alcoa á
Reyðafirði. Hvað hin álverin
varðar er Eimskip flutningsaðili
fyrir Norðurál á Grundartanga
og Thor Ship flytur fyrir álverið í
Straumsvík.

Næst stærsta
félagið á þessum
markaði er Samskip,
sem ætla má að flytji
um fimmtung allra vara
til og frá landinu með
tveimur siglingarleiðum
til Evrópu.

Eimskip

Line á síðasta ári reglubundnar
siglingar á milli ÞorlákshafnBlá leið - Vikuleg brottför, tvö skip notuð, tekur 14 daga að sigla	
ar og Rotterdam með viðkomu í
Reykjavík
Reyðarfjörður
Þórshöfn
Rotterdam
Bremerhaven Aarhus
Þórshöfn
Reykjavík
Grundartangi
Þórshöfn í Færeyjum.
									
Þá hefur flutningafyrirtækið
Gul leið - vikuleg brottför, tvö skip notuð, tekur 14 daga að sigla						
Cargow
einnig gert sig gildandi í
Reykjavík
Vestmannaeyjar Þórshöfn
Immingham
Vlissingen
Rotterdam
Reykjavík
Grundartangi		
siglingum hér á landi. Cargow,
									
sem er með höfuðstöðvar í RotterGræn leið - vikuleg brottför, þrjú skip notuð, tekur 20 daga að sigla						
dam
í Hollandi, er að hluta til í
Reykjavík
Argentina
Halifax
Portland
Argentina
St. Anthony
Reykjavík			
eigu athafnamannsins Bjarna
									
Ármannssonar, sem jafnframt
Grá leið* - vikuleg brottför, tvö skip notuð, tekur 15 daga að sigla					
Reykjavík
Ísafjörður
Sauðárkrókur Húsavík
Akureyri
Þórshöfn
Runvavik
Scrabster
Immingham
Reykjavík er stjórnarformaður félags
*Aðeins önnur hver ferð stoppar á Ísafirði, Sauðárkróki og Húsavík ins. Hjá Cargow starfa margir
Íslendingar. Skip Cargow koma
vikulega til hafnar á ReyðarRauð leið* - vikuleg brottför, tvö skip notuð, tekur 14 daga að sigla						
firði, en félagið heldur uppi
Reykjavík
Þórshöfn
Aarhus
Swinoujscie
Fredrikstad
Helsingborg
Aarhus
Reykjavík		
*Aðeins önnur hver ferð stoppar í Swinoujscie og Helsingborg reglubundnum siglingum milli
Reyðarfjarðar og Rotterdam í
Hollandi þar sem það er helsti

Stolt íslenskrar náttúru
Íslenskt heiðalamb
MEÐ VILLTUM ÍSLENSKUM KRYDDJURTUM

Blóðberg • Birkilauf • Aðalbláberjalyng • Einir

VELDU GÆÐI, VELDU KJARNAFÆÐI

WWW.KJARNAFAEDI.IS

Flestar siglingar til Rotterdam
Það þarf varla að koma á óvart
að fyrir utan Reykjavík er Rotterdam í Hollandi algengasta
höfnin í flutninganeti skipafélaganna. Rotterdam er stærsta höfn
Evrópu og um hana fara árlega
um 12 milljónir gáma, eða um
450 milljón tonn af vörum. Öll
álverin hér á landi flytja framleiðslu sína til Rotterdam, þaðan
sem henni er síðan dreift áleiðis.
Eimskip stoppar reglulega í Þórshöfn í Færeyjum en eins og sést á
kortinu hér á síðunni eru einnig
tíðar siglingar til Immingham í
Bretlandi og Árósa í Danmörku.
Bæði Eimskip og Samskip tóku
fyrir nokkrum árum upp strandsiglingar í siglingakerfi sínu og
sigla með reglubundnum hætti
til Ísafjarðar, Sauðárkróks, Akureyrar, Húsavíkur, Reyðarfjarðar og Vestmannaeyja.
Kortið hér á síðunni gefur
ágæta mynd af því umfangsmikla flutningakerfi á hafi sem
byggt hefur verið upp hér á
landi. Þetta kerfi er engum takmörkunum háð og ekkert bendir
til annars en að það muni vaxa
með árunum. 
- gfv
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sjómannadagsbl aðið

júní 2018

Mörg aðkallandi verkefni fram
undan í þjónustu við aldraða
í landi Garðabæjar innan tíu ára.
Að því loknu verður risin afar
glæsileg öldrunareining á svæðinu við Hraunvang,“ segir Hálfdan.

Hálfdan Henrysson tók við formennsku í Sjómannadagsráði á aðalfundi ráðsins í maí á síðasta ári þegar hann lét
jafnframt af embætti varaformanns. Hálfdan hefur setið í
Sjómannadagsráði í 31 ár og 25 ár í stjórn, gegnt þar margvíslegum störfum, setið í ritnefnd Sjómannadagsblaðsins,
gegnt starfi ritara og gjaldkera Sjómannadagsráðs og loks
varaformennsku uns hann tók við formannsstarfinu af
Guðmundi Hallvarðssyni.

H

álfdan er Reykvíkingur,
stjórastöðu í málefnum áhafna skipa
fæddur 19. september 1943.
hjá Siglingamálastofnun ríkisins,
Hann er kvæntur Eddu
síðar Siglingastofnun. Þar starfaði
Þorvarðardóttur, fv. læknaritara,
ég í rúman áratug sem deildarstjóri
og eiga þau fjögur börn; Henry,
skipa og hafnarríkiseftirlits,“ segir
Þorvarð Ragnar, Halldór Gunnar og
Hálfdan, sem var einnig yfirmaður
Helgu Dís. Hálfdan lauk farmannabjörgunarmiðstöðvar Slysavarnaprófi 1967 og skipstjóraprófi frá
félags Íslands í tæpan áratug. „Ég
varðskipadeild Stýrimannaskólsöðlaði svo aftur um árið 2004
þegar ég og Henry, sonur minn,
ans ári síðar. Sama ár lauk Hálfdan
stofnuðum Skipaskoðun Íslands
kafararéttindum hjá Landhelgisásamt verkfræðistofunni Hönnun.
gæslunni og kennaraprófi í skyndihjálp. Hann hefur síðan lokið hverju Hana rákum við til 2011 þegar við
haftengda prófinu á fætur öðru, m.a. sameinuðumst fyrirtækinu British
Standard Institute og hjá því var
hjá danska sjóhernum og flughernég uns ég tók við formennsku í Sjóum þar í landi auk prófa frá bandarísku strandgæslunni í leit og björgmannadagsráði.“
un á hafi og prófa frá Vopnaskóla
bandaríska sjóhersins. Lífsstarfið
Yfirstandandi stórframkvæmdir
hefur tengst hafinu alla tíð eins og
Um þessar mundir standa yfir
reyndar föður hans, Henry Hálfeinar mestu framkvæmdir sem
danarsonar, sem var einn stofnenda Sjómannadagsráð hefur ráðist í.
„Já, það má segja það, því í byrjun
Sjómannadagsráðs og formaður
þessa árs hófst jarðvinna undir nýtt
þess í rúma tvo áratugi.
hjúkrunarheimili við Sléttuveg í
Reykjavík fyrir eitt hundrað íbúa
Fimmtán ára á sjóinn
ásamt þjónustumiðstöð sem verður
Fimmtán ára hóf Hálfdan sjósamtengd heimilinu. Ríki og borg
mennsku á flutningaskipinu Tungubyggja og eiga hjúkrunarheimilfossi vorið 1959. Vorið 1960 lá leiðin
á togarann Mars og haustið sama ár
ið en reksturinn verður á vegum
varð hann háseti á varðskipinu Óðni Hrafnistu. Við munum veita ýmsa
þar sem hann starfaði í aldarfjórðráðgjöf á byggingarferlinu um
ung. „Ég byrjaði sem viðvaningur og endanlega hönnun og skipulag
og skipa byggingarnefnd ásamt
síðar háseti, tók svo við sem stýrifulltrúum Reykjavíkurborgar. Sjómaður að námi loknu, jafnframt því
sem ég varð sprengjusérfræðingur
mannadagsráð mun hins vegar eiga
hjá Gæslunni, kafari og leysti af sem
og reka þjónustumiðstöðina. Auk
skipherra á varðskipum og flugvélþessa mun dótturfyrirtæki okkar,
Naustavör, byggja fjölbýlishús með
um Gæslunnar, síðast á Tý. Ég fór í
140 íbúðum fyrir 60 ára og eldri
land 1986 þegar ég tók við deildar-

Hálfdan Henrysson hefur í mörg horn að líta í nýju starfi sem formaður SjóMynd/Hreinn Magnússon
mannadagsráðs. 

skammt frá þjónustumiðstöðinni
og verður einnig innangengt á milli
húsanna,“ segir Hálfdan.
Opnað haustið 2019
Sjómannadagsráð hefur nýlega
fengið hagstætt tilboð frá Íslandsbanka um fjármögnun framkvæmda
við byggingu þjónustumiðstöðvarinnar og leiguíbúða Naustavarar
ásamt samningi við verktakafyrirtækið Mannverk um byggingarframkvæmdir við uppsteypu hjúkrunarheimilisins. Í framhaldinu
verður hafist handa við byggingu
þjónustumiðstöðvar og fjölbýlishúss.
„Við stefnum ótrauð að því að taka
starfsemina í notkun haustið 2019,
enda ekki vanþörf á vegna mikils
skorts á hjúkrunarrýmum.“ Með tilkomu hjúkrunarheimilisins þurfi líka
að stækka stóreldhúsið á Hrafnistu
við Brúnaveg. „Við erum að skoða
hvernig best sé að standa að því verkefni, hvort breytingar verði gerðar á
eldhúsi Hrafnistu og byggt yfir sund
við Laugarásbíó. Það mál er í vinnslu
og allt enn óákveðið í þeim efnum.“
Fleiri brýn verkefni fram undan
Að sögn Hálfdanar eru fleiri verkefni í þágu aldraðra sem ráðast þarf

í á vegum Sjómannadagsráðs. „Við
höfum verið í ýmsum viðhaldsverkefnum á Hrafnistu í Hafnarfirði.
Þakið var endurnýjað sl. sumar
og innandyra þurfum við að gera
skipulagsbreytingar á heimilinu
auk þess sem endurhanna þarf aðalmóttökuna á jarðhæð. Við höfum
líka mikinn áhuga á að reisa samtengt fjölbýlishús við hlið heimilisins með íbúðum fyrir 60 ára og
eldri. Við höfum óskað eftir heimild
til þess og vonumst til að geta hafið
slíkar framkvæmdir eftir þrjú til
fjögur ár,“ segir Hálfdan.
Garðabær
Auk núverandi lóðar Hrafnistu í
Hafnarfirði á Sjómannadagsráð
frátekna stóra samliggjandi lóð
í landi Garðabæjar þar sem gert
er ráð fyrir að Sjómannadagsráð
reisi fjölbýli, einbýli og raðhús
til leigu fyrir 60 ára og eldri. „Við
erum í góðu sambandi við yfirvöld
sveitarfélagsins og það er gagnkvæmur skilningur á því að ekki
liggi enn mjög á að hefja þær framkvæmdir, enda getum við ekki
verið með of mörg járn í eldinum
á sama tíma. En við gerum engu
að síður ráð fyrir að hefjast handa

Tafir í Kópavogi
Hálfdan segir dapurlegt hvernig stækkun Hrafnistuheimilisins
í Kópavogi hefur tafist. Á sínum
tíma var heimilið hannað af hálfu
arkitekta með það í huga að hefja
mætti framkvæmdir við seinni
áfanga heimilisins á grundvelli
fyrirliggjandi teikninga með útboði
á byggingarframkvæmdum. „Af
einhverjum ástæðum var talið
nauðsynlegt að bjóða verkið í heild
út, þar með talið hönnun seinni
áfanga, að okkar mati alveg að ófyrirsynju. Að okkar mati er með nýju
útboði hreinlega verið að sóa fé og
tefja þessa nauðsynlegu stækkun
um nokkur ár. Núverandi rekstrareining nær ekki nauðsynlegri
stærðarhagkvæmni því til þess eru
íbúarnir of fáir. Sjómannadagsráð
á erfitt með að reka heimilið mikið
lengur með milljóna króna tapi ár
eftir ár. Þess vegna er brýnt að hefja
framkvæmdir við stækkunina sem
allra fyrst.“
Breytingar í Hraunborgum
Sjómannadagsráð á og rekur sumardvalarparadís að Hraunborgum í
Grímsnesi. Um er að ræða 600 hektara jörð, Hraunkot, sem Sjómannadagsráð keypti 1964 og hefur síðan
byggt upp með leigu sumarbústaða,
leigu lóða undir bústaði í einkaeigu
og rekstri sundlaugar, golfvallar,
tjaldsvæða og þjónustumiðstöðvar.
„Við ætlum að leigja einkaaðilum eða
selja rekstur sundlaugarinnar, tjaldsvæðisins, golfvallarins og þjónustumiðstöðvarinnar. Við hyggjumst
eiga jörðina áfram en teljum að við
þurfum að einbeita okkur alfarið
að núverandi þjónustu við aldraða
á hjúkrunarheimilum Hrafnistu og
viðskiptavinum okkar í leiguíbúðunum,“ segir Hálfdan. 
- bv
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TIL HAMINGJU MEÐ
DAGINN SJÓMENN
Ráðgjöf

Umbúðir

Í áratugi hefur starfsfólk Odda
þróað og hannað umbúðir fyrir
fjölda íslenskra fyrirtækja í
sjávarútvegi, þar sem áratuga
reynsla og þekking okkar tryggir
að varan skili sér á áfangastað
jafn fersk og hún var þegar hún
lagði af stað. Við veitum þér fyrsta
flokks ráðgjöf og aðstoðum þig
við að velja réttu umbúðirnar fyrir
þínar vörur. Hafðu samband og
kynntu þér málið.

Vandaðar umbúðir tryggja
örugga meðferð og afhendingu
þinnar vöru. Því er mikilvægt að
þær séu valdar af kostgæfni. Við
framleiðum úrval umbúða auk
þess sem við bjóðum fjölbreyttar
lausnir frá traustum og viðurkenndum samstarfsaðilum okkar.
Þannig tryggjum við einstakt
vöru- framboð sem uppfyllir allar
þínar þarfir þegar kemur að
umbúðum.

ÁRNASYNIR

Við erum þínir ráðgjafar í umbúðum

Í 75 ÁR

5155000

www.oddi.is
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Í forystu á heimsvísu
við vinnslu á bolfiski
Stundum er haft á orði það
mikla þróunarstarf sem
unnið hefur verið í íslenskum sjávarútvegi, hvort
heldur sem er við veiðar,
nýtingu afla eða á öðrum
sviðum. Meðal fyrirtækja
sem getið hafa sér gott
orð á þessum vettvangi og
vaxið þannig að lygasögu
er líkast er fiskvinnsluvélaframleiðandinn Curio.
Fyrirtækið framleiðir fiskvinnsluvélar sem ýmist
hausa, flaka eða roðfletta
ólíkar fisktegundir eftir
stillingum, auk þess sem
fyrirtækið selur vél sem
brýnir hnífana í hinum.

C

urio stofnaði Elliði Hreinsson, framkvæmdastjóri þess,
en fyrirtækið á hann með
eiginkonu sinni Sólveigu Jóhannesdóttur gullsmið. Áður, frá 1994
til 2007, rak hann fyrirtæki sem hét
Fiskvélar. „En ég sem sagt byrjaði
með einn starfsmann 2007 og fór
með hann með mér inn í hrunið,“
segir hann og neitar því ekki að því
hafi fylgt ákveðnar áskoranir að
stofna fyrirtæki á þeim tíma. „En
svo fór allt á fleygiferð og náttúrlega geigvænlegur vöxtur á
félaginu frá 2008 til 2014.“ Á þeim
tíma hundraðfaldaðist velta Curio.
Og þó að hægt hafi á vexti Curio
í prósentum talið eftir 2014 segir
Elliði hann samt býsna mikinn.
„Maður hefur reynt að vera eins og
hægt er með annan fótinn á bremsunni til þess að missa nú ekki
stjórn á fyrirtækinu. Innviðina þarf
að byggja upp með vextinum, það
er að segja þjónustu við viðskiptavini, alla umsýslu og annað. Þetta
eru lúxusvandamál vaxtarverkjanna, en verkefni sem þarf að taka

Elliði Hreinsson stofnaði Curio árið 2007 skömmu fyrir hrun. Ýmsar tröllasögur eru um hversu mikið vélar Curio bæti
nýtingu hráefnis í fiskvinnslu, en Elliði segir ágæti þeirra best endurspeglast í að þeir sem kaupi eina vél, bæti nær
Mynd/Hreinn Magnússon
undantekningalaust við sig fleirum. 

á engu að síður. Þessi vandamál
og verkefni eru hins vegar miklu
skemmtilegri en ef það væri á hinn
bóginn.“
Núna vinna 46 hjá fyrirtækinu
og starfsemin í fjórum löndum.
Fjögur ár eru síðan Curio opnaði
útibú í Skotlandi, en þar segir Elliði
að hafi verið byrjað með söludeild
og varahlutaþjónustu. Á Íslandi er
meginstarfsemi Curio við Eyrartröð
í Hafnarfirði, en útibú er rekið á
Húsavík þar sem eru fimm til sex
starfsmenn. Um 85 prósent af framleiðslu fyrirtækisins er til útlanda.
Klumbuskurðarvél á leiðinni
Áhersla Curio hefur að mestu verið
á framleiðslu fiskvinnsluvéla til
nota í landi, en þær hafa líka verið
seldar til nota um borð í skipum.
Annars segir Elliði fyrirtækið á
fullu í framleiðslu á vélum sínum,
þar sem burðarstoðin sé flökunarvélarnar. Þá sé einnig mikið selt af
roðflettivélum og hausurum, auk
brýningarvéla og fylgivéla annarra

sem fljóti með.
Þá eru mörg þróunarverkefni í
gangi hjá fyrirtækinu. „Ætli það
séu ekki einar sex nýjar vélar sem
fara að detta inn ein af annarri.“
Verkefnin eru mislangt komin;
prufukeyrsla hafin á sumum en
verið að smíða frumgerð annarra.
Hönnunarferill vélanna er þannig
að byrjað er á frumgerð sem bara er
í prófunum hjá Curio og reiknað er
með að taki breytingum. „Stundum fáum við að fara með hana út í
horn hjá kúnnum til að prófa hana
aðeins. Svo þegar við teljum okkur
tilbúin í markaðinn framleiðum við
yfirleitt eina til tvær núll-týpur, eða
frumútgáfu af fjöldaframleiddu
vélinni sem síðar kemur, og reynum að koma þeim í vinnslu eins nálægt okkur og við getum.“ Þessar
vélar sé svo reynt að keyra í sex til
átta mánuði, til að sníða örugglega
af alla vankanta áður en kemur að
fjöldaframleiðslu.
„Við erum með eina sem er búin
í prótótýpusmíði og prófunum og

erum að koma fram með svokallaða núll-seríu sem við setjum upp
í fulla vinnslu hjá viðskiptavini.“
Þetta er klumbuskurðarvél sem fer
í vinnslu í Noregi.
Vélin klumbusker hauslausan
fisk með klumbubeini, ýmist ferskan eða uppþíddan, en klumbubeinið þarf að skera af áður en fiskurinn fer í flökun. „Og þetta hafa
menn mjög mikið verið að gera í
höndunum, eða í vélum, eins og
hausurum, sem hefur verið breytt
fyrir þetta. Árangurinn hefur verið
misgóður, eða kannski misslæmur.“
Vinna með öllum
„Markaður fyrir þessa vél er mestur
í Evrópu og Noregi,“ segir Elliði.
Það komi til af því að mikið af fiski
sem frystur sé úti á sjó sé það sem
kallað er HG-hausaður, en þá er
hausinn skorinn af en klumbubeinið skilið eftir. Með þeim hætti
sé hægt að selja fiskinn í hvaða
vinnslu sem er, hvort sem það er
flakavinnsla, skreið eða eitthvað

annað. „En ef þarf að flaka hann
þarf að ná þessum klumbubeinum af og þá er ekki heldur hægt að
nota þessa hefðbundnu hausara,
því hausinn er farinn. Þetta er því
tæki sem vantar á markaðinn.“
Á Elliða má heyra að þeir sem
unnið hafa við klumbuskurð verði
því líklega fegnastir þegar vélin
fer að sjást víðar. „Það er erfið
og slítandi vinna að skera þessi
klumbubein. Farið er í gegnum
bein, bitið endist illa í hnífunum
og menn fara illa í úlnliðum. Þetta
er ekki óskastarf neins.“ Með því
að vélvæða skurðinn geti fyrirtæki
nýtt betur krafta starfsfólks síns og
um leið náð jafnri og góðri nýtingu
á afurðinni. „Þær tilraunir sem við
höfum gert fram að þessu sýnist
okkur vera að gefa einu til einu og
hálfu prósenti betri meðaltalsnýtingu.“ Þótt prósentuhlutfallið gæti
virst hóflegt séu þarna undir mikil
verðmæti. „Svo er þetta líka þannig
í dag að víðast hvar er erfiðleikum
bundið að fá starfsfólk í fiskvinnslu,
þannig að menn brosa yfir því ef
færri hendur þarf í verkin.“
Curio hefur fengið til sín mörg
og stór verkefni í Noregi, þar sem
enduruppbygging í vinnslu sjávarafurða á sér stað eftir áratuga
samdrátt. „Uppbyggingin dreifðist
nokkuð jafnt á milli Marel og Völku
varðandi vatnsskurðarvélarnar en
við lentum í öllum verkefnunum,
ýmist með Marel eða Völku eða
báðum.“
Sama staða hefur verið uppi á Íslandi, en þar sem endurnýjun hefur
átt sér stað á vinnslubúnaði segir
Elliði Curio ýmist vinna með Völku
eða Marel. „Við höfum lagt mjög
markvissa áherslu á þessa þætti í
frumvinnslunni, að hausa, flaka og
roðfletta. En þá eru yfirleitt á undan okkur í flæðilínunni fyrirtækin
sem einbeitt hafa sér að vigtun og
flokkun á hráefninu. Svo komum
við með okkar bút þar sem verið er
að skera fiskinn og svo tekur aftur
við búnaður frá Völku eða Marel

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn

Sendíbílalausnir

SJÓMENN,
TIL HAMINGJU!
Saga TM er samofin sögu sjávarútvegs á Íslandi. Við erum stolt af
því að hafa komið að uppbyggingu og viðhaldi öflugrar útgerðar
við Ísland frá stofnun fyrirtækisins.
Til hamingju með daginn sjómenn, njótið hans.

tm.is/sjavarutvegur
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Sælandsgarðar

sem er þá að meta flökin, skera
beingarð, eða skera í bita og þar
fram eftir götum og inn í pökkun
á vörunum. Við erum í raun frekar
lítið fyrirtæki og einbeitum okkur
mjög markvisst að þessum þætti.“
Velgengni og vöxtur Curio hefur
í máli manna að hluta verið skrifaður á hversu betri nýting fæst á
fiskinum með notkun vélanna og
jafnvel slegið fram tölum upp í
allt að 15 prósentum betri nýtingu.
Elliði vill þó fremur draga úr í þeim
lýsingum, enda hægt að horfa á
tölur frá ýmsum sjónarhornum.
Máli skipti hvað sé verið að mæla
hverju sinni. „Það má leika sér að
prósentutölum eftir því hvar þú
reiknar. Eins og ég vil líta á þetta
horfum við á þar sem inn kemur
slægður fiskur með haus og svo
fá menn einhverja afurð út. Mér
finnst litlu skipta hvar menn eru
að vigta þetta heldur eigum við að
horfa á lokapakkanýtingu. Maður
getur snaraukið nýtingu í flökunarvél eða hausara með því að fá allt
of mikið af göllum sem svo þarf að
skera af síðar í vinnslunni. Og það
er ekkert að hjálpa kaupandanum.“
Á markað 2025
Þar fyrir utan segir Elliði alls konar
þætti geta skipt máli þegar kemur að samanburði á einhverjum
nýtingartölum, svo sem hvar er
veitt og á hvaða árstíma, mismunandi tegundir og stærðir, og ólíkar
afurðir sem líka geti haft áhrif á
nýtingu. „Fyrirtæki sem vinnur

ALLT HEFST MEÐ

Vöxtur Curio fyrstu árin var ævintýralegur og þótt örum vexti fylgi
einhver vandamál, segir Elliði slíkan
vanda þó ánægjulegri en annan.
Mynd/Hreinn Magnússon

í dýrar afurðir, hnakkastykki og
fullbúna vöru, nýtur meira góðs af
nýtingaraukningunni okkar heldur
en til dæmis fyrirtæki sem vinnur
heil flök söltuð. Það er af því að línan okkar skilar stærra og fallegra
hnakkastykki en aðeins á kostnað
þunnildis, þar sem fórnað er örlítilli nýtingu fyrir hnakkastykkið.
Þarna er kannski komin talan sem
heyrst hefur fleygt, þegar menn
hafa verið að sjá allt að 15 prósenta
aukningu í hnakkastykkinu.“
Ör vöxtur kallar á mikla fjárfestingu, en þau mál segir Elliði
ganga vel. Markaðsskráning fyrirtækisins sé vissulega í kortunum
en ekki sé samt komið að þeim

tímapunkti enn. „Curio er 100
prósent í eigu okkar hjóna, eða
fasteignafélags sem við eigum.
Fyrir nokkuð mörgum árum tók
ég ákvörðun um að ég ætlaði að
vera með fyrirtækið í þeirri stöðu
að huga mætti að hlutabréfaskráningu einhvern tíma á tímabilinu
2023 til 2025. Þá verðum við vonandi komin með fyrirtækið í þá
stærð og stöðu að það henti.“ Elliði
segir að þá verði stefnt að skráningu á erlendan hlutabréfamarkað,
ekki íslensku kauphöllina. „Það
má segja að það sé eftirlaunastefnan,“ segir hann og hlær. Þangað til
ráði þau ferðinni, eigendurnir.
„Þetta eru mjög þægilegir stjórnarfundir sem við sitjum hjónin.
Einstaka sinnum á ég það kannski
til að fljúga of hátt og þá er konan
jarðbundin og togar mann niður
á jörðina aftur. Og svo ef maður
missir vindinn úr vængjunum og
fer að kafa þá dregur hún mann
með hausinn upp úr vatninu aftur.
Það er svona með fugla eins og mig
sem ráðast í svona nokkuð að við
ýmist fljúgum eða sökkvum og þá
er nauðsynlegt að hafa einhvern
traustan og jarðbundinn sem ýmist
hjálpar manni að anda eða hjálpar
manni að anda rólega,“ gantast
Elliði, en bætir um leið við að stór
hluti velgengni Curio skrifist líka á
hvað þau hafi verið ljónheppin með
starfsmannahóp. „Það er alveg ótrúlega vandaður hópur af starfsfólki
sem við erum með á öllum vígstöðvum og erum öfundsverð af.“ - óká

SJÓMENN OG
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Vélreistur kassi, tilbúin til
notkunar styrktur á hornum
vegna stöflunar á bretti
Ný hönnun - vatnsheldur
tvöfaldur á langhlið meiri
styrkur og betri einangrun
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Eiríkur Jónsson, skipstjóri á Akurey, var
áður skipstjóri á Sturlaugi H. Böðvarssyni
AK um árabil. Eiríkur varð skipstjóri á Sturlaugi árið 2009 en hafði verið á skipinu frá
árinu 1992 sem stýrimaður og afleysingaskipstjóri. Hann hefur stundað sjómennsku
frá 1972, eða í 46 ár.

Úr sjúkrarúmi
í stúdíó-íbúð
Einar Árnason segist vera Njarðvíkingur
þótt hann sé reyndar fæddur í Reykjavík
en nú býr hann á Hrafnistu í Reykjanesbæ
þar sem honum líður afar vel. „Ég var
mjög ánægður með fá hér inni eftir að
hafa verið „geymdur“ á sjúkrahúsinu í
Keflavík áður en heimilið hér tók til starfa.
Það er varla hægt að lýsa því hvernig
aðbúnaðurinn er. Hér bý ég í góðri stúdíóíbúð með öllum
hugsanlegum þægindum
Hér er sjónarhornið úr sæti skipstjórans, en nær allur búnaður er tölvustýrðog þjónustu.
ekkibúnaði
farið fram
ur. Maður
Hluta afgetur
þessum
þekkja þeir sem hafa verið til sjós, s.s. radarmæla,
á meira.“ dýptarmæla og staðsetningarbúnað. Annað er nýtt eða uppfært frá því sem
Einar var
á sjónum
í 20
„já efannars
sjó- sjá, efst í miðjunni, stýringu á veiðarfærum
áður
var. Hér
máár,
meðal
mennsku skipsins.
skyldi kalla.
Ég varkemur
nefnilega
Ef halli
á trollið getur skipstjóri, með fjarstýrðum búnaði úr
á fraktskipum
hvað
lengst
hjá pokasjá á skjánum þar sem hægt er fylgjast með
brú, og
réttvar
það
af. Þá
er öflug
Hafskipum,
var þar hátt
í 15en
ár,áður
ef égvar
man
nákvæmari
hætti
með aflanum sem er að koma inn í trollið. Auk
rétt.
þess er staðsetningu veiðarfæra varpað á plotterskjái skipsins með því að
nota víralengd frá Naust Marine-kerfinu og upplýsingar frá Marport-nemunum sem eru á toghlerunum. Á skjánum til hægri getur skipstjóri kallað upp
þrívíddarkort af hafsbotni, eins og sjá má á myndinni. Það er áhugaverð sjón,
þar sést vel það sem kalla mætti fjallgarða á hafsbotni, djúpar sprungur og
Myndir/Hreinn Magnússon
annað sem getur haft áhrif á veiðar og sjógang. 

Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Ný skip og ný tækni
bæta nýtingu auðlinda

markaður Íslands

inco ehF

FrostFiskur

teiknistoFan landark

ólF oG VeGGlist

stakkaVÍk ehF

GullberG ehF

FjallabyGGðarhöFnum

síðustu árum hefur átt
teypan ÞÁlárusson

sér stað nokkur endurnýjun í flota íslenskra fiskilandark
skipa, þá sérstaklega á
naVÍsnýjum ísfisktogurum og
uppsjávarskipum. Með
eykjaneshöFn
nýjum skipum kemur ný
tækni
thorsip sem öll miðar að
því að nýta betur auðlindhafsins og bæta um leið
Þórnesirh/F
vinnuaðstöðu um borð.

tmannaeyjahöFn

AN

E

itt þeirra skipa sem eru
nýtt í íslenska flotanum er
Akurey AK 10, sem er í eigu
HB Granda. Akurey var, ásamt
systurskipunum Engey RE 91 og
Viðey RE 50, smíðuð í Tyrklandi
og kom hingað til lands í fyrra.
Það er stoltur skipstjóri sem
fylgir blaðamanni Sjómannadagsblaðsins um skipið. Sá heitir
Eiríkur Jónsson, en hann var áður
skipstjóri á Sturlaugi H. Böðvars-

sandGerðishöFn
haFnarsjóður
skaGaFjarðar
haFnarsjóður
ÞorlákshaFnar
haFnarFjarðahöFn
GrundatanGahöFn
Á Akurey er 15 manna áhöfn í hverjum túr. Aðstaða
um borð
er til fyrirmyndar;
Fer
heim
í
Fiskiðjan
ÍslandssaGa
allir í áhöfn hafa sinn eigin klefa, matsalurinn er rúmgóður og þar fer vel um

Fyrir neðan brúna má finna stórt og vel kælt tækniherbergi. Að ganga inn í
tækniherbergið er eins og að koma inn í nútíma tölvufyrirtæki, þar sem tölváhöfnina. Eiríkur skipstjóri gaf blaðamanni illt auga fyrir að fara á útiskónum
um er raðað snyrtilega í rekka, snúrur eru tengdar með skipulögðum hætti og
inn í matsalinn, enda er gengið um salinn á inniskóm og þar eru gerðar kröfur
þannig mætti áfram telja. Allur fjarskipta- og hugbúnaður skipsins er tengdum góða umgengni. „Það taka allir þátt í þvíFriðrik
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búnaðinn
Það máí sunnudagsmatinn
því með vissumenda
hætti
verður maður nú að halda hita í sambandinu,“ segir Friðrik kankvís. „Hér
borð í skipum sínum með reglusegja að eldri skipin hafi verið
er hugsað vel um mann. Mér hafði nokkrum sinnum verið boðin vist annars
staðar en ég afþakkaði það alltaf. Þegar mér var boðið pláss hér, þurfti ég
ekki að hugsa mig um enda aðstaðan til fyrirmyndar og þjónustan eins og
best verður á kosið.“

skipunum hefur hluti af þeim
búnaði verið uppfærður en annar
búnaður er nýr. Maður lærir bara
á það eins og allt annað.“ Eiríkur
segir að það hafi þó tekið tíma að
læra á skipið sjálft, t.d. hvernig það
hagar sér í ákveðnu sjólagi.
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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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Hér má sjá stjórnborð bátsmanns sem horfir yfir dekkið. Til vinstri er skjár
fyrir spilkerfi skipsins sem sýnir nákvæma stöðu, álag, lengdir og fleira. Til
hægri er yfirlitsskjár yfir myndavélar á dekki. Alls eru um 30 myndavélar um
borð í skipinu og hægt er að kalla þær með nokkuð einföldum hætti upp á
skjá. Skipstjóri getur einnig kallað báða þessa skjái upp hjá sér.

„Maður er sífellt að fá betri tilfinningu fyrir skipinu sjálfu, auk
þess sem það tók smá tíma að
venjast því hversu hátt brúin er
yfir sjávarmáli. En það venst fljótt
og maður finnur það betur og
betur hversu öflugt þetta skip er,“
segir Eiríkur.
Þá segir Eiríkur að allar tækniframfarir um borð í skipum miði
ekki eingöngu að því að gera
störfin einfaldari heldur jafnframt að því að bæta umhverfið
og bæta nýtingu þeirrar auðlindar
sem fiskurinn í sjónum er. Þannig
nefnir hann sem dæmi að þrátt
fyrir að vera um þrisvar sinnum
stærra skip noti Akurey sambærilegt magn af olíu og Sturlaugur,
hans gamla skip, gerði. Þvermál
skrúfunnar á Akurey er um 3,8
metrar og stærð aðalvélarinnar er

um 1.800 kW. Skipið notar um 30
þúsund lítra af olíu í hverjum túr
en það tekur alla jafna olíu fyrir
þriðja hvern túr. Með betri stýringu
á eldsneytismagni og orkunotkun
batnar nýtingin samhliða. Tækni
skipsins býður jafnframt upp á að
hægt er að fylgjast nákvæmlega
með stöðu trollsins þegar verið er
toga, en sú tækni er nokkuð nýtilkomin. Með því að vita með nákvæmari hætti en áður hvar trollið
er staðsett, t.d. þegar verið er að
beygja skipinu, skapast aðstæður til að betrumbæta veiðar og ná
þeim afla sem ætlunin er að ná.
Hér á síðunni má finna myndir
frá um borð í Akurey og skýringar
á hluta af þeim tæknibúnaði sem
notaður er um borð. 
- gfv

Karlinn í brúnni. Efst til vinstri á myndinni má sjá nýjan skjá sem sýnir nákvæma staðsetningu skipsins, hraða, stefnu, hitastig, vindstyrk og fleira.

Á síðustu 29 árum hefur Hampiðjan framleitt og selt yfir þúsund Gloríur til útgerða í 28 löndum.

ENNEMM / SÍA / NM81999
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Setja ekki verðmiða á öryggismálin
Vegna þess hve mikið er
undir finnst öryggisstjóra
HB Granda ekkert vera
dýrt þegar að því kemur
að tryggja öryggi fólks á
vinnustað, hvort sem það
er á sjó eða í landi. Mikið
hefur áunnist í öryggismálum hér á landi, bæði
vegna tækniframfara og
breyttra á viðhorfa.

F

orstöðumaður öryggismála
hjá HB Granda er J. Snæfríður Einarsdóttir. Hún segist
lítið hafa orðið vör við fordóma
þótt hún hafi frá unga aldri sinnt
störfum sem flokkast gætu undir „hefðbundin karlastörf“ þótt
vissulega hafi áður fyrr frekar
orðið vart við undrun hjá einhverjum sem mætt hafi henni í vinnu
í stað einhvers sem betur passaði
í staðalímyndina. Leið hennar í
námi og starfi hefur ekki verið fyllilega hefðbundin, en hún er með
sveinspróf í vélvirkjun og starfaði
á því sviði áður en hún bætti við
sig BA í sálfræði og meistaragráðu í
stjórnun og stefnumótun. Eftir það
lá leiðin til HB Granda.
Í starfi Snæfríðar felst yfirumsjón með öryggismálum hjá HB
Granda, eins og starfsheitið ber

ríkisins. „Við gerum sömu kröfur um aðbúnað, verklag og öryggi
hvort sem verið er að vinna í landi
eða um borð í skipunum.“
Snæfríður segir að hjá félaginu
sé stöðugt eitthvað á dagskrá sem
tengist öryggismálum, svo sem
að efla samstarf öryggisnefnda á
mismunandi stöðum, bæði í landi
og einnig á sjó. „Einu sinni á ári
erum við til dæmis með sérstakan
öryggisdag þar sem allir öryggisfulltrúar og stjórnendur koma
saman.“ Grunnurinn að starfinu
öllu er áhættumatið sem unnið er
af starfsfólki, úrbætur og eftirfylgni því tengd. „Eins álít ég hlutverk mitt líka að vera til aðstoðar
og ráðgjafar þar sem þarf. Það er
svo margt fengið með þessari yfirsýn, að vita hvað er verið að gera
annars staðar, bæði innan og utan
fyrirtækisins. Það er alger óþarfi
að finna upp hjólið heldur nýtum
við það sem gott er, hvaðan sem
„Við þurfum að breyta hegðun og brjóta upp vana. Fólk gerir hlutina af einhverri ástæðu, við þurfum að átta okkur á
það kemur,“ segir Snæfríður og
hvers vegna, breyta ástæðunni og þá getum við breytt því hvernig fólk framkvæmir vinnuna. Öryggi snýst um að vera
bætir við að samskipti aðila utan
Mynd/Hreinn Magnússon.
það langt frá brúninni að smá gustur feyki okkur ekki fram af,“ segir Snæfríður Einarsdóttir. 
fyrirtækisins séu líka mikilvægur
hluti af starfinu. „Það eru þá þessir
með sér. Stór hluti af því segir hún
Víðtækt samstarf
gott á Akranesi og svo er gert eins
að snúist um að hafa yfirsýn yfir
Öryggismál snerta alla þætti starf- eftirlitsaðilar og hagsmunaaðilar,
á Vopnafirði, eða annars staðar.“ Í
starfsemina og vinnulag á hverjum
stóru fyrirtæki séu undir margar
seminnar að sögn Snæfríðar. Leit- tryggingafélög og ýmsir aðrir.“
Innan Samtaka fyrirtækja í
stað og samræma reglur og nálgun
deildir og margar ólíkar starfsast er við að samræma nálgun eins
eftir þörfum. „Víða er verið að gera
og hægt er, þar sem öryggismál sjávarútvegi (SFS) er starfandi
stöðvar. „Mitt hlutverk er að miðla
góða hluti og óþarfi að leita langt
sjófarenda heyra undir Samgöngu- öryggishópur þar sem Snæfríður
þessu og tryggja að fram fari markyfir skammt,“ segir hún. „Við sjávisst vinnuverndarstarf og fylgja
stofu og öryggismál starfsfólks á sæti ásamt fleiri öryggisstjórum.
því eftir.“
í landi heyra undir Vinnueftirlit „Og þar höfum við í krafti fjöldans
um kannski hvað verið er að gera

ALLT TIL
IÐNAÐARSTÝRINGA!
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• Iðntölvur
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Nánari upplýsingar í síma
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Á spjalli í vinnunni. Snæfríður var á sjó frá unga aldri, fyrst á grásleppu, línu
og færum, og samhliða skóla fór hún einn og einn túr hér og þar. „Ég var þá
ýmist sem háseti eða þriðji vélstjóri um borð í þessum skipum. Sjómennskan
átti vel við mig og vélstjórastarfið á sjó heillaði,“ segir hún. Mynd/Hreinn Magnússon

samband við ytri aðila og samræmum skilaboðin út á við, þannig
að ekki sé um að ræða eitthvert
eitt fyrirtæki í sjávarútvegi heldur
tölum við fyrir greinina í heild.“
Sömuleiðis situr Snæfríður í Siglingaráði, þar sem hún er fulltrúi
SFS og er á þeim vettvangi meðal
annars í samskiptum við stéttarfélög. „Siglingaráðið hefur afmörkuðum verkefnum að sinna, öryggismálum sjófarenda þar á meðal.“
Horft er til árangurs Íslendinga
Góður árangur við fækkun slysa og
þá sér í lagi alvarlegra slysa hér við
land hefur vakið athygli utan landsteinanna. Snæfríður segir margt

hafa lagst á eitt við fækkun slysa
síðustu ár og áratugi, svo sem tilkomu Slysavarnaskóla sjómanna,
vaktstöð siglinga og eflingu Landhelgisgæslunnar, sem eigi stóran
hlut í þessari jákvæðu þróun.
„Slysavarnaskóli sjómanna hefur
í mörg ár unnið frábært starf sem
smitast út í samfélagið,“ segir Snæfríður og bætir við að sjómennirnir
hafi að þessu leyti forskot á starfsfólk í landi. „Allir sem fara á sjó
fá fræðslu í gegnum Slysavarnaskólann og þar eru engar undantekningar. Það fer enginn á sjó
án þessarar fræðslu. Í því liggur
forskotið.“ Þar fyrir utan fylgi
virðingu fyrir hafinu ákveðin með-
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vitund um að menn þurfi að geta
bjargað sér komi eitthvað upp á.
„Og þá verður hver og einn að hafa
á hreinu hvað á að gera. Þegar ég
tala við sjómenn finn ég sterkt að
þetta skiptir þá gríðarmiklu máli
og þeim er umhugað um að öryggismálin séu í lagi. Enda höfum
við dæmi um að réttur öryggisbúnaður og þekking starfsfólks
okkar hafi bjargað mannslífum.“
Snæfríður segir sífellt fleiri
sjávarútvegsfyrirtæki setja öryggið á oddinn. „Og það er vel, þar
sem við viðurkennum fúslega
að við getum gert betur í dag en
í gær.“ Hún segir meðvitund um
mikilvægi öryggismála og áherslu
á þau mál án efa enn munu aukast
og áfram verði byggt á þeim góða
grunni sem lagður hafi verið í
Slysavarnaskólanum. „HB Grandi
tekur á þessum málum með skilvirkum hætti og það er engin afsláttur gefinn á öryggi.“
Tækniframfarir skipta gríðarlega miklu máli og segir Snæfríður þau hjá HB Granda afar stolt af

júní 2018

nýju systurskipunum sínum sem
útbúin eru með mannlausri lest.
Bætt vinnuaðstaða eigi líka sinn
þátt í að draga úr veikindum, í
það minnsta álagstengdum. „Tölfræðin sýnir okkur að það voru
því miður allt of algeng slys í lest
þar sem verið var að eiga við kör
og fólk klemmdi sig, eða rann í
körum, eða var í aukinni áhættu
vegna þeirrar vinnuaðstöðu að
vera að hnoðast með færibönd
ofan í lest. Í þessum nýju ísfiskskipum hjá okkur heyrir það
sögunni til, þannig að vinnuaðstaða er orðin miklu betri.“ Ein af
forsendum HB Granda fyrir því að
ráðast í þessar tæknibreytingar
hafi verið að auka öryggi.
Mál sem eiga að vera í lagi
Sömuleiðis skipti máli fjarskiptabúnaður sem nú sé notaður til sjós, þannig að samskipti
séu öruggari og síður hætt við
misskilningi. „Og svo eru allir sjómenn með sjókall, AISneyðarsendi, sem gerir að verkum
að ef viðkomandi fer í sjóinn fer
sendirinn í gang og vestið blæs út
um leið. Þetta er ekki skylda en ég
veit að ýmsar útgerðir skylda skipverja sína til að vera með þennan
búnað á dekki.“ Snæfríður segist
ekki vita nákvæmlega hvað vesti
og búnaður sem þessi kosti. „En
þegar kemur að öryggismálum
finnst mér aldrei neitt dýrt, því
það er alltaf svo mikið í húfi.“

Sveitastelpa sem sótti sjóinn
n „Ég er frá Vopnafirði og alin upp í sveit en kynntist sjávarútvegi ung.
Ég fór á grásleppu með föðurbróður mínum þegar ég var 15 ára og hef
lengi verið í sjávarútvegi,“ segir J. Snæfríður Einarsdóttir, forstöðumaður öryggismála hjá HB Granda. Að loknu grunnskólanámi hóf Snæfríður
nám í Vélskólanum og lauk því námi frá Verkmenntaskólanum á Akureyri.
„Ég kláraði samning hjá Samherja og tók sveinspróf í vélvirkjun árið
2005. Maðurinn minn tók prófið á sama tíma, en ég var þá ófrísk að
þriðja og yngsta barninu okkar.“
Að loknu námi starfaði Snæfríður hjá Landsvirkjun sem stöðvarvörður í Laxárvirkjun í Laxá í Aðaldal, en eftir um tvö ár þar hóf hún nám í sálfræði við Háskólanum á Akureyri og lauk þaðan BA-prófi. Hún bætti svo
við sig námi í stjórnun og stefnumótun í Háskóla Íslands og útskrifaðist
sumarið 2016. Fyrir útskrift hafði hún hins vegar sótt um starf forstöðumanns öryggismála hjá HB Granda og fékk starfið.
„Í rauninni er það í fyrsta sinn núna hjá HB Granda sem ég vinn með
konum að einhverju ráði. En ég pældi aldrei í þessu þegar ég var yngri.
Það var alveg sjálfsagt að ég færi á sjó með bróður hans pabba. Það lá
bara beint við og spilaði enga rullu hvort ég væri stelpa eða strákur.“
Engu að síður segir Snæfríður hafa komið að því í náminu að henni
hafi þótt nóg um testósterónumhverfið. „Í vélskólanum, þegar ég var í
Verkmenntaskólanum á Akureyri, þá var ég bara með strákum í tímum og
eignaðist fína vini þar. En mér var samt eitthvað farið að leiðast að vera
bara með strákunum.“ Af því fjölbrautakerfi er í skólanum sá hún sér
leik á borði. „Ég skráði mig líka í prjón og hekl,“ segir hún og skellihlær.
„Þannig að ég tók það með öðru og gerði það bara til að breyta til og vera
aðeins með stelpunum líka. En það var mjög gaman að fara í það.“

Til framtíðar litið segir Snæfríður mestu skipta þá áherslubreytingu sem átt hafi sér stað
með því að fyrirtækin taki markvisst á öryggismálum og að þau
mál, svo sem vinnuaðstaða fólks,
séu lögð til grundvallar strax á

teikniborðinu þegar breytingar
séu gerðar eða ný starfsemi
byggð upp. „Mér finnst alveg
frábært að fylgjast með því á
skipunum hér hjá okkur hvað
margir eru áhugasamir og samtaka á þessari vegferð. Það er

Megi farsæld og fengsæld fylgja ykkur.
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aldrei neitt hik. Það sem snertir
öryggismálin er bara einfalt, það
á bara að vera í lagi. Allir eru
samstiga um það.“
Helstu ógnir segir Snæfríður
tengjast ytri aðstæðum. „Til dæmis ef upp koma aðstæður eins og
voru fyrir hrun þegar meiri hreyfing var á mannskap, því það eykur
slysahættu. Það er tvennt ólíkt og
þegar starfsfólk er vant að vinna
saman, treystir hvert öðru og gerir hlutina án þess að segja neitt
upphátt. Hlutirnir bara ganga eins
og smurðir. Reyndur starfskraftur á sjó er ómetanlegur og við
búum vel hvað mannauð félagsins
varðar.“
En þótt freistandi sé að slá fram
frasa um að slys verði ekki þar
sem fólk er vant bendir Snæfríður á að málið sé ekki alveg svo
einfalt. „Reyndar kemur fram í
slysaskráningunni að vana fólkið
slasar sig alveg eins. Kannski er
fólk búið að gera hlutina margoft
án þess að nokkuð komi fyrir en
svo kemur til eitthvert augnabliks
hugsunarleysi, truflun eða ósjálfráð viðbrögð. Eins má sjá það ef
margir óvanir koma um borð fara
þeir sem eru vanari að gera eitthvað annað en þeir eru vanir að
gera af því að þeir eru að leiðbeina
hinum eða eru með athyglina við
þá. „Þegar óvanir koma um borð
getur það skapað hættu fyrir þá
sem eru vanir.“
- óká

Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju
með daginn.

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
um árabil með WiseFish í fararbroddi, CfMD vottað af Microsoft.
Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is.

kr.

24.900

pr. mán.
án vsk

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Wise lausnir ehf. » Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is
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Myndir/Pétur Pétursson

Á Hátíð hafsins er líf og fjör

S

jómannadagurinn og Hátíð hafsins eru einhver
rótgrónustu mannamót
höfuðborgarsvæðisins og hægt
að gagna að vísri fjölbreyttri
dagskrá og skemmtun fyrir jafnt
unga sem aldna. Að þessu sinni
stendur Hátíð hafsins dagana 2.-3.
júní, en að baki hátíðinni standa

Faxaflóahafnir og Sjómannadagsráð. Hafnardagurinn er haldinn
hátíðlegur á laugardeginum og
svo sjálfur Sjómannadagurinn á á
sunnudeginum.
Hér má sjá svipmyndir frá hátíð
síðasta árs, en þá var Sjómannadagurinn haldinn í áttugasta sinn
og að venju glatt á hjalla á hafnar-

svæðinu í Vesturbæ Reykjavíkur,
þar sem haldið var upp á tímamótin, sjómenn heiðraðir og fólk
skemmti sér. Hátíðarsvæðið nú
nær frá Hörpu, um gömlu höfnina,
út á Grandagarð og að HB Granda.
Á Grandagarði verður útisvið þar
sem fram fara skipulagðir viðburðir jafnt á laugardag sem sunnudag.

Heiðranir á sjómannadaginn
n Á síðasta ári voru fjórir
sjómenn heiðraðir á sjómannadaginn:
Albert Sigtryggsson, Sjómannafélagi Íslands
Björn Árnason, Sjómannafélagi Íslands
Gunnar Gunnarsson, Félagi skipstjórnarmanna
Sveinn Kristinsson, Félagi vélstjóra og málmtæknimanna

Kláraðu
verkið í Vogunum
Húsasmiðjan Skútuvogi og Kjalarvogi
Verið velkomin í Vogana. Í verslunum okkar og timbursölu í Skútuvogi
og Kjalarvogi fær iðnaðarmaðurinn og fólk í framkvæmdum allt okkar vöruúrval
og ráðgjöf á sama svæði - Kláraðu verkið í Vogunum.

Velkomin
í Vogana
Skútuvogur

Kjalarvogur

Allt til að breyta, bæta
og fegra heimilið

Allt fyrir fólk
í framkvæmdum

Húsasmiðjan
Blómaval
Áhaldaleiga

Byggjum á betra verði

Timbursala
Fagmannaverslun

husa.is

