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Hafa alltaf
tekið öryggismál
alvarlega
n Björn Halldórsson, öryggisstjóri hjá
Þorbirni hf. í Grindavík, fer yfir aðgerðir
til þess að greina slys og koma í veg
fyrir þau. Þar hefur skráning atvika
skipt miklu máli. 
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Langur skuggi hörmungaratburða
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Drykkfelldi sjóarinn er gömul tugga
n Hrannar Hólm Sigrúnarson segir frá baráttu sinni við Bakkus og veltir
fyrir sér staðalmyndinni um drykkfellda sjóarann. Í þeim efnum segir hann
margt breytt.
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Ætlaði alltaf að verða hjúkrunarfræðingur
n María Fjóla Harðardóttir tók síðastliðið haust við sem forstjóri Hrafnistu,
sem er önnur stærsta heilbrigðisstofnun landsins. Hún segir frá sjálfri sér
og starfsemi Hrafnistu. 
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Íslenskir sjómenn lögðu grunninn
Það er óumdeilt að starf sjómannsins er um margt gjörólíkt öðrum
önnum í lífi fólks. Starfið krefst
mikillar fjarveru frá fjölskyldu
og vinum, er í senn einmanalegt, erfitt og hart. Frá því að
sjómennskan var aðalstarf mitt
hefur starfið tekið gríðarmiklum
breytingum að öllu því er snýr að
ytri umgjörð þess en inntakið er
enn það sama – hæfni, þolgæði og
æðruleysi. Starfið er því í eðli sínu
enn hið sama og þegar ég fór fyrst
til sjós 16 ára gamall á skuttogaranum Björgvin EA 311.
Vissulega hafa orðið stórstígar
framfarir til góðs á liðnum árum
og í dag er aðbúnaður þeirra sem

starfa til sjós allt annar og betri en
var fyrir ekki svo löngu. Með sama
hætti hafa kröfur til starfsins
breyst á undra skömmum tíma.
Nægir í því sambandi að nefna
aukna afkastagetu skipastóls
Íslendinga í ljósi þeirra framfara
sem orðið hafa í smíði skipa og
sömuleiðis þeirrar tækni sem nýtt
er hvort heldur er við fiskveiðar
eða sjóflutninga. Á sama tíma
hafa kröfur um öryggi og bættan
aðbúnað íslenskra sjómanna
tekið stórstígum framförum. Þar
munar að minni hyggju mest um
Slysavarnaskóla sjómanna, sem
á stærstan þátt í þeim langþráðu
breytingum til góðs sem snúa að

öryggismálum sjómanna. Hilmar
Snorrason og samstarfsfólk
hans hafa á undanförnum árum
unnið gríðarlega gott starf í þágu
öryggismála um borð í íslenskum
skipum. Ég leyfi mér að fullyrða
að þeirra góða starf á einna
stærstan þátt í þeirri hugarfarsbreytingu meðal starfsstéttarinnar
sem hefur skilað fleiri sjómönnum
heilum í heimahöfn en ella hefði
verið.
Okkur Íslendingum hefur á
undanförnum þremur til fjórum
áratugum auðnast að skapa
forsendur fyrir þeirri öflugu
atvinnugrein sem íslenskur
sjávarútvegur er í dag. Atvinnu-

grein sem er í fararbroddi
á heimsvísu en um leið
hryggjarstykkið í hinum
dreifðu byggðum hringinn í kringum landið.
Þar eru að verki margir
samverkandi þættir,
meðal annars sjálfbær nýting
auðlinda hafsins á grundvelli vísindalegra rannsókna, skynsamlegt
fiskveiðistjórnunarkerfi og öflugt
samspil hefðbundinna sjávarútvegsfyrirtækja og tækni- og
þekkingarfyrirtækja. Grunnurinn
að þessum frábæra árangri, og um
leið stórbættum lífskjörum okkar
Íslendinga, var hins vegar lagður
fyrir margt löngu af íslenskum
sjómönnum sem öðrum stéttum
fremur hafa hætt lífi sínu við
vökur, vosbúð og kulda.

Sjómannadagurinn er í
senn táknrænn fyrir þann
hlýhug og þá virðingu
sem íslenska þjóðin ber
til íslenskra sjómanna
en einnig mikilvægur
minnisvarði um þýðingarmikið og öflugt framlag sjómanna
í áranna rás. Dagurinn er fyrir mig
persónulega einn merkasti dagur
ársins þó að vægi hans í þjóðlífi
Íslands sé allt annað en áður var
þegar atvinnulíf og afþreying var til
muna fábreyttari.
Ég óska sjómönnum og
fjölskyldum farsældar og hamingju
í tilefni dagsins.
Með virðingu og þakklæti,
Kristján Þór Júlíusson,
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra

Minnisvarðinn sem máli skiptir
Í árdaga stofnunar Sjómannadagsráðs var eitt af fyrirhuguðum verkum á stefnuskrá
Sjómannadagssamtakanna
að koma upp minnismerki um
sjómannastéttina og þá sem farist
höfðu á sjó. Á þeim árum fórst
árlega mikill fjöldi sjómanna.
1937, stofnár Sjómannadagsráðs,
fórst alls 31 íslenskur sjómaður.
Skip voru yfirleitt léleg og mörg
lítt til þess fallin að stunda sjó
við Íslandsstrendur allt árið um
kring í öllum veðrum. Því var það
ofarlega í huga stofnendanna
hvernig minnast mætti allra
þeirra sjómanna sem farist höfðu
á sjó.
Árið 1939, stuttu eftir
stofnun Sjómannadagsráðs, var
ákveðið að koma á svokallaðri
stefnuskrárnefnd, sem skyldi
finna deginum og samtökunum
verkefni sem kæmi sérstaklega
sjómönnum og fjölskyldum þeirra
vel. Margir sjómenn stóðu uppi
eignalitlir og áttu ekki í mörg hús
að venda að loknu erfiðu ævistarfi.
Víða erlendis hafði verið komið
upp sérstöku húsnæði fyrir slíka
menn þó að þau fullnægðu ekki
hinni miklu þörf, sem þar var
fyrir hendi. Niðurstaða stefnuskrárnefndar var eftirfarandi:
„Vér lítum svo á, að langt muni í
land til þess að slík elliheimili
verði reist af hinu opinbera, ríki
eða bæjum og teljum því að
sjómannastéttinni gefist hér
kærkomið tilefni til að beita sér
fyrir fjársöfnun til stofnunar elliog hvíldarheimilis fyrir aldraða
sjómenn. Hér er um menningar
og mannúðarmál að ræða sem

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.

Tilgangur og markmið
Sjómannadagsráðs eru m.a.:
»» Að efla samhug meðal sjómanna
og hinna ýmsu starfsgreina

vér trúum á að allir
geti orðið samhuga
um að vinna að.
Oss er ljóst að það
getur tekið mörg ár
að safna nægjanlega
stórum sjóði til þess
að byggja stórt og
veglegt elliheimili
enda reynsla fyrir því í þjóðfélagi
voru að mörg menningarfyrirtæki,
eða stofnanir hafa þurft langan
undirbúning.“
Með ákvörðun stefnuskrárnefndar Sjómannadagsráðs var
stefnan sett til framtíðar. Hætt var
við fyrirhugaðan minnisvarða,
a.m.k. um sinn, og fyrirhuguð
dvalarheimilisbygging átti hug
allra. Í ávarpi formanns Sjómannadagsráðs í hófi sjómannadagsins
1939 að Hótel Borg sagði: „Sjómenn hafa mörg áhugamál, en tvö
liggja þeim þyngst á hjarta og eru
öllum sameiginleg, að skipastóll
landsmanna verði aukinn og
endurbættur og aldraðir sjómenn
fái eitthvað athvarf, þegar þeir
fyrir aldurs sakir er ekki taldir
hlutgengir á sjónum. Að vinna
bót á hinu síðara verður hlutverk
Sjómannadagsins.“
Í tímans rás varð það svo að
fleiri en sjómenn fengu inni á
Hrafnistuheimilunum. Þörfin
fyrir slíka aðstöðu átti við um
fleiri en sjómenn og smám saman
urðu íbúar heimilanna úr öllum
sviðum þjóðlífsins.
Allmörg hús eru nú undir
stjórn Sjómannadagssamtakanna
sem hýsa og þjónusta aldraða
Íslendinga. Þau eru í Reykjavík,
Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Kópa-

vogi og Garðabæ, fleiri en eitt
í sumum sveitarfélögum, alls
átta. Starfsfólk samtakanna
er á þriðja þúsund manns.
Ýmiss konar starfsemi
fylgir í afleiddum störfum.
Mikil ábyrgð fylgir slíkum
rekstri og hefur líklega fáa
grunað að litli grjóthóllinn
í Laugarási yrði að slíkri starfsemi,
allri þjóðinni til heilla.
Mér er ekki kunnugt um nokkur önnur stéttarfélög sem ákváðu
vegna aðstæðna í þjóðfélaginu
að reisa hús fyrir söfnunarfé í
þessum tilgangi. Hvernig til tókst
vitum við öll og kunnum þá sögu.
Eftir stendur samt hugmyndin
um minnisvarðann hinn mikla
sem reisa skyldi í sjálfum
höfuðstaðnum, við höfnina í
Reykjavík.
En minnisvarðinn er hér.
Hann stendur í Laugarási og
birtist í öllum þeim heimilum
sem Sjómannadagsráð hefur
eignast eða átt þátt í. Stærri verður
minnisvarðinn varla.
Í ljósi þess framfaraspors sem
sjómenn tóku á þessum árum
og ákvörðunar um að fé sem
tækist að safna gengi til byggingar
dvalarheimilis er umhugsunarefni
hvar við stöndum nú. Erfiðleikar
hafa sett svip sinn á reksturinn,
rekstrarforsendur hafa breyst og
mörg hjúkrunarheimili stefna í
þrot. Þá eru erfiðleikar í samskiptum við heilbrigðisráðuneytið og
yfirvöld. Daggjöld duga illa fyrir
rekstrinum og mun illa fara ef
ekki verður breyting á.
Skilningur á þörfum aldraðra
virðist af skornum skammti. Mikið

sjómannastéttarinnar og vinna
að nánu samstarfi þeirra.

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

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

»» 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.

er talað en lítið er um efndir.
Í nýlegri skýrslu þar sem heilbrigðisráðuneytið hafði forgöngu um
að láta greina rekstrarvanda
hjúkrunarheimila kemur í ljós að
talsvert fé vantar til að reksturinn
standi undir sér. Lítið sést frá
ráðherra um hvernig leysa eigi
þennan vanda öðruvísi en að
fjölga úrræðum fyrir aldraða. Er
þar sérstaklega átt við að gera
þurfi öldruðum mögulegt að búa
lengur á eigin heimilum og að þeir
fái nauðsynlega aðstoð. Vitanlega
vilja flestir vera sem lengst á
heimilum sínum, en aðgerða er
þörf til að svo megi verða. Það
kostar líka fé.
Hjúkrunarheimilin Grund og
Hrafnista höfðuðu mál fyrir öllum
dómstigum til að fá úr því skorið
hvort opinberum aðilum bæri að
greiða húsaleigu fyrir afnot af húsnæði í eigu Grundar og Hrafnistu.
Fyrir afnotin hefur ekki fengist
greidd leiga, afnot alla daga ársins,
allan sólarhringinn. Dómur féll
á öllum dómstigum um að ríkinu
bæri ekki skylda til að greiða leigu
fyrir húsnæði sem það nýtti með
þessum hætti. Hver hefði trúað
því að óreyndu að ekki þyrfti að
greiða fyrir afnot af húsnæði sem
tekið hefði verið á leigu? Nú er svo
komið að nauðsynlegar viðgerðir
og endurbætur standa húsnæðinu
fyrir þrifum og innan skamms
verður lítið annað að gera en að
loka þeim fáist ekki greidd eðlileg
húsaleiga til notkunar í þessu
skyni.
Hálfdan Henrysson,
stjórnarformaður
Sjómannadagsráðs.

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

Forsíðumynd: Úr Grindavíkurhöfn.
Mynd/Hreinn Magnússon
Útgefandi: Sjómannadagsráð, Hrafnistu,
Laugarási, 104 Reykjavík.
Framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs:
Sigurður Garðarsson.
Ritnefnd: Björn Finnbogason, Hjálmar Baldursson
og Vilbergur Magni Óskarsson.
Umsjón: KOM ehf., kynning og markaður.
Ritstjóri: Óli Kristján Ármannsson
Höfundar efnis: Bolli Valgarðsson, Gísli Freyr
Valdórsson og Óli Kristján Ármannsson
Ljósmyndir: Hreinn Magnússon o.fl.
Sala auglýsinga: Birna Sigurðardóttir,
bsig@bsig.is.
Prentvinnsla: Fréttablaðið
Upplag: Dreifing með Fréttablaðinu og PDF-útgáfu
á póstlista stéttarfélaga sjómanna.

Stjórn Sjómannadagsráðs
höfuðborgarsvæðisins skipa:
»» Hálfdan Henrýsson formaður,
Félagi skipstjórnarmanna.
»» Aríel Pétursson varaformaður,
Félagi skipstjórnarmanna.
»» Jónas Garðarsson gjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.
»» Oddur Magnússon varagjaldkeri,
Sjómannafélagi Íslands.
»» Sigurður Ólafsson ritari, Félagi
vélstjóra og málmtæknimanna.
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Til hamingju
með daginn!
Það var árið 1926, á Suðureyri við Súgandafjörð,
sem 66°Norður hóf að framleiða sjóklæði.
Við erum stolt af því að geta enn í dag auðveldað
íslenskum sjómönnum og fiskverkunarfólki verkin.
Verslaðu á 66north.is
Fylgdu okkur á Instagram @66north
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Björn Halldórsson. Tómas Þorvaldsson GK
kom að landi snemma morguns í Grindavík
og hófst uppskipun aflans þá þegar.
Uppskipun annast löndunarþjónustan
Klafar, sem er í 75% eigu Þorbjarnar.
Mynd/Hreinn Magnússon

„Þung áhersla á öryggismál
er hverrar krónu virði“
Björn Halldórsson er öryggisstjóri sjávarútvegsfyrirtækisins Þorbjarnar hf. í Grindavík, rótgróins
fjölskyldufyrirtækis sem fjórir sjómenn og eiginkonur
þeirra stofnuðu upphaflega árið 1953.

Þ

orbjörninn hefur frá
upphafi verið leiðandi
á ýmsum sviðum í
útgerð og vinnslu, einkum
þegar kemur að áherslu á
fullnýtingu sjávarfangs, en
ekki síður er varðar öryggismál
starfsmanna félagsins, en þau
hafa alla tíð verið tekin föstum
tökum. Alls eru starfsstöðvar
fyrirtækisins tólf, sex í landi
og fimm á sjó, og eru starfsmenn alls um 370.

Öryggismálin alltaf í deiglunni
„Hér hafa öryggismál alltaf verið
tekin alvarlega. Í Grindavík
erum við með fullkomna fiskvinnslu, vélsmiðju og trésmíðaverkstæði auk þjónustudeildar
og síðan línuskip, frystiskip
og ísfisktogara, alls fimm skip.
Vinnustöðvarnar eru því margar
og ólíkar og öryggismálin taka
mið af ólíkum þörfum sem
þessar mismunandi starfsstöðvar endurspegla,“ segir Björn,

sem hóf störf hjá félaginu árið
2016 þegar starfsheitið var fyrst
stofnað formlega í því skyni að
efla enn frekar þátt málaflokksins og formfesta hann betur inn
í stjórnskipulag fyrirtækisins,
svo sem með setningu skýrra
verkferla, formlegri fræðslu
og forvörnum auk stofnunar
gagnagrunns til að greina helstu
hættur, semja úrbótaáætlanir og
hrinda þeim í framkvæmd.
Atvikaskráningarkerfi
þekktust varla
„Slysatíðni hér hefur reyndar
alltaf verið með því lægsta í
atvinnugreininni á landinu. En
svo gerðist það á árinu 2013 að

hún fór einhverra hluta vegna
að stíga upp á við án þess að
menn gerðu sér fyllilega grein
fyrir ástæðum þess. Þó var
ljóst að upplýsingagjöf milli
tryggingafélags og útgerðarinnar var ábótavant hvað það
varðaði en fljótlega var ráðin bót
á því. Á þessum tíma þekktust
atvikaskráningarkerfi ekki í
mannaflsfrekum fyrirtækjum,
nema náttúrlega hjá stóriðjunni.
Og eins og allir vita hækka
tryggingaiðgjöld, hvort
sem er hjá fyrirtækjum eða
einstaklingum, í samræmi við
slysa- og óhappatíðni þannig
að það var mjög mikilvægt að
komast að rótum vandans. Það

kom í minn hlut að stjórna þeirri
vinnu þegar ég var ráðinn til
starfa 2016 eftir störf erlendis um
árabil.“
Smáatvik sem vinda upp á sig
Árið 2017 tók fyrirtækið í notkun
atvikaskráningarkerfi VÍS, Atvik
sjómenn, í því skyni að mynda
gagnagrunn um sérhvert óhapp
sem ætti sér stað, enda afar
mikilvægt að skrá þau öll í kerfi til
að sjá hvað gerðist, hvers vegna og
hvernig væri best að bregðast við
til að koma í veg fyrir endurtekningar. „Það sem við sáum fljótlega
var að langflest atvikanna voru
smávægileg óhöpp, hrufl og þess
háttar, en sem gátu undið upp á

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn

DRÖGUM ALLA FIMMTUDAGA
Sex 30 milljón króna vinningar á tvöfaldan miða eða 15 milljónir á einfaldan miða
Miðaverð er 1.700 kr. fyrir einfaldan miða og 3.400 kr. fyrir tvöfaldan miða
Drögum út meira en 51 þúsund vinninga á árinu

VERTU MEÐ | das.is | 561 7757

HAPPDRÆTTI
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að atvikaskráningu, þar sem
fyrirtæki gætu lært hvert af öðru
og hjálpast að til að fyrirbyggja
slys og óheppilegar endurtekningar sem valdið geta slysum,“
segir Björn.

sig og orðið að stóru vandamáli
ef ekki yrði brugðist við. Þannig
að við fórum í að móta heildstætt
fræðslukerfi til að taka á
málunum, fræða og leggja áherslu
á rétt vinnubrögð, hvað bæri að
varast og svo framvegis. Þá varð
alger hugarfarsbreyting meðal
starfsfólksins vegna þeirrar miklu
áherslu sem lögð var á málaflokkinn og mjög skýra verkferla sem
við innleiddum formlega.“
Atvikum fjölgaði á
haustvertíðunum
„Annað sem við sáum var að
óhöppum fjölgaði og voru flest
á haustvertíðunum en duttu
svo niður eftir áramótin, svo
skrýtið sem okkur þótti það
vegna þess að í janúar, febrúar
og mars eru verstu veðrin á sjó.
Slysin hefðu því átt að vera flest
í þeim mánuðum. En ástæðan
var í raun einföld. Menn komu
úthvíldir og afslappaðir til starfa
eftir sumarstoppið og byrjuðu
haustvertíðina. Sumir ætluðu
sér of mikið, tóku vel á, voru
e.t.v. ekki með „verkferlana“
efst í huga, tognuðu og svo
framvegis. Síðan komu skipin
að landi og menn fóru í jólafrí.
Áður en vetrarvertíðin hófst voru
öryggisnámskeiðin haldin og
fræðslufundir þar sem brýnt var
á verklagsreglunum. Í kjölfarið
fækkaði óhöppunum. Þannig
að lærdómurinn var m.a. sá að
flytja fræðsluna framar og halda
námskeiðin áður en haustvertíðin hæfist. Við sjáum árangur
af þeirri breytingu. Óhöppum á

Björn Halldórsson segir að eftir að tekin var upp skipuleg atvikaskráning
hjá Þorbirni hafi orðið til heildstætt fræðslukerfi til að taka á málunum,
Mynd/Hreinn Magnússon
fræða og leggja áherslu á rétt vinnubrögð.

haustvertíðinni fækkaði mjög,“
segir Björn, sem áréttar að
stöðugar endurtekningar séu
það sem mestu máli skipti við
að ná árangri. Að hamra sama
járnið endalaust, aftur og aftur,
til að viðhalda góðum árangri og
halda óhöppum í lágmarki.
Útgerðin eignast
atvikaskráningarkerfi VÍS
Á árinu 2020 hélt Þorbjörn
alútboð á tryggingum félagsins,
enda eftirsóttur dansfélagi á
tryggingamarkaði. „Við spurðum
tryggingafélögin hvort þeim væri
alvara með að lækka slysatíðni
sjómanna og hvort ekki væri
grundvöllur fyrir því að vera með
öfluga slysa- og atvikaskráningu
sem hægt væri að læra af. Til að
útbúa mjög gott forvarnarkerfi
þyrftum við gagnagrunn þar
sem öll atvik væru skráð ásamt
upplýsingum um til hvaða úrbóta

gripið hefði verið til í hverju
tilviki fyrir sig. Helst vildum við
þróa áfram það kerfi sem þegar
var og er í notkun, Atvik Sjómenn,
sem VÍS kynnti fyrir viðskiptavinum sínum í sjávarútvegi og
veitti fleirum aðgang að í kjölfarið,
en ekki var vilji til þess hjá VÍS í
upphafi. Við og fleiri sem störfum
í greininni vildum að unnið yrði
hratt og úr varð að Sjóvá stökk
á vagninn og lýsti sig tilbúið að
taka þátt í smíði á slíku kerfi.“ Í
kjölfarið hófst vinna við þróun á
ópersónugreinanlegu kerfi fyrir
Microsoft 365 sem vista skyldi
hjá þriðja aðila. Þessi vinna var
komin á rekspöl þegar VÍS tók þá
ákvörðun að afhenda sitt kerfi,
Atvik Sjómenn, til Samgöngustofu og Rannsóknarnefndar
sjóslysa. „Segja má að með
þessu hafi tilgangi mínum verið
náð, að útgerðarfélög stór sem
smá fengju gjaldfrjálsan aðgang

Úrlausn til að fyrirbyggja
endurtekningu
Atvik Sjómenn verður formleg
eign Samgöngustofu og
Rannsóknarnefndar sjóslysa og
mun aðeins geyma upplýsingar
um atvik og úrbætur óháð því
hvaða útgerð atvikin tilheyra
þannig að notendur geti einbeitt
sér alfarið að eðli atvikanna
og hvernig aðrar útgerðir
leystu mál með viðunandi
úrlausn til að koma í veg fyrir
endurtekningu. „Það er það
sem skiptir mestu máli því það
er í mörgum tilvikum hægt að
innleiða sömu lausnir óháð því
á hvaða eða hvers konar skipi
óhappið verður.“ Ósk Björns er
sú að hægt verði að setja upp
aðgang að kerfinu í gegnum
heimasíðu Samtaka fyrirtækja í
sjávarútvegi og að samtökin fái
tækifæri til að koma að frekari
þróunarvinnu og þarfagreiningu
á kerfinu.
Bylting með Tómasi
Þorvaldssyni
Þorbjörn rekur fimm skip. Það
nýjasta í flotanum er skuttogarinn Tómas Þorvaldsson GK
10, sem kom inn í reksturinn
seint á síðasta ári. Togarinn
hefur á ýmsan hátt haft í för
með sér byltingu fyrir útgerðina.

Sjálfvirkni er mikil um borð,
þar sem vélar sjá um vinnuna
þannig að líkamlegt álag er
minna en áður, sem aftur fækkar
tilvikum í slysaskráningarkerfið.
„Síðan er allur aðbúnaður um
borð betri en í eldri skipunum,
hljóðvist miklu betri, minni
hávaði og minni veltingur enda
skipið þremur metrum breiðara
og fimm metrum lengra en t.d.
Hrafn Sveinbjarnarson sem
einnig er gerður út hjá Þorbirni.“
Björn segir allra mjög ánægða
með nýja skipið, sem sé að sögn
Sigurðar Jónssonar skipstjóra
hörku sjóskip.
Árleg heilsufarsskoðun áhafna
Þess má að lokum geta að
Þorbjörn er með samning við
heimilislækni og bæklunarlækni sem hafa reglulegt eftirlit
með heilsu áhafna skipanna í
útgerð félagsins. „Allir fara í árlega læknisskoðun og við teljum
mikilvægt að hafa eftirlitið gott
til að geta t.d. greint fyrr mögulega undirliggjandi álag eða
sjúkdóma því þá gefst tækifæri
til að bregðast við í tíma frekar
en of seint. Sú regla gildir hér
hjá fyrirtækinu að hér njóta sjómenn alltaf vafans þegar kemur
að heilsufarsmálum. Menn fá
einfaldlega frí til að jafna sig og
vinna í sínum málum þegar svo
ber undir. Læknarnir eru læknar
starfsmanna, ekki útgerðarinnar,“ segir Björn Halldórsson,
öryggisstjóri sjávarútvegsfyrirtækisins Þorbjarnar hf. í
Grindavík, að lokum. 
- bv

Á síðustu 32 árum hefur Hampiðjan framleitt og selt yfir þúsund Gloríur til útgerða í 28 löndum.

Netapótek Lyfjavers
Frí heimsending um land allt!*

Afhendum
rs
samdægu ðinu

rgarsvæ
á höfuðbo
ef pantað
mán–lau
13:00.
er fyrir kl.

Í Netapóteki Lyfjavers
getur þú fundið þína
lyfseðla, valið samheitalyf
og séð lyfjaverðið þitt.

Apótekið
heim til þín
Opna lyfjagáttina

Nýttu þér lágt lyfja- og
vöruverð á lyfjaver.is
*Frí heimsending ef pantaðir eru tveir lyfseðlar
eða verslað er fyrir meira en 9.900 krónur.

lyfjaver.is
Suðurlandsbraut 22
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Hugmyndin um drykkfellda
sjóarann er gömul tugga
Til þess eru vítin að
varast þau. Það gerði
Hrannar Hólm Sigrúnarson þegar hann leitaði
sér hjálpar eftir að hafa
drukkið illa um árabil og
sagði skipstjóra sínum að
hann væri á leið í meðferð.
Mýtan um drykkfellda
sjóarann er lífseig, en
Hrannar telur hana nú
mestmegnis arf frá fyrri
tíð, þótt vissulega komi
fyrir að menn skvetti í sig
þegar komið er í land.

Menn vita alveg að
ég er edrú og svo erum
við líka fleiri um borð
sem erum edrú. Menn
fara ekkert lágt með
þetta og það er engin
skömm samfara því
að drekka ekki.
alltaf fullur þegar maður kemur í
land. Einu sinni var það reyndar
þannig, en ekki lengur.“
Hrannar bendir líka á að
menningin í kringum sjómennskuna hafi breyst. Núna
sé til dæmis liðin tíð að menn
mæti drukknir um borð til að
láta renna af sér á útstíminu.
„Þetta er víða hreinlega bannað.
Öryggisfræðslan er líka meiri og
sjómenn meðvitaðri um hvað er
hættulegt og hvað ekki. Plássin
eru líka fá og menn hætta ekki
plássinu sínu fyrir eitthvert rugl.“

Á

tuttugasta og fjórða
aldursári fann Hrannar
Hólm Sigrúnarson, háseti
á Akurey AK 10, að hann var
kominn út af sporinu og búinn
að missa stjórn á drykkjunni.
Úr uppvextinum þekkti hann
varúðarmerkin og vissi hvernig
hann vildi ekki vera. Hann
leitaði sér hjálpar, hætti að
drekka og hefur haldið sig við þá
ákvörðun í tólf ár.
Hrannar er því í þeim hópi
sjómanna sem stundum er sagt
að séu uppþurrkaðir. Sú ímynd
fellur þó kannski ekki alveg að
staðalmyndinni um íslenska
sjómanninn, sem haft hefur
orð á sér í gegnum tíðina fyrir
gleðimennsku og drykkjuskap á
milli túra í landi. Ófáir kannast
við sögur af drykkjusvolum við
mismikla skál í leigubílaferðum
landshorna á milli í leit að fjöri
áður en haldið er á sjóinn á ný.
Hrannar er af sjómönnum
kominn, fæddur og uppalinn
á Akureyri. „Bæði fósturpabbi
minn og pabbi eru sjómenn. Það
lá því beint við fljótlega upp úr
tvítugu að prófa að fara á sjóinn.“
Fyrsta túrinn fór Hrannar með
Samherja fyrir norðan um páska
2007. „Og ég hef eiginlega verið
á sjó síðan, en í nóvember 2007
færði ég mig svo yfir til HB
Granda á Sturlaug H. Böðvarsson AK og er núna á Akureynni
hjá Brimi.“
Ímyndin er arfur fyrri tíðar
Staðalmyndin um drykkfellda
sjómanninn sem kemur
úr túrnum og upphefur þá
drykkjutúr í landi sprettur
ekki upp úr tóminu einu, en að
mati Hrannars er þarna líklega
mestan part um liðna tíð að
ræða. „Skipum hefur fækkað og
sjómönnum þar með. Menningin
í kringum þetta er mjög breytt.
Menn fara frekar heim en að

Hrannar Hólm Sigrúnarson er af sjómönnum kominn, fæddur og uppalinn á Akureyri. Hann hefur stundað sjóinn
Mynd/Hreinn Magnússon
síðan um tvítugt, en fékk frí til að fara í meðferð fyrir um tólf árum. Hún hefur haldið.

fara á knæpuna þegar þeir koma
í land, þótt auðvitað fái sér
einhverjir í glas. Hér áður fyrr
var þetta svo mikið af verbúðum
og vertíðum að það var kannski
ekki við mikið annað að vera
en að fara bara og detta í það.
Þegar margir koma saman í
drykkju víða af á landinu verða
náttúrlega líka árekstrar og
pústrar. Ég held að óorðið, þessi
gamla staðalmynd sjómannsins,
sé dálítið mikið sprottið frá
þessum tíma,“ segir hann.
„Þannig að já, ég held að þessi

ímynd um drykkfellda sjómanninn sé gömul tugga. Sjómenn
sem fá sér í glas finnast alltaf
einhvers staðar og eru alveg til
staðar. Og í minni bæjarfélögum
fer kannski meira fyrir þeim, en
á sama tíma er enginn að horfa
á það hvort einhver sem vinnur
átta-til-sex vinnu fái sér alltaf
einn eða tvo bjóra eftir vinnu
og detti í það 52 helgar í röð. Hér
áður fyrr tengdist kúltúrinn því
að menn voru rosamikið alls
staðar úti á landi á vertíðarbátum og unnu eins og skepnur um

borð en duttu svo í það í landi.
Ég man til dæmis aldrei eftir
neinu brjálæðislegu fylleríi hjá
pabba mínum eða fósturpabba
inni á heimilinu, þótt sjálfsagt
hafi þeir kannski dottið meira
í það einhvers staðar annars
staðar. Ég myndi segja að þetta
væri gamalt og hlutirnir allt
öðru vísi í dag.“
Ímyndin er engu að síður
lífseig og víða haldið á lofti, svo
sem í vinsælum dægurlögum.
„Ég hef alveg lent í því að vera
spurður hvort maður sé ekki

Vildi halda sambandi við fólk
Og þótt sjálfsagt geti verið á því
allur gangur segist Hrannar ekki
finna fyrir öðru í sínu starfsumhverfi en að það styðji við
áframhaldandi edrúmennsku.
„Einu sinni var þetta kannski
öðruvísi og svo fer þetta örugglega eftir því líka með hverjum
þú ert á sjó, og hvort viðkomandi
er í plássi um borð í skipi sem
gert er út frá hans heimabæ og er
þar með heimahöfn. Sjálfur hef
ég aldrei fundið fyrir þrýstingi
um að koma og detta í það eða
eitthvað slíkt. Hins vegar hef ég
alveg farið á árshátíðir og fer eitt
og annað með skipsfélögunum,
hvort sem það er í keilu eða
annað.“ Og þótt áfengi sé haft
um hönd sé ekkert verið að ota
því að honum. „Menn vita alveg
að ég er edrú og svo erum við
líka fleiri um borð sem erum
edrú. Menn fara ekkert lágt með
þetta og það er engin skömm
samfara því að drekka ekki.
Menn eru ekki heldur teknir fyrir
eða talað um aumingjaskap fyrir
að vera edrú.“ Á móti komi svo
að þeir sem eru edrú séu ekkert
að skammast í hinum fyrir að fá
sér í glas.
Hrannar segir líka að hann
hafi strax tekið ákvörðun um
að láta það ekki hafa áhrif á
félagslífið þótt hann hætti að
drekka. „Ég vann heilmikið

Snjallari kynslóð
öryggishnappa
Snjallhnappur er ný kynslóð öryggishnappa fyrir alla þá sem þurfa heilsu sinnar
vegna að geta kallað eftir tafarlausri aðstoð. Auk hefðbundins öryggishnapps býður
kerfið upp á snjallar nýjungar sem stuðla að velferð og tryggja öryggi notandans.
Snjallhnappurinn eykur gæði og skilvirkni umönnunar við einstaklinginn.

Snjallhnappurinn fæst bæði sem armband og hálsmen.
Nútímalausn sem hentar öllum sem þurfa að kalla eftir aðstoð.

Við bjóðum fallhnapp, reykskynjara og vatnslekaskynjara
aukalega gegn vægu gjaldi.
Skarthnappinn er hægt
að kaupa sérstaklega.

Athugið að Sjúkratryggingar
Íslands niðurgreiða þjónustuna
að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Öryggismiðstöð Íslands | Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400 | Nánar á oryggi.is
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Hrannar fór í framhaldsmeðferð
á Staðarfelli eftir að hafa verið á
Vogi í tólf daga. Samtals var hann
40 daga í meðferð.
Mynd/Hreinn Magnússon


að vera edrú og hvað drykkjan
var að skemma mikið fyrir
honum. „Allt starfið þar í kring,
þegar maður fór að hlusta á
hina strákana og tala meira um
hlutina, þá varð allt skýrara.
Og svo finnst manni náttúrlega,
eftir 40 daga, mjög kjánalegt,
eftir að hafa lagt allt þetta á
sig, að fara að klúðra því þegar
maður kemur út. Ég ákvað að
þarna væri þetta orðið gott, ég
ætlaði bara að vera edrú.“

á skemmtistöðum eftir að ég
varð edrú, sem dyravörður og
svona, og það held ég að hafi
bara hjálpað mér að geta verið
í umhverfinu án þess að fá sér.
Svo vildi ég ekki heldur vera
gæinn sem fólk veigrar sér við
að bjóða í partí eða grillveislu.
Ég vildi halda sambandi við
fólk, þó svo að maður skæri
kannski á tengslin við einhverja
drykkjufélaga.“
Hrannar segist hafa ákveðið
að hann þyrfti að taka sér tak
þegar hann var búinn að missa
stjórn á eigin drykkju. Úr nánustu
fjölskyldu hafði hann líka vítin til
að varast, en móðir hans átti við

drykkju- og fíknivanda að stríða.
„Ég fór í meðferð í nóvember 2009
og hef verið edrú síðan. En fyrir
þann tíma tók ég væna rispu, sem
kannski fór úr því að einkennast
af helgarfylleríum, yfir í drykkju
óháð vikudeginum. Þá fór þetta
bara eftir því hvenær maður kom
í land. Það er ekki alltaf á föstudögum og dauða tímann nýtti
maður í drykkju, jafnvel meira á
virkum dögum þegar færri sáu
til manns heldur en um helgar.“
Á þessum tímapunkti í byrjun
nóvember segist hann hafa verið
alveg búinn á því og hafa því
hringt upp á Vog og beðið um að
komast í meðferð. Það gekk eftir
og hann hafði því næst samband
við skipstjórann sinn og sagðist
vera á leiðinni í meðferð. „Og
hann segir mér bara að hringja í
sig þegar ég er búinn.“
Tíu dagar urðu fjörutíu
Hrannar ber meðferðinni hjá
SÁÁ afskaplega vel söguna,
en hún reyndist þó heldur

ýtt honum út í það. Flestir voru
viðameiri en hann gerði ráð fyrir
þarna af því að þeir vildu vera
þegar hann lagðist inn á Vog.
þarna.“
„Ég var á Vogi í tólf daga,
Hrannar segir framhaldsmeðtveimur dögum lengur en vanalegt er. Þeir vildu ekki hleypa
ferðina skipta miklu máli af því
mér út fyrr en ég kæmist beint í
að Vogur hafi meira verið eins
framhaldsmeðferð á Staðarfelli.
og afeitrunarmiðstöð. „Þar fær
Þórarinn [Tyrfingsson] sagði
maður grunnaðstoð og innsýn
við mig að ég hefði ekkert að
í starf SÁÁ meðan maður nær
gera út í tvo daga og vildi bara
sér niður. Upphaflega ætlaði
halda mér inni.“ Að þeim dögum
ég bara inn á Vog og ekkert
liðnum var svo rútuferð frá Vogi
meira en var bara tekinn á fund
og yfir á Staðarfell, en þar, á
þegar ferlið var hafið. Þórarinn
Fellsströnd í Dalasýslu, rak SÁÁ
kannaðist eitthvað við mömmu,
meðferðarstöð þar til fyrir fáum
sem líka hafði gengið í gegnum
árum. Þarna var Hrannar svo
þetta, og sagði við mig að ef ég
í 28 daga til viðbótar. „Þannig
ætlaði að klára þetta þyrfti ég
að samtals var ég 40 daga í
að fara á Staðarfell. Sjálfur var
meðferð.“
ég sannfærður um að eftir tíu
Meðferðin hefur líka haldið
dagana ætti ég bara að vera fínn,
og segir Hrannar hana hafa
en þau sannfærðu mig um að
opnað fyrir sér nýjan heim. „Ég
þetta væri rétta leiðin.“
lenti þarna á Staðarfelli með
Og Hrannar sér ekki eftir því
mjög samheldnum hópi og við
að hafa hlustað á ráðgjafana
urðum margir hverjir góðir
því að það var ekki fyrr en
vinir. Og á þeim tíma sem ég var
í framhaldsmeðferðinni á
þarna inni var enginn þarna
Staðarfelli sem hann áttaði sig á
manna
d a g s b l a ð i ðþvíj úhversu
n í 2 0 1 7 mikið hann langaði
58einhvers j óannar
af því að
hafði

Er fjölskyldumaður í dag
Eftir meðferðina fór Hrannar
svo á sjóinn á nýju ári, fyrsta
túrinn í janúar, og hefur ekki
litið um öxl síðan. Hann segir
mikið bjartara yfir tilverunni og
má ekki til þess hugsa að hverfa
til fyrri hátta. Eins skiptu þar
líka máli þær upplifanir sem
hann á úr æsku sem tengjast
drykkju móður hans og segist
hann hafa verið í sömu sporum
og hún þegar hann var að hætta
að drekka.
„Og ef ég hefði farið að
eignast fjölskyldu hefði verið
líklegt að ég hafði lagt á hana
nákvæmlega sama pakka og
ég fór í gegnum, og það myndi
ég aldrei vilja. Ég vil bara eiga
almennilegt og eðlilegt líf. Ekki
það að mín æska hafi verið
eitthvað slæm, en í henni voru
samt þættir sem ég vildi ekki
leggja á aðra.“
Og á þessum árum síðan
Hrannar setti tappann í flöskuna
hefur líka margt breyst í lífi
hans. Í gegnum sameiginlega
vini kynntist hann konu sinni,
Margréti Tönju Ragnarsdóttur.
„Og með henni á ég tvö fósturbörn
og svo barn á leiðinni,“ bætir
hann glaðbeittur við. Tilveran
brosir við þeim og segist Hrannar
aldrei myndu vilja leggja það í
hættu með því að gera einhverjar
tilraunir með áfengi á nýjan leik.
„Ég ætla ekki að fara að glata þeim
miklu verðmætum sem ég er
búinn að vinna fyrir.“
- óká

að sjómönnum sé gert erfitt að skrá
slys. Jónas Þór segir að finna megi
dæmi um ofangreint. „Skipstjórnarmenn eru misjafnir eins og þeir
eru margir. Þess eru því miður
dæmi að menn hafi fengið neitun
þegar þeir ætluðu að láta skrá atvik.
Gjarnan með þeim rökum að það
sé ekki hægt að standa í því að skrá
öll tilvik, stór sem smá, sem eiga
sér stað um borð. Þetta er þó sem
betur fer undantekning og ég held
að menn séu alltaf betur að átta
sig á því hversu mikilvægt þetta
er, líka skipstjórnarmenn. Skráningarnar eru til fyrirmyndar hjá
mörgum útgerðum en því miður
eru til útgerðir þar sem þessi mál
eru ekki í eins góðu lagi.“
Þá minnir Jónas Þór á að skylt
„Þess vegna er mjö
sé samkvæmt reglum að skrá öll
bókar.“
atvik í skipsdagbók, eigi síðar en í
lok vaktar. Þá er einnig skylt samsegir Jónas Þór. „T
sóknarnefndarin
kvæmt lögum að tilkynna öll slys
sá að safna gögnu
til Rannsóknarnefndar sjóslysa og
þannig upp mikil
til Sjúkratrygginga Íslands. „Ég
sem kann að gera
hef bent á það áður að það eru
kannski um fimm prósent slysa
irbyggja slys síða

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

Eggjabúið og
kjúklingabúið
Hvammur ehf.



,,Ég nota Knorr þegar ég elda fyrir
áhöfnina, enda er bragð, gæði og
einfaldleiki í fyrirrúmi hjá Knorr.’’
- Siggi Jóns, Viðey RE 50, Brim hf

Þú færð Knorr hjá Ekrunni
www.ekran.is
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Höfnin breytti bæ í borg
— Hafnarsvæðið í Reykjavík hefur tekið miklum breytingum í áranna rás
Höfnin og starfsemi henni tengd skiptir höfuðborgina
og íbúa landsins miklu máli vegna þeirrar umfangsmiklu starfsemi sem þar fer fram. Svæðið, sér í lagi
í kringum gömlu höfnina í Reykjavík, hefur tekið
miklum breytingum undanfarin ár, meðal annars
vegna uppbyggingar íbúðarhúsnæðis og starfsemi
sem ekki tengist höfninni beint. Þær breytingar
kunna þó að teljast smávægilegar sé horft til 100 ára
hafnsögu Reykjavíkur.

Þ

róun og saga hafna
er á hverjum stað
samofin sögu þróunar
og uppbyggingar, enda eru
þær oftar en ekki burðarstoð
atvinnulífs sem þar hefur
farið fram og grundvöllur
viðskipta vegna vöruflutninga.
Í þessari uppbyggingu
hefur líka á stundum verið
tekist á og er sagan því líka
samofin réttindabaráttu hinna
vinnandi stétta.
Fyrsta verkfallið
Á þessu er snert í bókinni
„Frjálsir menn þegar aldir
renna: Saga Sjómannafélagsins
1915–2015“ eftir Hall Hallsson.
Þar kemur fram að fyrsta
verkfallið í Reykjavík, árið 1913,
hafi tengst hafnargerðinni, en
með því hafi komist á 10 stunda
vinnudagur. Dagsbrún lýsti þá
yfir verkfalli gegn danska verktakanum Monberg, en fyrirtækið
er sagt hafa viljað lækka laun og
hunsa vinnutíma.

Faxaflóahafnir
eru stærstar
n Faxaflóahafnir, sem
stofnaðar voru í ársbyrjun
2005, 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.
Á suðvesturhorni landsins
eru síðan fleiri hafnir,
misstórar. Hafnarfjarðarhöfn
rekur hafnir í Hafnarfirði og
Straumsvík, Reykjaneshöfn
hafnir í Keflavík, Njarðvík
og Helguvík, og í Kópavogi
er viðlegukantur í eigu
Kópavogshafnar. Þá eru
reknar hafnir í Grindavík
og Sandgerði, að ótöldum
smábátahöfnum.

8. mars 1913 kom
gufuskipið Edward
Grieg til Reykjavíkur
og flutti með sér
járnbrautarteina,
gufulyftara og
eimreiðina Minør.
Verkamenn í grjótnáminu í Öskjuhlíð við hafnargerðina 1913–1917 stilla
Mynd/Faxaflóahafnir
sér upp til myndatöku. 

Eimreiðirnar sem notaðar voru við hafnargerðina í Reykjavík eru einu
lestirnar sem farið hafa um íbúðarbyggð hér á landi. Þetta voru eimreiðirnar Minør, sem hér sést, og Pioneer. Þær fluttu meðal annars grjót úr
Mynd/Faxaflóahafnir
Öskjuhlíð og möl af Skólavörðuholti. 

„Hafnargerð hafði hafist á
útmánuðum 1913, risaframkvæmd á alla mælikvarða;
framkvæmdin sú lýsti stórhug

þjóðar sem var að slíta af sér
hlekki,“ segir í bókinni. Hinn
8. mars 1913 kom gufuskipið
Edward Grieg til Reykjavíkur og

flutti með sér járnbrautarteina,
gufulyftara og eimreiðina
Minør. Frá Öskjuhlíð var lögð
járnbraut og mánuði síðar
fór eimreiðin fyrstu ferð sína
þangað að sækja grjót til
hafnargerðar í Reykjavík.
Um hafnargerðina og sögu
Faxaflóahafna er ítarlega
fjallað í tveggja binda riti
Guðjóns Friðrikssonar, Hér
heilsast skipin, sem gefið var
út í tilefni af 100 ára afmæli
hafnarinnar 2013. Þar kemur
fram að á næstu fjórum árum
hafi verið lagðir garðarnir þrír
sem mynda gömlu höfnina í
Reykjavík: Grandagarður út
í Örfirisey og Ingólfsgarður
og Norðurgarður sem mynda
mynni hafnarinnar með gulum
vitum á sitt hvorum enda.

Myndin er tekin við upphaf hafnargerðar í
Reykjavík þar sem byrjað er að leggja Grandagarð.
Mynd/Faxaflóahafnir

www.smidaverk.is

www.thakefnasala.is
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Gömlu bryggjurnar í Reykjavík voru ekki alltaf beysnar, en tilkoma SteinMynd/Faxaflóahafnir
bryggjunnar sem byggð var um 1884 var framför. 

Skip gátu lagst að garði
„Höfnin varð þungamiðja atvinnulífs í Reykjavík og um leið miðstöð
verslunar og viðskipta í landinu.
Skipafélög settu skemmur sínar
og höfuðstöðvar niður við höfnina
og mörg af stærstu útgerðarfélögum landsins gerðu út frá höfninni
og starfræktu fiskvinnslu í
stórum stíl,“ segir í inngangi að
Hér heilsast skipin, og bent er á
að enn í dag sé „Gamla höfnin“
ein öflugasta sjávarútvegshöfn
landsins.
Í bók Halls Hallssonar er gerð
Reykjavíkurhafnar, stofnun
Eimskips og togaravæðingin sögð

í raun hafa verið tákngervingar
„flugtaks“ Íslands úr fátækt fyrri
alda yfir í tæknivætt ríkidæmi
nútímasamfélags og þá sér í lagi í
Reykjavík.
„Í byrjun september 1915 var
kolabryggjan við svokallaðan
Batterísgarð innanverðan svo
langt komin að skip gátu lagst
upp að henni. Togarinn Marz lagðist að bryggju 5. september 1915
og gufuskipið Ísland daginn eftir.
Þessir atburðir mörkuðu þáttaskil
í sögu Reykjavíkur,“ segir í Sögu
Sjómannafélagsins. Í febrúar
1916 hafi Gullfoss svo lagst að
Batterísgarði. „Og gátu farþegar

Loftmynd frá árinu 2018 þar sem sést yfir gömlu höfnina í Reykjavík. 

gengið beint frá borði og um borð
en járnbrautin var notuð til þess
að flytja vöru frá skipinu.“ Hinn
16. nóvember 1917 hafi höfnin svo
verið afhent Reykjavíkurborg.
Vitnað er í æviminningar Knud
Zimsen borgarstjóra, þar sem
hann sagði hafnargerðina hafa
breytt Reykjavík úr bæ í borg.

LAND-2021
LAND-1992
LAND-1968
LAND-1945
LAND-1917
LAND-1900

Blönduð starfsemi
Í miðbænum og úti á Granda
hafa líklega stórkostlegustu
breytingarnar átt sér stað hvað
varðar ásýnd landsins, því að
athafnasvæðið hefur blásið út
með landfyllingum í gegnum
áratugina. Það sama hefur líka
gerst í Sundahöfn, þar sem er
miðstöð inn- og útflutnings með
háþróaðri upp- og útskipunartækni og gríðarstórum
vöruhótelum.
Núna sinnir gamla höfnin í
senn sjávarútvegi, ferðaþjónustu, afþreyingu og menningu.
Þá hefur íbúafjölgun,
framþróun og stóraukinn
inn- og útflutningur kallað á
aukið umfang og sérhæfingu
starfsemi hafnarinnar, en saga
byggðarinnar og atvinnulífs er

Landfyllingar hafa
breytt landslaginu
n Hér getur að líta gömlu
höfnina í Reykjavík og
hvernig land hefur byggst
upp í kringum hana síðan
fyrir upphaf hafnargerðarinnar. Fyrir lagningu
Grandagarðs var Örfirisey
eyja úti fyrir ströndinni,
en guli liturinn sýnir legu
landsins um aldamótin 1900.
Síðan má sjá hvernig bæst
hefur við land með fyllingum
og uppbyggingu, fyrst með
lagningu garðanna sem og
umgjarðarinnar um höfnina
sem lokið var 1917 og svo
koll af kolli.

Mynd/Faxaflóahafnir

Í miðbænum og úti á
Granda hafa líklega
stórkostlegustu
breytingarnar átt
sér stað hvað varðar
ásýnd landsins, því
að athafnasvæðið
hefur blásið út með
landfyllingum í
gegnum áratugina.
samþætt hafnarstarfseminni.
Við gömlu höfnina í Reykjavík
hefur þróun síðustu ára
verið með þeim hætti að taka
hefur þurft mið af uppfærðu
deiliskipulagi og aðliggjandi
byggð sem ekki telst hafnsækin. Gera má ráð fyrir að sú
þróun haldi áfram. Um leið
leggja Faxaflóahafnir áherslu
á hafnarsvæðið sem hjarta
atvinnulífs og inn- og útflutnings og að skipulag þess sé
þannig að hafnsækin starfsemi
njóti forgangs. 
– óká
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ÍS

LANDS

ÚTSALA
35-70% AFSLÁTTUR
AF ÚTSÖLUVÖRUM

H2 rafmagnsborð

35%
afsláttur

TOPSTAR
skrifborðsstólar

35%
afsláttur

50-70% afsláttur af völdum vörum í verslun og á www.hirzlan.is
11

LITIR
Í BOÐI
EINU
STÓLARNIR MEÐ

360º

VELTITÆKNI

ERGO MEDIC

148.900 kr.
LISTAVERÐ: 229.900

kr.

UNI 550 stólar

19.400 kr.
LISTAVERÐ: 29.900

kr.

www.hirzlan.is

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN
Síðumúla 37. Sími: 564-5040. hirzlan@hirzlan.is.
Verslun opin mán-ﬁm 09:00-18:00, föstudaga 09:00-17:00, laugardaga 12:00-16:00. Lager opinn mán-ﬁm 13:00-17:00 og föstudaga 13:00-16:00.
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Höfnin breytti bæ í borg
Magnús Þór Ásmundsson hafnarstjóri

Framtíðin er grænar
og snjallar hafnir
Tæknin og áhersla á vistvænar lausnir hafa í för með sér ný tækifæri fyrir Faxaflóahafnir. Magnús Þór Ásmundsson,
sem tók við sem hafnarstjóri í ágúst 2020, segir starfið skemmtilegt en að áskoranir hafi fylgt því að taka við
stjórnartaumunum í miðjum COVID-faraldri.

S

tarf hafnarstjóra er mjög
skemmtilegt verkefni
fyrir margra hluta sakir.
Faxaflóahafnir eru stöndugt
fyrirtæki sem ber mikla ábyrgð
í umsýslu með hafnarþjónustunni og um leið vegna umsvifa
í tengslum við lóðir og eignir.
Áhrifasviðið varðar svo náttúrlega ekki bara Reykjavík, heldur
nær líka til Akraneshafnar
og Grundartanga, þannig að
í þessu eru talsverð umsvif,“
segir Magnús Þór Ásmundsson,
sem nú hefur staðið í brúnni
sem hafnarstjóri Faxaflóahafna
frá því í ágústbyrjun á síðasta
ári.
„En verkefnin eru fjölbreytt
og skemmtileg og góður hópur
af starfsfólki sem maður hefur
verið að kynnast.“ Magnús
bætir um leið við að COVID hafi
aðeins sett strik í reikninginn
þegar kemur að því að kynnast
samstarfsfólkinu. „Við höfum
haft mikla aðgreiningu á milli
starfshópa þannig að ég hef alls
ekki getað hitt fólk eins og ég
helst vil gera. En það kemur.“

Áhersla á innviði
Fyrstu mánuðirnir í starfi segir
Magnús að hafi verið skemmtilegur tími. „Það er mikið að læra,
en á sama tíma kemur maður
vonandi líka með eitthvað nýtt
inn til fyrirtækisins.“ Magnús
var áður forstjóri Alcoa Fjarðaáls
og þar áður stýrði hann framleiðslu Marels, fyrst á Íslandi og

Farþegaskipti sækja í sig veðrið
n Í Reykjavík sækja farþegaskip þjónustu Faxaflóahafna við
Skarfabakka og við gömlu höfnina. „Við vonum að þau fari að
sjást í auknum mæli aftur þegar fram líða stundir,“ segir Magnús
Þór og bætir við að hjá Faxaflóahöfnum ríki bjartsýni um það. Ekki
hafi verið forsendur til að gera ráð fyrir fleiri heimsóknum á þessu
ári en í fyrra. Hins vegar hafi orðið vart við mikinn áhuga útgerða
farþegaskipa á að koma hingað. „Og dálítið ánægjulegt að við
sjáum meira af því sem kallað er farþegaskipti.“ Þá koma hingað
skip og taka um borð farþega sem koma í flugi áður en farið er
í strandsiglingar við landið. „Með þessum hætti er snertiflötur
farþega við ferðaþjónustu hér stærri, þannig að þetta er ánægjuleg
þróun.“ Magnús segir að þótt bókaðar hafi verið margar komur
farþegaskipa hafi þær mikið verið afbókaðar fyrri hluta sumars. „En
svo hafa útgerðir staðfest komu skipa með farþegaskiptum eða eru
farnar að auglýsa slíkar ferðir. Líklega eigum við eftir að fá hingað í
sumar skip sem taka allt að þúsund farþega um borð í farþegaskipti.
Mikið umfang og umsýsla mun felast í því en einnig mikil tækifæri
fyrir aðra ferðaþjónustu.“

Að ákveðnu leyti hefur
Sundahöfn verið í
biðstöðu á meðan
óvissa hefur verið um
Sundabraut og við
fögnum því mjög ef
niðurstaða fæst, því þá
getum við tekið næstu
skref í þróun svæðisins.

svo í Evrópu. Hann kemur því
til Faxaflóahafna með mikla
reynslu af stjórnun og rekstri.
Magnús segir að þótt
áherslur kunni að vera ólíkar
hjá framleiðslufyrirtækjum
og þjónustufyrirtækjum á
borð við Faxaflóahafnir séu
ákveðnir þættir sameiginlegir
þegar kemur að rekstri stærri
fyrirtækja. „Í rekstri þarf ávallt
að huga að innviðum fyrirtækisins og hægt er að haga málum
þannig að sem bestum árangri
sé náð, þróa starfsemina áfram,
og gera það með skilvirkum
hætti, rækta mannauðinn og þar
fram eftir götunum. Í þessum
efnum skiptir engu máli hvort
fyrirtækið er lítið eða stórt, í
áli eða hafnarstarfsemi,“ segir
hann.
Og hvað er þá efst á baugi hjá
Faxaflóahöfnum? „Til að byrja
með hef ég lagt mesta áherslu
á innviðina í fyrirtækinu, að
hugað sé að öryggismálum,
öryggi starfsfólks og sjófarenda
á svæðum okkar. Eins að við
hugum vel að umhverfismálum
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Magnús Þór Ásmundsson hafnarstjóri hlær við þegar hann er
spurður hvort ekki sé miklu
skemmtilegra að stýra Faxaflóahöfnum en álfyrirtæki. „Má segja
að hvort tveggja sé betra?“ spyr
hann og hlær við, en bætir við:
„Þetta er skemmtilegt starf.“
Mynd/Hreinn Magnússon

og tryggjum að skipulag fyrirtækisins styðji við það að veitt
sé góð þjónusta með skilvirkum
hætti.“
Magnús segir nýbúið að
breyta skipulagi fyrirtækisins,
þar sem Faxaflóahafnir hafi
fært sig yfir í ferlalíkan þar
sem reynt sé að horfa meira til
tekjustrauma og viðskiptalegri
þátta. „Þannig að fókusinn
hefur verið svolítið þar.“
Tækifærin í viðskiptaþróun séu
mikil og Faxaflóahafnir sitji
ekki aðgerðalausar og bíði þess
sem verða vill, heldur sæki fram,
kynni þjónustu sína og þrói
hana áfram.
Beðið er eftir Sundabraut
Í þeim efnum sé þróun Sundahafnar fyrirferðarmikið verkefni. „Við höfum farið í mat á

Sendum íslenskum sjómönnum
árnaðaróskir á sjómannadaginn

Á Grundartanga eru gríðarlega góðar
aðstæður, þar eru allir innviðir
góðir, samgöngur góðar og góðar
raforkutengingar í gegnum tengivirki
Landsnets á Brennimel.
umhverfisáhrifum fyrir þróun
Sundahafnarsvæðisins í heild og
erum þar að huga að verkefnum
á borð við lengingu á hafnarbökkum, fyllingum og fleiru,“
segir hann, en framtíðarskipulag
svæðisins markist nokkuð af því
hvaða ákvarðanir verði teknar
varðandi Sundabraut.
„Að ákveðnu leyti hefur
Sundahöfn verið í biðstöðu á
meðan óvissa hefur verið um
Sundabraut og við fögnum
því mjög ef niðurstaða fæst,
því þá getum við tekið næstu
skref í þróun svæðisins.“
Sundahöfn segir Magnús að
skipti borgina gríðarmiklu
máli. „Þar er stærsta gámahöfn
landsins og miðstöð vöruflutninga, og þar með miðstöð
viðskipta og atvinnulífs á
höfuðborgarsvæðinu.“ Góð
aðstaða og öflug gámahöfn í
Reykjavík sé höfuðatriði. „Til
að mynda liggur í augum uppi
að kolefnisfótspor vöru sem á
að nota á höfuðborgarsvæðinu
er minnst með því að hún sé
flutt beint til Reykjavíkur, en
ekki eitthvert annað og ekið
þaðan í vöruflutningabíl.
Fyrir liggur að flutningar á sjó
eru bæði umhverfisvænir og
hagkvæmir.“
Faxflóahafnir horfa til
tækifæra víðar, bæði á Akranesi
og Grundartanga, en þar
segir Magnús að Sundabraut
muni líka skipta máli þegar
horft er fram á veginn. Með
tilkomu hennar styttist leiðin
frá Reykjavík til Akraness og
Grundartanga um u.þ.b. 15 mínútur í akstri, sem festi það enn
frekar í sessi að svæðið verði
eitt atvinnu- og athafnasvæði.
Grænar áherslur
„Akraneshöfn varð tímabundið
vannýtt þegar umfang útgerðar
minnkaði þar, en þar eru mikil
tækifæri til uppbyggingar til
framtíðar,“ segir hann og bendir
á að á prjónunum sé verkefni
um lengingu á hafnargarði og
landfyllingu sem gæti búið til
góða aðstöðu í Akraneshöfn.
Þá bendir Magnús á að á
Grundartanga sé orkusækinn
iðnaður og þar hafi byggst upp
iðngarður með fyrirtækjum
sem veiti orkusæknum iðnaði
þjónustu. „Þar viljum við
koma upp því sem kalla mætti
grænan iðngarð með áframhaldandi uppbyggingu þar sem
endurnýjanleg orka er nýtt með
umhverfisvænum hætti.“
Erlendir aðilar hafa lýst yfir
áhuga á að reisa vetnis- og
vetnisafleiðuverksmiðju til
útflutnings frá Grundartanga og

segir Magnús þær hugmyndir
afar spennandi, bæði framleiðsluna og iðnað tengdan henni. „Á
Grundartanga eru gríðarlega góðar aðstæður, þar eru allir innviðir
góðir, samgöngur góðar og góðar
raforkutengingar í gegnum tengivirki Landsnets á Brennimel.“
Við bætist svo að staðsetningin
færi aðgang að öflugu vinnuafli
frá Hvalfjarðarsveit, Akranesi og
Reykjavík. „Á Grundartanga er
mikil framtíð, en hana viljum við
byggja með grænum áherslum,“
segir Magnús.
Þegar horft er víðar yfir sviðið
og almennar um uppbyggingu
og þróun hafnarstarfseminnar
leggur Magnús áherslu á
mikilvægi snjalllausna og
umhverfismála. „Mikilvægt er
að þjónusta hafnarinnar sé með
þeim hætti að viðsnúningstími
skipa sé sem stystur. Bæði er
hagkvæmast og umhverfisvænast að skipin liggi sem styst við
bryggju og sigli hægt inn og út
úr höfninni. Þannig viljum við
byggja starfsemi okkar áfram,
með grænum og snjöllum
höfnum.“
Hjarta atvinnulífsins
Í þessum efnum styðji tæknin
við þróunina bæði í stóru og
smáu. „Margt er orðið sjálfvirkt
í stórum höfnum erlendis,
sjálfvirkir gámavellir þar sem
sjálfkeyrandi farartæki fara
með gáma og koma þeim á sinn
stað. Svo eru líka lausnir sem
minna fer fyrir, til dæmis að
notandi hafi aðgang að þjónustu
þar sem hann stendur þannig
að afgreiðsla sé hraðari og
hagkvæmari.“
Magnús segir að hjá Faxaflóahöfnum sé litið á hafnarsvæðið
sem hjarta atvinnulífsins þar
sem hafnsækin starfsemi tengd
sjávarútvegi komi saman við
inn- og útflutning í samspili við
annan rekstur. „Það þarf líka
að standa vörð um hafnarstarfsemina. Við viljum halda
í hafnsækna starfsemi,“ segir
hann og bætir við að ekki sé
hægt að hafa íbúðarbyggð úti á
hafnarbakka alls staðar. „Fyrir
Reykjavík er til dæmis gríðarlega
mikilvægt að sjávarútvegur
og fiskiðnaður þrífist og að
við bjóðum þjónustu fyrir þá
starfsemi. Það er líka það sem
gerir höfnina áhugaverða.
Ferðaþjónusta getur einnig verið
hafnsækin starfsemi en það er
minna varið í t.d. söfn, veitingarekstur og verslun ferðaþjónustu
á hafnarbakka ef það er ekkert
að gerast í höfninni. Þá er höfnin
bara orðin að einhverjum fornminjum.“ - óká

Skiljum
ekkert eftir
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Skjámyndir úr myndskeiði af brimlendingu
Sighvats GK við erfiðar
aðstæður í Grindavík.

Gat verið ein
erfiðasta höfn
landsins
Áður en lokið var við umbætur á Grindavíkurhöfn sem hófust laust fyrir
aldamótin síðustu var hún þekkt fyrir það hversu erfið hún gat verið við ákveðnar
aðstæður. Sjónarspil gat verið að fylgjast með úr landi þegar skip komu, en áhöld
voru um hvort hættan var jafnmikil og hún virtist vera. Ein slík ferð var fest á
myndband og er nú aðgengileg á veraldarvefnum.

J

á, þetta myndskeið hefur
vakið töluverða athygli og
umtal,“ segir Guðmundur
Birkir Agnarsson, skipstjóri og
sjómælingamaður hjá Landhelgisgæslunni, sem á nítjánda
ári, í janúar 1991, festi á myndband brimlendingu línuskipsins
Sighvats GK við erfiðar aðstæður
í Grindavík.

til Grindavíkur,“ segir
Myndskeiðið
Guðmundur Birkir.
hefur verið aðgengilegt
„Þarna þurfti að taka tvær
á Youtube um árabil, en
beygjur í innsiglingunni
þar hlóð Guðmundur
en núna er bara ein lína
Birkir því upp þegar
beint inn í höfn og rennan
20 ár voru liðin frá
orðin dýpri og breiðari.
atburðinum. Í tilefni
Það þýðir að meiri
af því að 30 ár voru
ölduhæð þarf en áður til
liðin núna í byrjun
Guðmundur
árs setti hann síðan
Birkir Agnarsson. þess að brjóti en var í fyrri
leiðinni. Slíkar aðstæður
hlekk á upptökuna inn
koma því mun sjaldnar upp
í spjallhópinn „Gömul íslensk
núna.“ Þá spili fleiri þættir inn
skip“ á Facebook. Þar urðu
í og bendir Guðmundur Birkir
fjörugar umræður og rifjað upp
á að útgerðarmynstur hafi líka
að oft á tíðum hefði munað mjóu
breyst. „Núna er fremur reynt að
að skip lentu í vandræðum, auk
stilla hlutina þannig af að ekki
þess sem slys hefðu orðið.
þurfi að fara þarna í gegn þegar
„Síðan þetta var er búið að
svona aðstæður koma upp.“
gjörbreyta innsiglingunni

Fyrir aldamótin síðustu og upp úr þeim var ötullega unnið að því að bæta
aðstæður við Grindavíkurhöfn. Núna er bein siglingalína inn í höfnina, en
rauða línan á kortinu sýnir um það bil hvernig leiðin var áður.
Mynd/Grindavíkurhöfn

Og sjórinn er sá
vettvangur sem maður
hefur haft áhuga á og
þannig vildi til að ég
var laus þennan dag
og vissi að bátar voru
að koma inn við þessar
aðstæður.
Að Guðmundur Birkir tók
myndbandið á sínum tíma segir
hann skrifast á að þarna hafi

komið saman tvö áhugamál,
kvikmyndun og sjórinn. „Ég var
þarna að verða 19 ára gamall
og búinn að vera með myndavéladellu í mörg ár og hafði keypt
vídeótökuvél einhverjum tveimur
mánuðum fyrr og langaði til að
spreyta mig meira á því formi.“ Þá
hafði hann séð bæði ljósmyndir
og myndbönd, þó að þau væru
fátíðari, af bátum sigla um í brimi.
„Og sjórinn er sá vettvangur sem
maður hefur haft áhuga á og
þannig vildi til að ég var laus
þennan dag og vissi að bátar voru
að koma inn við þessar aðstæður.“
Guðmundur Birkir segist vel
skilja að einhverja ói við að
horfa á myndskeiðið, sér í lagi
ef þeir þekkja ekki aðstæður
í Grindavík, þar sem hann er

ÞAÐ ER
NÓG TIL!
Sjómannadagurinn er gleðidagur en hann er einnig
áminning um mikilvæga baráttu sjómanna sem stendur enn.
Raﬁðnaðarsamband Íslands sendir sjómönnum
rafmagnaðar baráttukveðjur í tilefni dagsins.

Rafiðnaðarsamband Íslands
er stoltur bakhjarl UN Women

Aðildarfélög
sambandsins:
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Ef bátar komust út fóru þeir og
stundum var beðið fyrir utan þegar
ekki var talið hættandi á að fara inn.
sig við, en auðvitað var þetta ekki
fæddur og uppalinn. „Maður veit
WHY hættulaust. Aðstandendum sjóað svona voru aðstæður og við
CHOOSE?
þær þurftu menn að búa og sætta
manna var líka oft illa við þetta og

mögulega verr en sjómönnunum
sjálfum. Þeir hafa nú margir sagt
að þetta hafi litið verr út úr landi
heldur en verandi um borð. En
kannski sögðu menn það meira til
að róa fólk,“ segir hann og hlær.
Um leið bendir Guðmundur
Birkir á að í gegnum tíðina,
sérstaklega fyrir daga kvótakerfisins, hafi mátt segja að
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IN EUROPE
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Ekki daglegt brauð en kom stundum fyrir
n Páll Jóhann
aftan á þá.“ Þannig hafi
Pálsson var skipstjóri
báturinn legið þvert á
á línuskipinu Sighvati
þegar brotið var komið
GK þegar upptakan
hjá. „En maður náði
af brimlendingunni í
alltaf að snúa. Það voru
janúar 1991 var gerð.
svona ákveðnir punktar
„Já, ég man vel eftir
sem menn þurftu að
þessu, enda reglulega
passa sig á þarna, að
minntur á það,“ segir
vera réttir þegar þeir
Páll Jóhann þegar hann Páll Jóhann
komu í snúninginn, því
er beðinn að rifja þetta Pálsson.
það þurfti eiginlega að
upp.
taka vinkilbeygju þarna
„Hann var búinn að vera í
í miðju brimrótinu.“ Hraðinn hafi
suðvestanáttum á þessum tíma,“
hins vegar getað orðið mikill á
segir Páll Jóhann. Aðstæður eins
bátnum þegar skaflarnir komu
og voru þarna hafi kannski ekki
aftan á hann. „Þegar maður
verið daglegt brauð, en þegar
leit út í Nes var þetta svolítið
stundaðir hafi verið dagróðrar og
eins og að horfa út um glugga á
suðvestanátt hafi verið ríkjandi
Reykjanesbrautinni.“
lengi hafi innsiglingin í briminu
Á þessum tíma finnst Páli
Jóhanni ekki ólíklegt að
tekið að venjast. „Og þegar
innsiglingin í Grindavík verið
þetta vandist færðu menn sig
ein sú erfiðasta á landinu. „Það
kannski aðeins upp á skaftið.“ Í
gat verið sléttara fyrir utan og
þessu tilfelli hafi atgangurinn
menn höfðu ákveðið viðmið í
hins vegar orðið heldur meiri
landi þegar reynt var að meta
en hann reiknaði með. „Maður
brimið. En þetta var ekki eins og
var stundum að reyna að sæta
í dag þegar hægt er að styðjast
lagi, en þarna hitti ég greinilega
við bæði öldudufl og vindmæla
ekki á það,“ segir hann, en eftir
til að meta ölduna. Þarna hefði
þrjú mikil brot varð stundum
verið gott að hafa ölduduflið.“
sléttara og hægt að renna sér
Um leið bætir Páll Jóhann
inn í höfnina. „Þarna klikkaði
því við að oft sé samt verra að
talningin.“
horfa á svona en að upplifa um
Sighvatur var að sögn Páls
borð. „En ég viðurkenni alveg
Jóhanns einstaklega lipur bátur.
að þarna vanmat ég aðstæður
„Gallinn við þessa báta var hins
og hitti ekki rétt á. Það var orðið
vegar að þegar búið var að
of seint að snúa við þegar ég sá
byggja aftan á þá svona þvergafl
skaflana koma fyrir aftan.“
snerust þeir alltaf ef hnútar komu

stundaðar hafi verið „ólympískar“
veiðar. „Menn þurftu bara að
róa til að fiska og þá reru menn
stíft. Ef bátar komust út fóru þeir
og stundum var beðið fyrir utan
þegar ekki var talið hættandi á að
fara inn. Það gat líka verið munur
eftir sjávarföllum. Það brimaði
kannski meira á fjörunni en á

flóðinu og þá biðu menn eftir því
að hækkaði í,“ skýrir hann, en
magn og hæð brimsins ræðst af
hlutfalli ölduhæðar og dýpis.
Áhugasamir um myndskeiðið
geta fundið það á Facebook í
hópnum „Gömul íslensk skip“ og
á Youtube á eftirfarandi vefslóð:
https://youtu.be/gPUhV7MYpZE

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn
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Sjómenn,
til hamingju!

Vm - Félag vélstjóra og málmtæknimanna
óskar sjómönnum og fjölskyldum þeirra
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Sjómenn voru látnir
vinna sólarhringum saman
Á þessu ári eru 100 ár liðin
frá samþykkt svonefndra
vökulaga á Alþingi. Lögin
voru mikil réttarbót fyrir
sjómenn, því með setningu þeirra var í fyrsta
sinn kveðið á um lögbundinn hvíldartíma um borð
í togurum. Áður höfðu
engar reglur gilt og voru
dæmi um að menn væru
látnir vinna sólarhringum
saman án hvíldar.

S

aga íslenskra togveiða
er í sjálfu sér ekki ýkja
löng. Fram kemur í
umfjöllun Gunnars Karlssonar
sagnfræðiprófessors á Vísindavef
Háskóla Íslands að það hafi verið
skömmu eftir aldamótin 1900
sem Íslendingar tóku að veiða fisk
á togurum.
„Fyrsti togarinn sem var gerður
út frá Íslandi og í eigu Íslendinga
hét Coot og fór fyrst til veiða árið
1905. Árið 1911 höfðu landsmenn
eignast tíu togara, árið eftir 20;
árið 1920 urðu þeir 28. Togararnir
voru miklu stærri skip en höfðu
verið notuð til fiskveiða áður, þótt
ekki þættu þeir stór skip nú,“ segir í aðdraganda svars Vísindavefsins um hvaða fyrirbæri vökulögin
hafi verið, en þau voru sett fyrir
tilstilli Alþingis, því stéttarfélag
háseta setti aldrei á oddinn kröfu
um hvíldartíma í kjaraviðræðum
við útgerðarmenn.
Vinnutími keyrði úr hófi
„Togveiðar þóttu mikil uppgrip og
voru oft sóttar af óhóflegu kappi.
Engar reglur giltu um hvíldartíma við vinnu (nema um hvíld
á helgidögum þjóðkirkjunnar),
og létu skipstjórar togaranna
háseta sína stundum vinna

Jón Þorláksson.

Jón Baldvinsson.

Jörundur Brynjólfsson.

átta stunda hvíld á hverjum
sólarhring.
Lesa má um það í Alþingistíðindum að þriðjudaginn 22. júlí
1919 lagði Jörundur Brynjólfsson,
sem kosinn hafði verið á þing
með stuðningi Alþýðuflokksins,
fram frumvarp til laga um
„hvíldartíma háseta á íslenskum
botnvörpuskipum“.
Sagði Jörundur kröfu sjómanna um að hvíldartími þeirra
yrði lögboðinn eiga við mikil
rök að styðjast. „Það er sum sé
alkunna, að við fiskveiðar á íslenskum botnvörpuskipunum er
vinnutíminn oft svo óheyrilega
Mikið hefur breyst frá því í byrjlangur, að úr hófi keyrir,“ sagði
un síðustu aldar. Ólíklegt er að
hann og taldi alla hljóta að sjá,
menn væru jafnspræklegir og hér
sem nokkurt skyn bæru á vinnu,
þar sem landað var upp úr Auði
hversu skaðlegt það væri heilsu
Vésteins SU 88 á síðasta ári hefðu
manna að hafa uppistöður við
þeir vakað í 60 tíma áður. Haukur
erfiða vinnu marga sólarhringa
Guðberg Einarsson skipstjóri í
samfleytt, án þess að njóta
forgrunni og um borð grillir í Karl
svefns né hvíldar. „Enda hafa
Mynd/Hreinn
Magnússon
Axel Karlsson. 
afleiðingarnar komið í ljós, því
að menn á besta skeiði hafa
iðulega verið búnir að slíta sér
sólarhringum saman án þess að
svo, að þeir hafa neyðst til þess
þeir fengju nokkurn svefn ef afli
var góður,“ segir í svari Gunnars. að hætta þessari atvinnu.“
„Voru sögð dæmi þess að menn
Fyrirmyndir í útlöndum
gæfust upp á togarasjómennsku,
Hann benti líka á að erlendis
sem var þó mjög eftirsótt, af því
væri búið að setja lög í þessa veru
að þeir þoldu ekki vinnuálagið.“
og þá ekki síst vegna þess að
Nokkrar umræður urðu um
hætta hefði skapast af því þegar
málið á Alþingi árið 1919 þegar
örþreyttir menn væru við störf.
fyrst var lagt fram frumvarp til
„Það hafði komið fyrir oftar en
laga um að hásetar á togurum
einu sinni, að menn höfðu verið
skyldu fá að minnsta kosti

Togskipin sem notast var við fyrr á árum voru umtalsvert
minni en þau sem nú þekkjast. Garðar BA 64, sem er elsta
stálskipið á Íslandi, má berja augum innarlega í Patreksfirði við Örlygshafnarveg. Skipið, sem var smíðað í Noregi
árið 1912, var sett þarna upp í fjörunni árið 1981.
Mynd/ÓK

Þorleifur Guðmundsson.

Löggjafarvaldið getur
því vel og á að skerast í þetta mál, til þess
að vernda starfsþol og
heilsu þessarar stéttar.

látnir vinna svo lengi hvíldarlaust, að þeir voru orðnir úrvinda
yrðu bætt með samningum, þar
af svefnleysi og þreytu, og fyrir
sem engin almenn samtök eru
þá sök hlekktist skipinu á.“
milli verkafólks í sveitum,“ sagði
Málið gekk til sjávarútvegsJón Þorláksson, þingmaður
nefndar en meirihluti hennar
Reykvíkinga, sem síðar átti eftir
kvaðst ekki geta mælt með því
að verða formaður Íhaldsflokksað málið yrði að lögum að svo
búnu máli. Urðu af þessu nokkrar ins og svo Sjálfstæðisflokksins,
deilur í þinginu en á endanum
auk þess að verða fjármála- og
var frumvarpið fellt í neðri deild
forsætisráðherra.
með 17 atkvæðum gegn 8.
Jón Baldvinsson benti á það
Um miðjan mars 1921 flutti svo
á móti að fyrirsjáanlegt væri að
Jón Baldvinsson, forseti Alþýðuum hvíldartímann yrði deilt á
hverju ári ætti að fjalla um málið
sambands Íslands, frumvarp um
í kjarasamningum, en það mætti
sama mál. Sú breyting hafði þó
verið gerð að lágmark hvíldartím- fyrirbyggja með frumvarpinu.
ans var stytt niður í sex stundir á „Löggjafarvaldið getur því vel og
á að skerast í þetta mál, til þess
sólarhring.
að vernda starfsþol og heilsu
Lagt var til að við botnvörpuþessarar stéttar,“ sagði hann.
veiðar skyldi jafnan skipta
sólarhringnum í fjórar vökur
Meiri réttarbætur gerðar
þar sem þrír fjórðu hlutar háseta
Deilur héldu áfram um málið í
væru við vinnu í einu, en einn
annarri umræðu á þinginu og
fjórði ætti hvíld. „Skal svo skipta
gerðu þingmenn gjarnan grein
vöktunum að hver háseti hafi
fyrir atkvæði sínu þegar kom að
að minnsta kosti 6 klst. óslitna
hvíld í sólarhring hverjum,“ sagði því að skera úr um málið. Þannig
vísaði Þorleifur Guðmundsson,
í annarri grein frumvarpsins.
„Fyrirfram gerðir samningar um
þingmaður Árnesinga, fyrst
lengri vinnutíma í senn en fyrir
óháður en síðar fyrir Framer mælt í þessari grein eru ógildir, sóknarflokk og Sparnaðarbandaen ekki skal það talið brot á
lagið, þeim rökum á bug sem
ákvæðum hennar þó háseti, eftir
heyrst höfðu í umræðunni að
eigin ósk í einstök skipti, vinni
oft væri nauðsynlegt að gera
lengur í senn en þar er um mælt.“ að afla í striklotu án þess að
mönnum kæmi dúr á auga. „En
Sagt mál fyrir samninga
ég fæ nú ekki betur séð en að
Ekki þótti alveg sjálfsagt að
þeir þrír fjórðu sem á dekki eiga
Alþingi hlutaðist til um þessa
að vera, ósyfjaðir og óþreyttir,
breytingu og töldu sumir
mundu vera jafnfærir um það
þingmenn að krafan um fasteins og þó þeir væru allir að því
hálfsofandi,“ sagði hann.
settan lágmarkshvíldartíma ætti
Lögin voru samþykkt með 10
fremur heima í kjaraviðræðum
samhljóða atkvæðum í efri deild
sjómanna og útgerðarmanna.
þingsins en 14 atkvæðum gegn
„Það er ekki mikil ástæða til
11 í neðri deild í maíbyrjun 1921.
þess fyrir löggjafarvaldið að
setja slík lágmarksákvæði, nema Þau tóku svo gildi á nýja árinu.
Síðar var svo lögunum hnikað
þar sem í hlut eiga menn, eða
til og lágmarkshvíldartími til
stéttir sem ekki geta verndað sig
að mynda lengdur upp í átta
sjálfar, t.d. börn og sjúklingar.
klukkustundir á sólarhring árið
Þannig gæti þetta einnig komið
1928. Jafnframt kemur fram á
til mála, þar sem vinnukraftur
Vísindavefnum að á árunum
væri misbrúkaður, en enginn
1947 til 1949 hafi verið samið
félagsskapur meðal verkafólksum tólf stunda hvíldartíma
ins sjálfs, sem gæti kippt þessu
sjómanna í kjarasamningum, og
í lag. Ef til dæmis sveitabændur
árið 1955 hafi svo verið samþykkt
misbeittu vinnuafli fólks
samhljóða á Alþingi lög um tólf
síns almennt, væri erfitt að fá
stunda hvíld.
– óká
tryggingu fyrir því, að þau kjör
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Fyrsti sjómannadagurinn
n Sjómannadaginn bar líka upp á 6. júní þegar hann var fyrst haldinn,
árið 1938. Samkvæmt lýsingu Alþýðublaðsins eftir hátíðarhöldin var
veður „hvasst og kalt“ þegar ganga hófst við Stýrimannaskólann, en gerði
hlýindi þegar hátíðahöldin fóru fram við Leifsstyttuna á Skólavörðuholti.
Látið var með það í blöðunum eftir viðburðinn hversu vel hefði tekist
til með gönguna og hún verið vel skipulögð. „Aldrei hafi sést hópganga
í Reykjavík jafnvel skipuð mannborulegum mönnum þó hafi mátt sjá
menn þarna innanum, sem löng sjómennska var búin að beygja í bakinu,“
segir í Siglingasögu Sjómannadagsráðs, þar sem rifjaður er upp fyrsti
sjómannadagurinn. „Var þetta geysistór fylking og myndarleg, djarflegir
menn og hraustlegir flestir og þó nokkrir hrumir sjómenn og bognir. Þetta
varð einhver stærsta hópganga, sem fram hefur farið í Reykjavík og einhver
hin best skipulagða,“ sagði í Alþýðublaðinu í júní 1938. Á Skólavörðuholti
safnaðist fólk síðan saman og gat lögregla sér til á þessum tíma að þar
hefðu ekki verið færri komin saman en 10 þúsund við styttuna og um holtið
og niður nærliggjandi götur.

Sjómannadagurinn lifir
þótt engin sé fjöldasamkoman
Af völdum COVID-19
faraldursins var skipulegum
fjöldasamkomum tengdum
sjómannadeginum í
Reykjavík aflýst. Þar ráða
samkomutakmarkanir för. Þó
svo að aðeins hafi verið rýmkað
um þær nýverið rúmast ekki
innan þeirra þeir tugir þúsunda
gesta sem sótt hafa hátíðina.

S

jómannadagurinn, sem
nú ber upp á 6. júní, er
hins vegar alltaf haldinn
hátíðlegur burtséð frá fjöldasamkomum.
Er þetta í annað sinn í áttatíu
og fjögurra ára sögu Sjómannadagsráðs höfuðborgarsvæðisins
sem dagskránni er aflýst. Einnig
fellur dagskrá Hátíðar hafsins
niður, sem halda átti 5. og 6. júní
við gömlu höfnina í Reykjavík,
en að henni standa Sjómannadagsráð höfuðborgarsvæðisins,
Faxaflóahafnir og Brim.
Sjómannadagsráð hefur
staðið fyrir skipulegri dagskrá
á sjómannadaginn með ýmsum

föstum dagskrárliðum allt frá
árinu 1938 og heldur því áfram
þótt ekki verði hægt að bjóða
til fjöldasamkoma. Í ár verður
minningarathöfn við Minningaröldu sjómannadagsráðs
við Fossvogskirkju klukkan
tíu að morgni sjómannadags.
Í framhaldinu verður svo
sjómannamessa í Dómkirkjunni
sem verður útvarpað.
Engir sjómenn voru heiðraðir
á sjómannadaginn í fyrra en
núna stendur til að heiðra þrjá
til fimm sjómenn sem hafa
verið tilnefndir. Vegna fjöldatakmarkana verður viðburðurinn
lokaður, en þeim sem á að

heiðra og tilteknum fjölda þeirra
nánustu verður boðið. Ráðgert
er að streyma frá athöfninni
þannig að áhugasamir geti
fylgst með.
Sjómannadagsráð leggur
sig fram um að gefa sjómannadeginum þann verðuga sess
sem honum ber og gera hann
eins hátíðlegan og kostur
er. Sjómannadagurinn er
lögboðinn frídagur sjómanna
og almennur fánadagur. Venju
samkvæmt verða skip skreytt
flöggum og Hrafnistuheimilin
verða skreytt sérstaklega í
tilefni dagsins.
Undanfarin átján ár hefur

sá hluti hátíðarhaldanna sem
snýr að samkomum við gömlu
höfnina í Reykjavík verið efldur
með samstarfi við Faxaflóahafnir og Brim. Sérstök eftirsjá er
því að Hátíð hafsins, sem auk
dagskrár Menningarnætur er
tvímælalaust einn helsti árlegi
borgarviðburðurinn. Um sjómannadagshelgina hafa allt að
40 þúsund gestir lagt leið sína
á hafnarsvæðið ár hvert til að
upplifa skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Þar hefur verið hægt
að kynnast ýmsu sem tengist
lífríki sjávarins, sjómennsku,
verðmætasköpun og öðru er
við kemur mikilvægi sjávar- og

hafnarstarfsemi. Frekari
upplýsingar um það er að finna á
á vef hátíðarinnar, hatidhafsins.
is, en aðstandendur hennar eru
staðráðnir í að taka upp þráðinn
á ný að ári með veglegri dagskrá
á hafnarsvæðinu.
Þangað til má ylja sér við
minningar um fyrri hátíðarhöld
og skemmtan, en hér til hliðar
gefur að líta ljósmyndir frá
hátíðarhöldum síðustu ára,
auk nokkurra frá því í árdaga
hátíðarhalda sjómannadagsins.
Nýrri myndirnar tók Pétur
Pétursson ljósmyndari fyrir
Concept Events, sem kemur að
skipulagningu viðburða.  - óká

s j ó m a n n a d a gsb l a ð i ð

júní 2 0 2 1

29

30



sjómannadagsbl aðið

júní 2021

Einn komst af við illan leik
Franska hafrannsóknarskipið Pourqoi-Pas?
fórst undan Straumfirði
á Mýrum í Borgarfirði
í miklu óveðri sem
gekk yfir landið fyrir
85 árum. Skipið hafði
deginum fyrir slysið lagt
upp frá Reykjavík á leið
til meginlandsins, en
sneri við vegna veðurs í
von um að komast í var.
Einn bjargaðist í land,
stýrimaðurinn Eugène
Gonidec, en 39 fórust, þar
á meðal eigandi skipsins
og leiðangursstjóri,
franski vísindamaðurinn
Jean-Baptiste Charcot, á
sjötugasta aldursári.

V

eiðar Frakka á Íslandsmiðum eiga sér langa sögu
og náðu hámarki upp úr
miðri nítjándu öld. Gert var út
með seglskipum og var vistin oft
hörð. Slys voru enda tíð og er talið
að allt að 400 franskar skútur
hafi farist við Ísland og með þeim
á milli fjögur og fimm þúsund
sjómenn. Eitt sögufrægasta
sjóslysið þar sem við sögu kom
franskt skip og um leið eitt
hörmulegasta sjóslys Íslandssögunnar er hins vegar strand
franska hafrannsóknarskipsins
Pourqoi-Pas? undan Straumfirði á
Mýrum í Borgarfirði 16. september
1936. Af 40 manna áhöfn skipsins
komst aðeins einn af.
Lík skipverja sem fundust voru
flutt til Reykjavíkur og hálfum
mánuði síðar, 30. september, var
sungin yfir þeim sálumessa í
Landakotskirkju. Slys af þessari
stærðargráðu vakti vitanlega
mikla athygli og safnaðist að
mikill mannfjöldi sem fylgdist
með sorgargöngunni sem farin
var með líkin niður á höfn, þar
sem þau voru flutt um borð í
franska flutningaskipið L‘Aude,
sem var í fylgd herskipsins
L’Audaeieux, eins þess nýjasta og
hraðskreiðasta í flota Frakka.
Í umfjöllun blaða á þessum
tíma kemur fram að sorgarbragur
hafi verið yfir öllu og bæjarbúar
sýnt Frökkum mikla hluttekningu. Svo margir fylgdust með
að fjöldinn myndaði samfellda
röð frá Landakotshæð og niður
að höfn.
Þegar komið var með þá látnu
til Frakklands fór þar fram sálumessa í Notre Dame-kirkju í París,
en athöfninni lýsir nóbelsskáldið
Halldór Laxness í grein sem
hann skrifaði í Tímarit Máls og
menningar árið 1941 og endurbirt
var í Þjóðviljanum þegar 20 ár
voru liðin frá slysinu árið 1956.

Rannsóknarskipið Pourquoi-Pas? þar sem það liggur við ankeri við Le Havre í Frakklandi. 

Strandstaðurinn
einn sá háskalegasti
Pourqoi-Pas? fórst í miklu
ofsaveðri sem gekk yfir landið og
olli miklu tjóni víða. Skipið hafði
lagt upp frá Reykjavík klukkan
hálf tvö eftir hádegi þriðjudaginn
15. september og var á heimleið
til Frakklands. Fram kemur í
Nýja Dagblaðinu, daginn eftir
slysið, að tekið hafi að hvessa af
suðaustri þegar leið á þriðjudaginn. Um og eftir miðnætti var
orðið fárviðri.
Strandsins varð vart þegar
heimilisfólk í Straumfirði og
Álftanesi á Mýrum kom á fætur
og sá að þrímastrað skip var
strandað á skeri sem nefnist
Hnokki, utarlega í skerjagarðinum fram undan bæjunum. „Var
þetta þegar tilkynnt Slysavarnarfélaginu og barst þá þegar út um
bæinn, að hér væri um að ræða
hið vinsæla og dáða franska
rannsóknarskip dr. Charcot,
Pourquoi-Pas?,“ segir í Nýja Dagblaðinu. Það staðfestist svo þegar
fannst rekinn björgunarhringur
með nafni skipsins.
Varðskipið Ægir var þegar
kallað út til að fara á strandstaðinn og einnig vélbáturinn Ægir
frá Akranesi. „Strandstaðurinn
er einn hinn háskalegasti hér við
land, enda hafa allmörg skip farist
áður á þessum sömu slóðum,“
segir enn fremur í Nýja Dagblaðinu. Varðskipið komst ekki nálægt
strandinu, en vélbáturinn komst
að flakinu, sem þá var komið í
kaf utan eitt mastrið. „Leitaði
báturinn síðan um öll sker á leið

Mynd/Wrecksite.eu

Lík skipbrotsmannanna af Pourqoi-Pas? voru flutt að Straumfirði og lögð
Mynd/Skjáskot úr Expédition Pourquoi pas? 2013
þar hlið við hlið.

til lands undan vindátt, en varð
einskis vísari, nema nokkurra líka,
sem voru að reka.“
Þegar blaðið fór í prentun hafði
fimm lík rekið á land Álftaness
og 16 á land Straumfjarðar, þar
á meðal lík leiðangursstjórans
Jean-Baptiste Charcot. Átti þá
einungis eitt lík til viðbótar eftir
að finnast.
Skipið hraktist undan veðrinu
„Áður en við fórum upp eftir í
vissum við, að við ættum mjög
erfitt með að komast nærri
strandstaðnum. Skýrði ég
Slysavarnafélaginu frá því, og
fékk það vélbátinn Ægi frá Akranesi til að fara upp eftir,“ sagði
Einar M. Einarsson, skipherra á
varðskipinu Ægi, við blaðamann
Alþýðublaðsins að björgunaraðgerðum loknum. Hann lýsti því
hvernig skipið hefði verið komið
nærri slysstaðnum um hádegisbil
og þá hefði vélbáturinn verið
kominn á staðinn líka. „Við settum menn í bátinn, línubyssu og

kaðla, ef mögulegt væri að bjarga,
en enginn vissi með fullri vissu,
hvort allir voru farnir af skipinu.
Það tók töluverðan tíma að koma
mönnum í bátinn,“ sagði hann.
Brimið var svo ákaflega mikið
að sögn Einars að varðskipið
komst ekki nær en svo að það
varð að leggjast um sex sjómílur
frá strandstaðnum. „Þegar við
komum þarna, sáum við möstrin
á skipinu upp úr brimlöðrinu en
ekkert annað. Yfirleitt er björgun
þarna lítt möguleg, skerjaklasinn
er svo þéttur og óhægt um alla
aðstöðu. Yfirleitt geta ekki farið
þarna um nema þaulkunnugir
menn.“
Í viðtalinu í Alþýðublaðinu
sló Einar á vangaveltur um að
um borð í Pourqoi-Pas? hefðu
menn mislesið afstöðu vita og
það orsakað strandið. „Ég tel að
skipið hafi á leiðinni hingað ekki
verið komið svo innarlega að það
hafi séð vitana, og að það hafi
beinlínis hrakið alla leiðina og
lent þarna upp.“

Strand Pourqoi-Pas? vakti mikla
athygli og um það var fjallað í
öllum blöðum daginn eftir. Þessa
umfjöllun og aðrar má sjá á Miðbakka í Reykjavík þar sem í sýningarkössum er umfjöllun um valin
Mynd/ÓKÁ
sjóslys við Ísland. 

Þeir sem fundust voru
með björgunarbelti
Sá eini sem komst lífs af úr þessum hildarleik var 29 ára gamall
stýrimaður, Eugène Gonidec, sem
náði haldi á skipsstiga og komst
við illan leik í land um klukkan
tíu að morgni. Þar fannst hann og
var komið til hjálpar. Gonidec var
í koju þegar skipið strandaði milli
fimm og sex að morgni miðvikudagsins. Haft var eftir honum að
40 hefðu verið í áhöfninni, sex
vísindamenn, fimm skipstjórnarmenn og svo 28 aðrir.
Þeir látnu voru fluttir að
Straumfirði og lagðir þar hlið við
hlið. Fram kom í frásögn Alþýðublaðsins daginn eftir slysið og
haft eftir Ingólfi Gíslasyni lækni
sem staddur var í Straumfirði að
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líkin hefðu öll verið svo að segja
ósködduð. „Flest eru þau með
björgunarbelti, en önnur eru
með slitrur úr björgunarbeltum,“
segir þar. Danska herskipið
Hvidbjörnen flutti svo líkin til
Reykjavíkur daginn eftir.
„Þegar fregnir höfðu borist um
þennan mikla mannskaða og
afdrif hins víðkunna rannsóknarskips, blöktu sorgarfánar um
allan Reykjavíkurbæ. Ríkisútvarpið lék sorgarlag og þjóðsöng
frönsku þjóðarinnar, þegar það
hafði flutt fregnina um þetta
mikla og sviplega slys,“ sagði
einnig í frétt Nýja Dagblaðsins.
Sorgarathöfnin mikla
Í grein Halldórs Laxness í
Tímariti Máls og menningar 1941
lýsir hann því hvernig lík skip-

brotsmannanna af Pourqoi-Pas?
hafi verið borin til Landakotskirkju af 150 sjóliðum herskipsins
Hugreifs, L‘Audacieux, en þar
fór svo fram sálumessa yfir þeim.
Herskipið fylgdi flutningaskipinu
Aude sem flutti lík skipbrotsmannanna til Frakklands.
Athöfnin fór fram 30. september 1936, hálfum mánuði eftir að
skipið fórst. „Og á eftir hinum
þrjátíu og níu líkum gengur
einn maður, sem máir alla aðra
menn út, smár vexti, dökkur,
þéttur, snöfurlegur, með ofurlítið
yfirskegg, hinn sígildi franski
strandmaður á Íslandi, í búningi
sjóliðsforingja lágrar gráðu, með
kaskeytið sitt í hendinni. Hann
drúpir höfði—varast að líta upp
svo enginn maður fái séð hina
óttalegu spurn sem hlýtur að
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Fjallað er um PourqoiPas?-slysið í sýningarkössum við Miðbakka
í Reykjavík. Þar má
meðal annars sjá mannfjöldann sem safnaðist
saman í borginni í lok
september 1936 til að
fylgja líkfylgdinni úr
Landakotskirkju niður
á Grófarbryggju.
Mynd/ÓKÁ


Frásögn stýrimannsins
n Eugène Gonidec, sem ýmist er sagður hafa verið annar eða þriðji
stýrimaður Pourqoi-Pas? og var sá eini sem komst af eftir strand
skipsins, lýsti atburðarásinni í Alþýðublaðinu sem kom út daginn
eftir slysið.
„Á þriðjudaginn var ég á vakt kl. 4—6 e. h. En kl. 6—12 var ég í
rúmi mínu. Kl. 6 um kvöldið, um það leyti, sem ég var að fara af
vaktinni, vorum við komnir fyrir Skaga og sást vitinn. Var þá gefin
skipun um að snúa við, vegna óveðurs,“ sagði hann í viðtalinu.
Skipstjóri skipsins og dr. Charcot hefðu verið í brú skipsins frá sex
um þriðjudagskvöldið og þar til fimm morguninn eftir þegar skipið
strandaði.
„Ég fór aftur á vakt kl. 12 um miðnætti og var
á vakt til kl. 4 um morguninn. Þá var ég sendur
niður til þess að leggja mig,“ sagði Gonidec. „Kl.
5 sáust sker allt í kring um skipið. Þá fór ég upp í
brúna aftur, þar sem skipstjórinn og dr. Charcot
stóðu enn.“
Þegar klukkan var korter gengin í sex sendi
dr. Charcot stýrimanninn aftur niður til að sækja
sjókort. „En um það bil, er ég var að koma
Eugène Gonidec.
upp aftur með það í hendinni, tók skipið niðri
í fyrsta skipti, og um leið reið sjór yfir það að
aftan. Átti nú að setja dælurnar í gang, en þær gengu ekki, og kom í
ljós, að vélin var biluð.“
Skipstjóri og dr. Charcot gáfu fyrirskipun til allra um að fara
upp á þilfar, og samstundis voru öllum fengin björgunarbelti og
bátarnir settir út. „En stormurinn og sjógangurinn var svo mikill, að
bátunum hvolfdi öllum, eða þeir sukku rétt við skipshliðina“ lýsir
Gonidec aðstæðum. „Kl. 5,45 tók skipið aftur niðri á öðru skeri, nær
landi, og samstundis fór það að sökkva að aftan.“
Gonidec sagði að þrír aðrir hafi farið með honum í björgunarbátinn sem hann var í, báturinn hafi undir eins sokkið. „Þá sleppti ég
honum og greip sundtökin. En í því sé ég skammt frá mér tréstiga,
nokkurra metra langan, á floti. Ég náði í hann og einn félaga minna.“
Hann lýsir því að þeir hafi ávallt séð land þegar þeir voru uppi
á öldutoppunum. „Ég kallaði til félaga míns um að hann skyldi
halda sér fast í stigann, en þegar við höfðum hangið nokkra stund
á honum, fórnaði hann skyndilega upp höndunum og sökk fyrir
augunum á mér.“
Eugéne Gonidec sagðist muna það síðast að hann hefði haldið
dauðahaldi í stigann og þegar menn fundu hann nær tveim
klukkustundum síðar hefði hann enn haldið svo fast í hann að þeir
hefðu varla getað losað hann. „Ég man þó ekki eftir mér, nema
mjög stutta stund af þeim tíma, sem ég hélt um stigann, og mér er
óskiljanlegt, hvernig ég, einn allra félaga minna, bjargaðist lifandi
á land.“
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Jean-Baptiste Charcot um borð í
Pourqoi-Pas?  Mynd/Wrecksite.eu-Rol 2.305

felast í augum hans: Hversvegna.
Vinir hans og félagar — þrjátíu
og níu lík; hann — einn,“ lýsir
Halldór því þegar Gonidec fylgdi
félögum sínum í Reykjavík.
Þúsundir flykktust í miðbæ
Reykjavíkur til að fylgjast með
og biðu fyrir utan á meðan á
athöfninni stóð í Landakotskirkju. Fyrirtækjum var lokað og
fánar voru dregnir í hálfa stöng.
Athöfninni var einnig útvarpað
og útsendingunni endurvarpað
í Frakklandi. Daginn eftir hefur
Nýja Dagblaðið eftir kveðjuna
sem flutt var í útvarpinu fyrir
athöfnina:
„Útvarp Reykjavík! Þetta er
íslenska ríkisútvarpið í Reykjavík.
Innan lítillar stundar hefst
sorgarathöfn í kirkju kaþólska
safnaðarins að Landakoti í
Reykjavík, í tilefni af hinu hörmulega slysi, er franska rannsóknarskipið Pourquoi-Pas? fórst við
strendur Íslands þann 16. þessa
mánaðar. Lík þeirra manna, sem
öldur hafsins hafa flutt að landi,
verða í dag borin á skipsfjöl og
flutt heim til Frakklands, til þess
að hljóta hina hinstu hvíld í
franskri móðurmold.
Við sorgarathöfnina að Landakoti er íslenska ríkisstjórnin mætt,
sendiherrar erlendra ríkja og
fjöldi annara tiginna manna.
Íslenska þjóðin tekur þátt í
sorg frönsku þjóðarinnar með
djúpri samúð, hún geymir
göfugar minningar um hinn
ógleymanlega dr. Charcot og um
alla hina hraustu drengi, sem
öldur hafsins hrifu burt í blóma
lífsins.
Í dag er fáni dreginn í hálfa
stöng um gjörvallt Ísland. Sorg
frönsku þjóðarinnar er sorg
íslensku þjóðarinnar.“
Einmana máfur flögrar
Að athöfn lokinni voru kisturnar
bornar niður á höfn og er því
lýst í blaðinu hvernig fyrir
líkfylgdinni hafi farið fylking
skáta. „Og eru fyrir henni bornir
12 íslenskir fánar. Þá kemur
Lúðrasveit Reykjavíkur, klædd

einkennisfötum og leikur
sorgarmars eftir Möller. Næst
koma biskup kaþólsku kirkjunnar, prestar og kórdrengir,
allir klæddir skrautklæðum og
fara með mikilli viðhöfn. Þá
koma 12 flutningabifreiðar með
líkkisturnar. Er ein kista á fyrsta
vagninum, það er lík dr. Charcot,
en síðan eru tvær kistur á
hverjum vagni, nema ein á þeim
síðasta. Kisturnar eru sveipaðar franska fánanum og allar
prýddar blómsveigum. Franskir
sjóliðar ganga taktfast í röðum
beggja megin við bifreiðarnar, 30
með tveim fremstu bifreiðunum,
en síðan 8 með hverri. Og á eftir
fer stór líkfylgd, margt stórmenna
í viðhafnarbúningum. Meðal
þeirra eru ráðherrar, biskup og
aðrir virðingarmenn íslenskir,
fulltrúar erlendra ríkja, svo og
franskir sjóliðsforingjar með
mönnum sínum, sem hingað
hafa komið til að sækja lík hinna
framliðnu.“
Upp úr ellefu þennan
morgun var líkfylgdin er komin
niður á hafnarbakka, umkringd
þúsundum manna. „Vestanvert
við bryggjuna er flutningaskipið
L‘Aude og standa berhöfðaðir
sjóliðar þar heiðursvörð, en
gegn þeim sjóliðar um borð á

Hvidbjörnen. Lúðrasveitin leikur
kaþólskt sálmalag og heiðursskot kveða við frá herskipinu
franska. — Hátíðarathöfninni
er lokið. Mannfjöldinn hverfur
á braut,“ segir í blaðinu, en
frásögn blaðamanns verður
dálítið skáldleg þarna undir
lokin. Máfur sem fangaður hafði
verið á Grænlandi hafði verið í
búri um borð í Pourqoi-Pas?, en
verið látinn laus þegar kom að
heimferð skipsins. Til þessa er
vísað í frásögn blaðsins. „Það er
verið að hefja fyrstu líkkistuna
um borð í L‘Aude. Einmana
máfur flögrar lágt yfir bryggjunni.
Síðasta starf dr. Charcots í lifanda
lífi var að leysa máf úr búri sínu.
Er þetta hann?“ veltir blaðamaður fyrir sér.
Frásögnin felur í sér lýsingu
á því þegar heimilisfólkið frá
Straumfirði, tveir karlar og
konur, kveðja Eugène Gonidec á
bryggjunni þar sem dráttarbáturinn Magni var um það bil að ferja
hann með fleirum um borð í
herskipið. „Hann faðmar klökkur
gistivini sína og seinast Kristján
Þórólfsson, lífgjafa sinn. Hann
fer um borð í Magna um leið
og báturinn leggur frá landi og
veifar að landi svo lengi sem auga
nemur.“
- óká

Charcot og Pourquoi-Pas?
n Landkönnuðurinn, heimskautafarinn og læknirinn dr. JeanBaptiste Charcot var fæddur 1867 í Frakklandi. Frá því hefur verið
greint að áhugi hans á hafrannsóknum hafi vaknað snemma
og laust fyrir aldamótin 1900 var hann heimsfrægur fyrir rannsóknarferðir um suðurhöf og á heimskautin. Á árunum áður en
Pourqoi-Pas? fórst hafði hann rannsakað hafið við Grænland.
„Rannsakaði dr. Charcot einkum dýralífið í sjónum og veðurfarið.
Auk þess starfaði hann að ýmsum mælingum,“ segir um þessar
rannsóknir í Alþýðublaðinu 17. september 1936.
Heiti Pourquoi-Pas? þýðir á íslensku „Af hverju ekki?“. Skipið var
sérsmíðað í St. Malô í Frakklandi fyrir Charcot eftir hans fyrirmælum
og hleypt af stokkunum snemmsumars 1908. Skipið var meðal
annars styrkt sérstaklega til að takast á við hafís, en það var það
fjórða sem smíðað var fyrir dr. Charcot. Pourqoi-Pas? var 40 metrar
að lengd og 4,2 metrar á breidd, 449 brúttórúmlesta þrímastra
barkskip með gufuvél. „Á þessu skipi hafði Charcot farið eina ferð
til Suðurskautslandanna, 1908, en einkum var þó skipið notað til
hafrannsókna við Grænland. Hafði dr. Charcot jafnan komið hér við
á ferðum sínum um Norðurhöf,“ segir jafnframt í Alþýðublaðinu.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn
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Guðjón Ingi Hauksson, Guðmundur Skúli Viðarsson og Agnar J. Jónsson eru höfundar sýningarinnar Sjóslys við Ísland. Sýningin var sett upp á síðasta ári og unnið að því að finna henni
Mynd/Hreinn Magnússon
varanlegan stað. Mynd/Hreinn Magnússon

Byrjaði smátt en vatt svo upp á sig
Sýningin Sjóslys við Ísland hefur ætíð vakið mikla
athygli þegar hún hefur verið sett upp. Komið hefur
fólki á óvart sem ætlað hefur að skoða hana aftur að
geta ekki gengið að henni vísri.

S

ýningin Sjóslys við Ísland
er að margra mati með
þeim merkilegri sem
settar hafa verið upp hér á landi.
Á sýningunni voru settar fram
með skýrum og skilmerkilegum
hætti upplýsingar um öll skip
yfir 12 tonnum sem farist hafa
við Ísland frá 1870. Efnið snertir
jafnt Íslendinga og þær þjóðir
sem hér hafa sótt sjóinn.
Aðstandendur sýningarinnar,
sem unnin var í samstarfi við
Faxaflóahafnir, eru þeir Agnar
Jónas Jónsson skipasmiður, Guðjón Ingi Hauksson, sagnfræðingur og grafískur hönnuður, og
Guðmundur Skúli Viðarsson,
ljósmyndari og verkefnisstjóri.
Síðast var sýningin sett upp í
endurbættri og uppfærðri útgáfu
í tengslum við sjómannadaginn
í fyrra og fékk að standa uppi
fram eftir ári en er nú í geymslu.
Vegna Covid-19 hefur skemmtidagskrá Sjómannadagsins og
Hátíðar hafsins verið aflýst
annað árið í röð. Engu að síður
verður sett upp á Miðbakka í
Reykjavík sýning í tengslum
við sjómannadaginn þótt ekki
verði það sjóslysasýningin. „Að

þessu sinni er það sýning sem er
í samstarfi við Hafró og nefnist
Forvitnilegir fiskar á Íslandsmiðum,“ upplýsir Guðmundur Skúli.
Ekki liggur fyrir hvenær sjóslysasýningin verður aftur sett
upp, en hlutar hennar hafa verið
settir upp við valin tækifæri, svo
sem þegar á nokkrum stöðum í
Færeyjum voru sett upp kort sem
sýndu hvar færeysk skip höfðu
farist. „En við gerðum líka eitt
kort sem sýndi færeysk skip sem
fórust við Ísland 1882–1992 og
Faxaflóahafnir gáfu eintak af því
til Færeyja. Það má í dag finna á
ýmsum stöðum í Færeyjum.“
Ræturnar eru í Sjóminjasafninu
Guðjón Ingi segir þá félaga hafa
skipt svolítið með sér verkum
við uppsetningu sýningarinnar,
en mesti sérfræðingurinn í
hópnum hvað skipsskaðana
varði sé Agnar. „En hugmyndin
að þessu kviknaði þegar ég var
eftir hrun að vinna verkefni
fyrir Sjóminjasafnið og Agnar
var þar starfsmaður að uppfræða
ferðamenn.“ Í samtali þeirra kom
í ljós að sá hlutur á safninu sem
einna mesta athygli hafði vakið

Þegar sýningin stóð uppi gengu gestir á milli upplýsingaspjalda og
Mynd/Guðmundur Skúli Viðarsson
fræddust um ólík tímabil í siglingasögunni. 

meðal gesta var lítið veggspjald
sem sýndi sjóslys á þriðja og
fjórða áratug síðustu aldar. „Ég
stakk þá upp á því að við gerðum
af þessu grafíska og myndræna
útgáfu sem kæmi upplýsingunum
betur til skila.“
Þeir byrjuðu á því að endurvinna veggspjaldið sem fyrir var
og héldu svo áfram og hófu vinnu
við gerð upplýsingamynda um
stríðsárin. „Svo gerðum við það
og það vakti svakalega athygli og
þá fórum við að tala um að taka
saman skipsskaða frá 1870.“
Boltinn fór svo að rúlla þegar
Guðjón og Guðmundur Skúli
unnu að sýningu á Miðbakka
í tengslum við 90 ára afmæli
hafnarinnar í Reykjavík. Sú sýning vakti lukku og í framhaldinu
tókst samstarf við Faxaflóahafnir

um að setja upp sýningu um
sjóslys. „Og þá vatt þetta svolítið
upp á sig,“ segir Guðmundur og
Guðjón bætir við að það hafi í
raun verið fyrir áhuga og framsýni Gísla Gíslasonar hafnarstjóra,
Ágústs Ágústssonar, fyrrverandi
markaðsstjóra, og Ernu Kristjánsdóttur, núverandi markaðs- og
gæðastjóra Faxaflóahafna, að
verkefnið varð að veruleika.
Sýningin vakti mikla lukku og
athygli, ekki síst hjá erlendum
ferðamönnum, sem höfðu
jafnvel ekki hugmynd um að

Sýningin í hnotskurn
n Sýningin Sjóslys við Ísland var fyrst sett upp við Miðbakka árin
2013 og 2016, en í henni má sjá á kortum og ljósmyndum þróun
skipsskaða við Íslandsstrendur allt frá árinu 1870. Síðast var
sýningin sett upp í endurbættri útgáfu í tilefni sjómannadagsins
2020. Upplýsingar um skipsskaða eru settar fram á þar til gerðum
kortum þannig að áhorfendur fái á einum stað góða yfirsýn um
þróun sjóslysa hér við land á þeim tímabilum sem undir eru á hverju
korti. Á þeim eru skrásett skip yfir 12 tonnum sem hafa farist eða
laskast svo að þau hafi ekki orðið sjófær aftur. Tímanum frá 1870
er skipt upp í um tíu ára tímabil, með nokkrum undantekningum
þegar kemur að seinna stríði. Þar eru tímabilin styttri, sem gert er
til einföldunar og auðveldari skoðunar vegna fjölda skipa á þessu
tímabili. Myndræn framsetning sögunnar með þessum hætti er afar
vel heppnuð og fróðleg, en efniviðurinn snertir bæði Íslendinga
og erlenda gesti. Sýninguna hönnuðu Agnar Jónas Jónsson
skipasmiður, Guðjón Ingi Hauksson sagnfræðingur og Guðmundur
Skúli Viðarsson, ljósmyndari og verkefnisstjóri. Bakgrunnskortið
hannaði Hans Hansen, landfræðingur hjá Fixlanda ehf., og Merking
ehf. í Reykjavík sá um prentun á upplýsingaspjöldunum.
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Listi skipa sem fórust yfir þriðja áratug síðustu aldar

Þegar ég byrjaði
á þessu var þetta
áhugamál sem maður
sinnti um helgar og á
kvöldin. Á bak við hvert
skip er mikil vinna
og oft hefur þurft að
afla heimilda bæði hér
heima og erlendis.

Hrikalegar tölur um skipsskaða
„Upp úr aldamótunum 1900
samlandar þeirra hefðu verið hér batnaði hins vegar skráningin
þótt nöfn einstakra skipa og uppvið veiðar eða lent í ógöngum.
Ótal vinnustundir liggja að
lýsingar um heimahafnir þeirra
baki sýningunni við upplýshafi stundum verið ónákvæmar.
Svo þegar við fórum að leita í
ingaöflun. Agnar segir ekki
erlendum heimildum um einstaka
vinnandi veg að halda utan
skipsskaða kom ítrekað fyrir að
um það. „Þegar ég byrjaði á
nöfn skipa sem þar voru gefin upp
þessu var þetta áhugamál sem
pössuðu ekki við nöfnin í íslensku
maður sinnti um helgar og á
heimildunum,“ segir Agnar og
kvöldin. Á bak við hvert skip er
telur ekki útilokað að takmörkuð
mikil vinna og oft hefur þurft
málakunnátta hér heima hafi átt
að afla heimilda bæði hér heima
sinn þátt í að nöfn hafi skolast
og erlendis,“ segir hann. Mjög
takmarkaðar heimildir hafi verið til. „Svo kom fyrir að skráðir voru
erlendis skipsskaðar sem engar
að finna um elstu sjóslysin.

Svona er greint á milli ólíkra tegunda báta og atburða í kortunum.

Hér sést á einu
upplýsingaspjalda
sýningarinnar hvar
franskar skútur fórust
eða strönduðu við Lón í
ofsaveðri 6. mars 1873.

heimildir voru til um hér á landi
og höfðu þá farið framhjá fólki. En
oftast voru það þá skip sem fórust
á hafi úti án þess að fólk í landi
yrði þess vart.“
Úr kortunum á sýningunni má
lesa margvíslegar upplýsingar um
þróun sjósóknar við Ísland, svo
sem hvernig helstu sjóslysasvæði
færðust til. „Til dæmis fórust
margar franskar skútur á svæðinu
í kringum Lón á árunum um og
eftir 1870, en þær sóttu á miðin
undan Suður- og Suðausturlandi,“
segir Agnar og bætir við að saga
franskrar útgerðar hér sé raunar
mjög merkileg, enda nái hún yfir

hartnær 300 ár. Talið er að á milli
fjögur og fimm þúsund franskir
sjómenn hafi farist hér við land.
„Þetta var víst oft á tíðum
harðneskjuleg útgerð og ekki
fyrr en á seinni árum hennar
sem hingað fylgdu skipunum
sjúkraskip til að þjónusta þau, og
svo síðar að byggð voru sjúkrahús,
eins og á Fáskrúðsfirði.“
Fyrir aldamótin 1900 voru
skipsskaðarnir að mestu erlendir,
því að Íslendingar eignuðust
ekki þilskip fyrr en á árunum
1880 til 1890. „Upp úr aldamótunum fjölgaði líka togurum frá
Bretlandi og Þýskalandi og má

sjá að töluverður fjöldi þeirra
fórst við suðurströndina. Á fyrstu
árum tuttugustu aldarinnar
færðist líka aðalsjóslysasvæðið
vestur að Reykjanesi og í Faxaflóa.
Sunnanmegin var vetrarútgerðin
mest á þessum árum, en á sumrin
voru menn við síldveiðar fyrir
norðan. Þar fórust líka mörg skip,
enda oft þunglestuð við alls konar
aðstæður,“ bætir Agnar við.
Þá má líka sjá hvernig einstök
óveður hafa tekið sinn toll, svo
sem óveðrið við Lón 6. mars
1873 þegar 14 franskar skútur
fórust með fjölda manna, og eins
óveðrið 11. september 1884 þegar
22 norskar síldarskútur fórust við
Hrísey.
Í skoðun að finna
varanlegan stað
Vinna við þróun sýningarinnar
heldur áfram og við bætast ný
upplýsingaspjöld. Til dæmis
bendir Agnar á að gera mætti
frönsku skipunum skil frá upphafi. „Það yrði svakaleg skrá,“
segir hann, en bætir við að þegar
farið sé svo langt aftur í tímann
verði heimildavinnan erfið.
Uppi eru hugmyndir um að
finna sýningunni varanlegan
stað og eru þau mál í skoðun.
Eins segir Guðjón að gaman
yrði að koma sýningunni í
bókarform.
Þremenningarnir eru allir
áfram um að sýningin fái að lifa
og vilja með henni halda á
lofti virðingu og minningu við
sjómannastéttina, enda speglist
í sýningunni þær hættur sem að
sjómönnum hafi steðjað í gegnum
árin, hvort sem það hefur verið af
mannavöldum eða í baráttu við
óblíð náttúruöflin.
- óká

Teva 028062-1

Er maginn í steik?
Omeprazol Actavis

– Við brjóstsviða og súru bakflæði
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki
Magasýruþolin hylki sem innihalda 20 mg af virka efninu Omeprazol og eru ætluð fullorðnum
til skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og nábít). Gleypið hylkin
í heilu lagi með hálfu glasi af vatni með mat eða á fastandi maga. Kynnið ykkur notkunarleiðbeiningar, varnaðarorð og frábendingar áður en lyfið er notað. Lesið vandlega
upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða
lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir.
Sjá nánari upplýsingar um lyﬁð á www.serlyfjaskra.is.
Markaðsleyfishafi Actavis Group PTC ehf.
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aría Fjóla er fyrsta
konan sem skipuð
hefur verið forstjóri
Hrafnistu, annarrar stærstu
heilbrigðisstofnunar landsins
þegar litið er til fjölda íbúa,
þjónustuþega og starfsfólks. En
hver er María Fjóla og hvaðan
er hún?
„Ég fæddist á Landspítalanum á
jóladag árið 1975, ári áður en foreldrar mínir fluttu frá Kópavogi
til Þorlákshafnar þar sem þau
fengu úthlutað lóð til að byggja
framtíðarheimili fjölskyldunnar.
Þar sleit ég barna- og unglingaskónum í grunnskóla bæjarins og
vann í fiski á sumrin,“ segir María,
en foreldrar hennar eru Guðrún
Ólafsdóttir verkakona, fædd
1946, og Hörður Hólm Garðarsson
múrari, fæddur 1939. Þau bjuggu í
Þorlákshöfn til ársins 2001, er þau
fluttu á ný til Kópavogs.
Frá Þorlákshöfn til Manhattan
„Mér fannst mjög gaman að
alast upp í Þorlákshöfn, það
var alltaf líf og fjör, góður
skóli og skemmtilegt fólk. Eftir
sumarstörfin í unglingavinnu
sveitarfélagsins fórum við
krakkarnir í fiskvinnsluna. Ég
byrjaði í humarvinnslu en fór
svo fljótlega í Meitilinn, þar sem
við snyrtum fiskflökin á línunni,
unnum á flökunarvélum eða í
pökkun. Ég var jafnvíg á báðar
hendur og var snögg að skera af
á línunni. Það var jákvætt fyrir
bónusinn. Þetta var mikil keppni
og handagangur í öskjunni því
maður vildi auðvitað fá sem
mest útborgað. Ég vann líka hjá
útgerðarfélaginu Árnesi, þar sem
við unnum með loðnu, kola og
humar,“ segir María, sem fór svo
í Fjölbrautaskóla Suðurlands á
Selfossi. „Ég fór daglega á milli
Selfoss og Þorlákshafnar með
rútu og vann alltaf í fiskinum
á sumrin. En svo fékk ég leið á
náminu eftir þrjá vetur og ákvað
að gera hlé og fara í eitt ár sem au
pair til New Jersey í Bandaríkjunum. Það er ógleymanlegt ár.
Þarna var ég í næsta nágrenni við
eina skemmtilegustu borg sem ég
hef heimsótt, Manhattan – New
York. Þetta er svo mikill suðupottur ólíkra menningarstrauma
og það er svo skemmtilegt. Ég
passaði barn á daginn virka daga
og verð að viðurkenna að ég var
komin með talsverða heimþrá
þegar tímabilinu lauk að loknum
tólf mánuðum þótt ég héldi mikið
upp á borgina og fyndist hún
dásamleg. En stúdentsprófinu var
ólokið og að auki var piltur uppi á
Íslandi sem mögulega var að bíða
eftir mér,“ segir María og á þar við
Vigni Bjarnason, sjúkraþjálfara
frá Eyrarbakka, sem æfði körfubolta með Ungmennafélaginu
Þór í Þorlákshöfn. „Vignir hringdi
daginn eftir að ég lenti í Keflavík
og bauð mér í bíó. Við höfum verið
saman síðan og eigum tvo pilta,
Hörð Óla, sem fæddur er 2004, og
Patrek Loga, sem fæddist 2008.
Til frekara náms í Reykjavík
„Ég lauk stúdentsprófi vorið
1996 og þá fórum við Vignir til

„Innst inni hef ég frá því
að ég var barn alltaf ætlað
að verða hjúkrunarfræðingur“
María Fjóla Harðardóttir, hjúkrunarfræðingur og framkvæmdastjóri heilbrigðissviðs Hrafnistu, tók
formlega við sem forstjóri Hrafnistu þann 1. september 2020 eftir fimm ár sem framkvæmdastjóri heilbrigðissviðs. Hrafnista hefur með höndum rekstur átta hjúkrunarheimila á suðvesturhorni landsins, sex
á höfuðborgarsvæðinu og tveggja í Reykjanesbæ, og eru starfsmenn um sextán hundruð hjá heimilunum,
þar sem um átta hundruð manns hafa fasta búsetu auk um fjögur hundruð sjálfstætt búandi einstaklinga
sem sækja þangað daglega þjónustu, bæði afþreyingu af ýmsu tagi og endurhæfingu.

Hjúkrunarfræðin
Reykjavíkur og leigðum íbúð. Ég
„En sem sagt, ég innritaðist í
fór að vinna á röntgendeildinni
nám í hjúkrunarfræði haustið
hjá Krabbameinsfélaginu.
Þannig að ég var snemma farin
1999 og lauk því vorið 2003. Á
að stefna leynt og ljóst í átt að
sumrin vann ég meðal annars
heilbrigðisgeiranum. Það má
hér á Hrafnistu, ég starfaði líka
eiginlega segja að ég hafi innst
á gjörgæslu Landspítalans og
inni alltaf ætlað mér að verða
raunar hafði ég hugsað mér að
hjúkrunarfræðingur. Ég fékk
starfa hjá LSH að loknu námi. En
áhugann strax þegar ég fór
svo hugsaði ég með mér að það
sex ára í viku innlögn vegna
væri gaman að flytja út á land,
rannsókna á Landakoti. Það var
ævintýraþrá, og hafði ég samband
jafnvel talið að ég væri flogaveik, við Fjórðungssjúkrahúsið í
en það reyndist nú ekki vera,
Neskaupstað og spurði hvort það
heldur mígreni sem hefur fylgt
vantaði ekki hjúkrunarfræðing.
mér og því þoli ég illa mikla
Vignir var alveg til í að flytja út
birtu. Þess vegna er skrifstofa
á land, þar sem hann gat fengið
mín í vinnunni máluð nær svört
starf í Neskaupstað og tvo daga í
líkt og aðrar skrifstofur sem
viku á Eskifirði. Þá myndi hann
ég hef haft á Hrafnistu,“ segir
aka allavega nokkrum sinnum
María og hlær.
í viku um brattlendið milli

Eskifjarðar og Neskaupstaðar
þar sem við myndum búa. Við
fórum í heimsókn að vetri til í
því skyni að skoða aðstæður. Við
nánari skoðun leist mér bara ekki
á fjallveginn og gömlu Oddskarðsgöngin sem eru lengst uppi
í fjalli. Við hættum við þetta og
úr varð að ég hafði samband við
sjúkrahúsið í Keflavík og hóf þar
störf sumarið 2003 og Vignir hjá
sjúkraþjálfuninni Átaki í Keflavík.
Þarna keyptum við okkar fyrsta
húsnæði og í Keflavík fæddist
Hörður Óli ári síðar,“ segir María.
Lærdómsríkur tími í
fjölbreyttum störfum
María Fjóla segir að árin í
Keflavík hafi verið mjög lærdómsrík, ekki síst fyrir þá sök að

á þessum árum var sjúkrahúsið
í fullri starfsemi sem sjúkrahús.
„Þarna starfaði fjölþættur hópur
sérfræðilækna, þar á meðal
bæklunarskurðlæknar, lýtalæknir, háls-, nef og eyrnalæknir, æðaskurðlæknir, hjartalæknir
og lyflæknar svo eitthvað sé
nefnt. Einnig er fæðingardeild á
sjúkrahúsinu þar sem við vorum
svo heppin að fá að aðstoða af
og til við fæðingar. Þarna er
rekin slysa- og bráðadeild sem
við vorum á bakvakt fyrir á
nóttunni og um helgar. Það var
mjög öflug starfsemi á sjúkrahúsinu og sem nýútskrifaður
hjúkrunarfræðingur kynntist ég
fjölþættri flóru af mismunandi
aðgerðum og meðferðum,“ segir
María, sem færði sig svo yfir
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á hjúkrunarheimilið Hlévang
árið 2005, þar sem hún gegndi
starfi hjúkrunarfræðings og svo
hjúkrunardeildarstjóra í tvö ár
undir handleiðslu Aðalheiðar
Valgeirsdóttur, forstöðukonu
Hlévangs. „Aðalheiður var
fyrsti alvöru leiðtoginn sem
ég kynntist. Hún var ákveðinn
en ljúfur leiðtogi sem hélt
góðum og uppbyggilegum aga
á vinnustaðnum. Fókusinn var
ætíð á að veita góða þjónustu og
þykja vænt um starfsfólkið sitt.
Hún var óhrædd við að taka á
erfiðum verkefnum. Ég lít mjög
til hennar sem fyrirmyndar
og finnst ég hafa lært mikið af
henni sem stjórnanda.“

júní 2 0 2 1

Þó að rekstur hjúkrunarheimila sé
mjög þungur um þessar mundir
segir María Fjóla létta undir með
Hrafnistu samlegðaráhrif sem
heimilin njóti af öðrum en skyldum
rekstri sem byggður hafi verið upp.
Sjómannadagsráð leggi áherslu á að
veitt sé góð þjónusta og hlustað á
þær þarfir sem samfélagið kalli eftir.

Mynd/Hreinn Magnússon

sarpinn,“ segir hún og bætir við
að nefnilega sé hægt að læra svo
mikið af öðrum, hafi maður bara
áhuga á því. „Ég var í Sunnuhlíð
til 2012 þegar ég ákvað að söðla
um og hefja háskólanám til MPM
í verkefnastjórnun og vann ég á
næturvöktum á hjúkrunarheimilinu Mörk með náminu.“ Ég
kláraði MPM 2014 og langaði í
framhaldinu að breyta alveg til
og hvíla mig á heilbrigðisgeiranum, í bili allavega. Það hlé varði
ekki lengi.

Honum fannst atvinnuauglýsingin vera eins og skrifuð með
mig í huga og ég var sammála
honum. Sem framkvæmdastjóri
bæri ég stjórnunarlega og
faglega ábyrgð á samræmingu
og samþættingu heilbrigðisþjónustu Hrafnistuheimilanna,
svo sem hjúkrun, lækningum,
iðjuþjálfun og sjúkraþjálfun
og innleiðingu á samræmdri
stefnu í málaflokknum. Í starfinu
felst mikil verkefnastjórnun og
eftirfylgni, virk og góð samvinna
við forstöðumenn Hrafnistuheimilanna og aðra stjórnendur
og starfsmenn,“ segir María og
réð Hrafnista hana í starfið á
vormánuðum 2015.

Söðlaði um og fór í frekara nám
Árin í Keflavík urðu fimm og ný
kaflaskil voru fram undan þegar
fjölskyldan seldi húsið og keypti
annað í Mosfellsbæ korteri fyrir
hrun. „Við Vignir erum bæði
úr dreifbýli og höfum eiginlega
alltaf verið hálfgerðar dreifbýlistúttur. Þess vegna leituðum við
Til Hrafnistu 2015
að húsnæði í Mosfellsbæ, sem
María Fjóla lauk náminu eins og
er hálfgerð sveit en samt svo
áður segir 2014 og í kjölfarið hélt
stutt frá höfuðborginni. Ég var í
hún áfram störfum á Mörk ásamt
fæðingarorlofi með Patreki Loga
því að stofna ásamt vinkonu
en fór svo aftur út á vinnumarksinni ráðgjafarfyrirtæki í verkEinstök liðsheild
„Ég varð þess fljótt áskynja þegar
aðinn vorið 2009 þegar ég réð
efnastjórnun. „Fyrirtækið okkar
ég byrjaði hér hversu mögnuð
mig til starfa á hjúkrunarheimilvar varla komið af stað þegar
liðsheild framúrskarandi
maðurinn minn benti mér á
inu Eir í Grafarvogi, á deild fyrir
starfsmanna vinnur á Hrafnauglýsingu frá Hrafnistu þar sem
endurhæfingu og hvíldarinnóskað var eftir umsækjendum í
lagnir,“ segir María Fjóla, sem
istuheimilunum og ég held að
réðst svo ári síðar til Sunnuhlíðar nýtt starf framkvæmdastjóra heil- umsóknin í starfið sé ein af
í Kópavogi. „Ég hef kynnst
bestu ákvörðunum sem ég hef
brigðissviðs, sem er eitt af fjórum
ai16222148575_halfsida.pdf 1 5/28/2021 3:14:17 PM
góðu fólki og safnað reynslu í
tekið hingað til. Hér starfar mjög
meginstoðsviðum fyrirtækisins.

þéttur og samhentur hópur, hér
er mikil gróska og stöðug leit að
tækifærum til umbóta,“ segir
María. Hún segir að á Hrafnistu
sé lögð rík áhersla á að hlusta
á hugmyndir starfsfólks um
umbætur í þágu starfseminnar,
ásamt því sem við hvetjum
til uppbyggilegrar gagnrýni.
„Við leggjum mikla áherslu
á jákvæða og uppbyggilega
gagnrýni sem er til þess fallin
að hjálpa starfsfólki að bæta sig.
Neikvæð og lítt uppbyggjandi
gagnrýni er niðurdrepandi og
getur auðveldlega skemmt út frá
sér. Það viljum við ekki.“
Vandaðir lífsgæðakjarnar
nauðsynlegir rekstrinum
María Fjóla segir að vissulega
sé rekstur hjúkrunarheimila
mjög þungur um þessar mundir
af ástæðum sem margsinnis
hafa komið fram opinberlega.
Daggjöldin sem ríkið greiðir séu
of lág og ekki í samræmi við þær
ríku kröfur sem ríkisvaldið gerir
til þjónustunnar umfram það sem
krónutalan ber. „Það sem einkum
léttir undir með Hrafnistu eru þau
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Við tökum útstímið með ykkur.
Til hamingju með Sjómannadaginn!

samlegðaráhrif sem við njótum
með öðrum en skyldum rekstri
sem við höfum byggt upp og lagt
ríka áherslu á. Það er samfélagslega hagstætt að nýta þessi
samlegðaráhrif. Sjómannadagsráð
hefur fallega sýn á þjónustu við
aldraða. Markmiðið er að veita
góða þjónustu og hlusta á þær
þarfir sem samfélagið kallar eftir.
Undanfarin ár höfum við verið
að horfa til hugmyndafræði sem
tengist svokölluðum lífsgæðakjörnum. Hann samanstendur
af hjúkrunarheimili, nægilega
mörgum leiguíbúðum fyrir þá
sem geta og vilja búa sjálfstætt,
en njóta daglegrar þjónustu frá
sambyggðum þjónustukjarna, þar
sem rekin er fjölbreytt þjónusta
sem fellur að flestum meginþörfum íbúanna. Í því sambandi
má nefna verslun, hárgreiðslu
og klippingu, fótaðgerðarstofu,
ýmsa afþreyingu, endurhæfingu,
kaffihús, matsölu og fleira. Að
öllu samanlögðu er hlutverk
lífsgæðakjarna, eins og við viljum
sjá þá, að hámarka lífsgæði
þeirra sem njóta þjónustunnar
og um leið að létta undir með
aðstandendum aldraðra sem
búa í heimahúsi. Lífsgæðakjarni
Hrafnistu við Sléttuveg í Fossvogi
er nýjasta birtingarmynd þessarar stefnu. Hann er enn í þróun í
samstarfi við Reykjavíkurborg en
hann verður án efa sá glæsilegasti á landinu þegar hann kemst í
fullan rekstur,“ segir María Fjóla
Harðardóttir, forstjóri Hrafnistu,
að lokum. - bv

Til lukku
með ykkur
WISE óskar sjómönnum til hamingju með daginn.

WiseFish — sérsniðin lausn
fyrir sjávarútveginn
WiseFish er hugbúnaðarlausn, sérsniðin að þörfum sjávarútvegsfyrirtækja.
Fjölbreyttir eiginleikar hennar ná til allrar virðiskeðju sjávarfangsins,
allt frá veiðum og framleiðslu til sölu og dreifingar.

„Lykillinn að góðum árangri er
hugbúnaður sem gefur okkur
lykilupplýsingar í rauntíma.“

Sérfræðingar okkar búa yfir mikilli þekkingu og reynslu af þjónustu
og hugbúnaðarþróun fyrir sjávarútveginn.

Guðmundur S. Guðmundsson
G.RUN Grundarfirði

wise.is
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Magni II losar festar
á sjötugsafmælinu 2025
Óhætt er að segja að
Hollvinasamtök dráttarbátsins Magna II hafi
komið Magna til bjargar
á síðustu stundu áður
en þessu fyrsta stálskipi
landsmanna, sem bæði
var hannað og smíðað á
Íslandi, yrði fargað, beint
eða óbeint.

S

jálfboðaliðar samtakanna, sem stofnuð voru
í júní 2017 hafa unnið
gríðarlegt starf og þótt báturinn
sé enn í döpru ástandi eftir áratugalangt afskipta- og hirðuleysi
hefur félagsmönnum tekist að
stöðva mátt eyðileggingaraflanna. Endanlegt markmið er að
gera skipið sýningar- og sjófært á
ný og er stefnt að því að verkinu
ljúki endanlega vorið 2025 þegar
Magni II verður sjötugur að aldri.
„Þetta er þrotlaus vinna sem
við vinnum smátt og smátt,
hægt og bítandi hvert einasta
fimmtudagskvöld, en þá er
alltaf opið hús hjá okkur,“ segir
Böðvar Eggertsson, vélstjóri og
einn stjórnarmanna samtakanna, um borð í Magna. „Við
komum saman miklu oftar en á
fimmtudagskvöldum en höfum
fyrst og fremst lagt áherslu á
það hingað til að stöðva frekari
skemmdir með því að stöðva
vatnsleka og þurrka skipið að
innan með því að koma á það
hita og rafmagni,“ segir hann,
en skipið hafði legið óhitað
við bryggju eða utan á öðrum
skipum í áratugi þegar samtökin
komu að verki eftir samráð við
Sjóminjasafn Reykjavíkur, sem
fékk það til varðveislu árið 2008.
Þá réðust starfsmenn safnsins í
að þrífa skipið að innan í þeirri
viðleitni að bjarga innanstokksmunum og innréttingum en
hitaleysi og viðvarandi leki gerði
það að verkum að ekki yrði við
ráðið nema grípa til örþrifaráða.
Því hafa hollvinasamtökin
vissulega komið til leiðar fyrir
tilstilli félaganna Axels Orra
Sigurðssonar stýrimanns,
Böðvars og Friðriks Friðrikssonar, fyrrverandi sjómanns, sem
fóru á sínum tíma til fundar með
stjórn Sjómannasafnsins til að
koma björgunarverkefninu af
stað fyrir alvöru.
Markaði tímamót
Magni II markaði ákveðin
kaflaskil í iðnsögu Íslendinga
þegar Stálsmiðjan afhenti
Reykjavíkurhöfn bátinn til

Búið er að fjarlægja gömlu
aðalvélina úr Magna og gera klárt
Mynd/Hreinn Magnússon
fyrir hina.

Þetta er þrotlaus vinna
sem við vinnum smátt
og smátt, hægt og
bítandi hvert einasta
fimmtudagskvöld, en
þá er alltaf opið hús
hjá okkur.
þau sem landsmenn keyptu frá
öðrum löndum. Segir Hjálmar
ástæðu þess að stálskipasmíði
hófst svo miklu síðar en
tréskipasmíðin á Íslandi fyrst og
fremst vera þann reginmun sem
sé á smíðinni. „Tréskipasmíði
er fyrst og fremst handiðn, en
jafnvel smíði lítilla stálskipa er
vottur stóriðju,“ sagði Hjálmar,
sem lést 7. apríl 2009, þá 91 árs
að aldri.

Dráttarbáturinn Magni við Ægisgarð. Vinna er hafin við uppgerð bátsins og vélarskipti til að unnt sé að sigla
Mynd/Hreinn Magnússon
honum aftur enda þótt hann verði ekki lóðsbátur á ný. 

notkunar 25. júní árið 1955. Eftir
rúmlega þriggja áratuga farsæla
notkun, en vissulega dvínandi
áhuga eigendanna á farkostinum, bræddi aðalvélin úr sér
fyrir slysni á siglingu í Hvalfirði
árið 1987. Magni var hannaður
af Hjálmari R. Bárðarsyni,
skipaverkfræðingi og fyrrum

siglingamálastjóra, sem hafði
eins og faðir hans lengi haft
áhuga á að Íslendingar réðust
í smíði stálskipa. Í Sjómannadagsblaðinu frá 1954 ritaði
Hjálmar grein um smíði bátsins,
en ár var þá liðið frá undirritun
skipasmíðasamningsins. Varla
hafi það verið nokkrum vafa

undirorpið að þá hafi hafist „nýr
þáttur í iðnsögu Íslendinga,“
ritar Hjálmar.
Á þessum tíma var trébátasmíði gömul og gróin iðngrein
hér á landi. Voru víða á landinu
starfandi tréskipasmíðastöðvar
sem framleiddu trébáta og skip
og það ekki af minni gæðum en

Fjölbreytt not af Magna
Hjálmar gætti þess við hönnun
Magna að hann hentaði til
margbreytilegra verkefna fyrir
Reykjavíkurhöfn. Báturinn, sem
er 184 tonn, var búinn um eitt
þúsund hestafla Deutz-aðalvél
auk hjálparvélar og hafði Magni
tólf tonna dráttargetu og allt
að 11 sjómílna ganghraða. Var
hann meðal annars notaður til
að brjóta ís og taka baujur úr
sjó með sérstökum lyftibúnaði,
auk þess sem hann gat flutt 40
tonn af ferskvatni og dælt því
um borð í önnur skip. Þá var
hann einnig búinn öflugum
vatnsdælum til að slökkva elda
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Kíktu á Magna
n Hægt er að nálgast frekari
upplýsingar um Hollvinasamtök Magna á Facebook-síðu
samtakanna, Magni II, þar
sem einnig er hægt að skrá
sig í samtökin og leggja lóð
á vogarskálar endurbótanna.
Eins er hægt að hafa
samband við samtökin í
tölvupósti á magnidrattarbatur@gmail.com.
Dráttarbáturinn Magni.

auk stórrar þilfarsvindu sem enn
er á sínum stað.
Mikið verk sjálfboðaliða
Magni var lengst af eini
þjónustubátur Reykjavíkurhafnar. Þegar aðalvélin bræddi
úr sér var skipinu lagt og lá
Magni eftir það við bryggju,
utan einnar slipptöku árið 2005
þegar hann var botnhreinsaður
og málaður. Eitt fyrsta verk
hollvinasamtakanna var að fá
skipið botnhreinsað og málað á
ný og fór verkið fram vorið 2018.
Síðan hefur úrbrædda aðalvélin
verið fjarlægð og ýmis búnaður
verið lagfærður, en til þess hafa
hollvinasamtökin notið velvildar
og aðstoðar fjölmargra aðila.
Þeirra á meðal eru Landsbankinn, Hempel skipamálning,
Stálsmiðjan Framtak, Smákranar,

Ísfell, Sturlaugur Jónsson & Co,
Borgarsögusafn Reykjavíkur,
Faxaflóahafnir, Bergá sandblástur, DC kranar, Verkfærasalan, Samverk, Klif, Ískraft, ÁÁ
verktakar, Ísfell, Gastec og Sindri,
auk fjölmargra einstaklinga sem
gengið hafa í samtökin.
Vonandi siglt á
sjötugsafmælinu
Í lok mars 2019 var gengið frá
kaupum á notaðri Deutz-aðalvél
sem kom frá Danmörku, sömu
gerðar og sú upphaflega. Vélin,
sem er frá 1968, kostaði 7,5 milljónir króna og var hún í fullum
rekstri á árinu 2017 og er í góðu
ástandi. Vélin vegur 28 tonn og
kom hún til landsins í desember
sama ár. Í byrjun janúar síðastliðins hófst undirbúningur að
vélaskiptum þegar starfsmenn

Böðvar Eggertsson segir mikið verk fram undan við uppgerð Magna.
Mynd/Hreinn Magnússon


frá Stálsmiðjunni Framtaki
mættu um borð til að undirbúa
sundurrif og brottflutning á
gömlu aðalvélinni. Í kjölfarið var
Magni færður yfir á Ægisgarð,
þar sem vélin var hífð frá borði
og á vörubílspall sem flutti
vélina í förgun. Vinna við næsta
áfanga verkefnisins er undir-

búningur að niðursetningu nýju
vélarinnar, að gera vélarúmið
klárt fyrir vélina sem ætlun
er að setja um borð í Magna í
haust 2021, enda meginmarkmið
Hollvinasamtakanna að gera
skipið sýningarhæft og haffært
til að unnt verði að sigla Magna
um Sundin yfir sumartímann.

Öruggur tölvubúnaður frá HP
sem veitir fullkomna hugarró
Tölvusérfræðingar okkar geta tekið að sér öll tæknimál fyrir stofnanir
og fyrirtæki – hvort sem það snýr að tölvum, prenturum, innviðum
eða hugbúnaði.
Hafðu samband og við einföldum reksturinn.

opinkerfi.is

Menningarsögulegt
gildi Magna
Margir hafa lagt verkefninu
lið, en Böðvar segir að eftir
sé gríðarleg og kostnaðarsöm
vinna og sem eftir sé að fjármagna. „Að öðrum ólöstuðum
sem veitt hafa aðstoð eru það
þó Reykjavíkurborg, Faxaflóahafnir, Landsbankinn og
Framtak, sem veitt hafa mestan
stuðning og fyrir það erum
við ákaflega þakklát. Fyrir
utan það menningarsögulega
gildi sem Magni hefur gegndi
báturinn fyrst og fremst
mikilvægu þjónustuhlutverki
við útgerðirnar í þrjátíu ár,
bæði sjávarútvegsfyrirtækin
hér í Reykjavík, en líka
vöruflutningaskip Eimskips,
Ríkisskipa og fleiri aðila,“ segir
Böðvar. 
- bv
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Kolbrún Kolbeinsdóttir,
fyrrverandi skólastjóri
Tæknimenntaskólans,
segir að erfitt reynist
að fá konur í nám í skipstjórn og vélstjórn. Átak
fyrir nokkrum árum með
yfirskriftinni #kvennastarf hafi ekki skilað sér í
aukinn aðsókn.
Mynd/Hreinn Magnússon

Fáar konur á sjó nú til dags
Viðhorfin eru að breytast – það getur líka átt við um stöðu kynjanna um borð
Þuríður Einarsdóttir, sem oftast gekk undir nafninu
Þuríður formaður, er líklega einn þekktasti kvenkyns
sjómaður Íslandssögunnar. Þuríður fæddist 1777 og
hóf 11 ára gömul að róa með föður sínum.

H

ún stundaði sjóinn næstu
55 ár, allt til ársins 1843,
og var lengst af formaður
á báti. Á 18. og 19. öld má ætla að
konur hafi verið þriðjungur þeirra
sem stunduðu sjósókn hér við
land og var því ekkert óvenjulegt
við starfsferil Þuríðar. Það var þó
öllu sjaldgæfara að konur gegndu
formennsku eins og Þuríður
gerði. Það má þó til gamans geta
þess að á þessum tíma þurftu
konur sérstakt leyfi frá sýslumanni til að klæðast karlmannsfötum, sem Þuríður gerði vegna
sjómennskunnar. Sjóminjasafnið

Þuríðarbúð á Stokkseyri var reist
árið 1949 til minningar um Þuríði
formann og stendur nálægt
þeim stað þar sem búð Þuríðar
stóð. Sögu hennar eru gerð góð
skil í bókinni Sagan af Þuríði
formanni og Kambsránsmönnum
eftir Brynjúlf Jónsson sem kom út
árið 2010.
Sögu íslenskra sjókvenna
fyrr á árum hafa einnig verið
gerð skil. Þar ber helst að nefna
rannsóknir dr. Margaret Willson
mannfræðings, sem árið 2016
skrifaði bókina Seawomen of
Iceland – Survival on the Edge,

og Þórunnar Magnúsdóttur
sagnfræðings. Þórunn hefur
skrifað tvær bækur, Sjókonur
á Íslandi 1891–1981 og Sjósókn
sunnlenskra kvenna frá verstöðvum í Árnessýslu 1697–1980.
Sjókonum hefur fækkað
Þrátt fyrir að konur gegni í dag
störfum sem áður mátti flokka
sem hefðbundinn karlastörf hefur sú þróun ekki átt sér stað hvað
sjómennsku varðar. Til að setja
hlutina í samhengi má þó hafa í
huga að aðeins um 5% vinnuafls
á Íslandi starfa við sjómennsku.
Ísland sker sig ekkert úr hvað
þetta varðar; hlutfall kvenna á
sjó hér á landi er ekki lægra en í
öðrum vestrænum ríkjum.
Við komu togaranna í upphafi
20. aldar, sem fól í sér lengri

viðveru á sjó, fækkaði konum
verulega. Þeim fjölgaði aftur
lítillega um miðbik síðustu aldar,
þá sérstaklega upp úr 1970 þegar
áhrifa kvennabaráttunnar fór að
gæta. Konum hefur þó fækkað á
ný þegar horft er aldarfjórðung
aftur í tímann og í dag eru
konur aðeins um 2% lögskráðra
sjómanna. Það heyrir einnig til
undantekninga að þær gegni
stöðu yfirmanna, t.d. vélstjóra,
stýrimanna eða skipstjóra. Á því
er engin ein skýring heldur má
ætla að margir ólíkir þættir spili
þar inn í. Þar má nefna að konur
í háskólum eru fleiri en karlar,
auk þess sem konur taka þátt í
atvinnulífinu með fjölbreyttari
hætti en á árum áður. Með öðrum
orðum eru fleiri stjórnunarstöður
í boði í landi en áður.

Virðing og eðlileg
samskipti um borð
Í september 2019 stóðu
Siglingaráð og Samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytið fyrir
ráðstefnu undir yfirskriftinni
Hvað er svona merkilegt við
það? en þar var meðal annars
leitað svara við því hvers vegna
konur væru svo fáar til sjós og í
siglingum og hvernig mætti gera
störf til sjávar eftirsóknarverð
fyrir konur.
Þar flutti Heiðveig María
Einarsdóttir, sjómaður og
viðskiptalögfræðingur, meðal
annars erindi og fjallaði um
sjómannslífið út frá sjónarhorni
kvenna. Hún sagði, og vísaði
meðal annars til annarra sem
höfðu talað á sömu ráðstefnu, að
ákveðnar staðalímyndir ríktu

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn
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Fast þær
sóttu sjóinn
Þrátt fyrir að konur
hafi verið á sjó á
árum áður lifir sú
gamaldags hugmynd
að þetta séu líkamlega
erfið karlastörf.
um stöðu sjómanna. Erfitt gæti
verið að sigla á móti straumnum
þegar staðalímyndin væri sú
að sjómennskan væri almennt
flokkuð sem karlastarf.
Sjálf ólst hún upp á Tálknafirði, þar sem það þótti ekki
mikið tiltökumál að konur
stunduðu sjóinn. Fyrsti skipstjórinn sem hún hringdi í var þó
ekki á því að ráða konu, sagðist
ekki ráða kerlingar, eins og
Heiðveig greindi frá á fundinum.
Hún gafst þó ekki upp og fékk
fljótlega pláss á skipi sem var
á leið á Flæmska hattinn. Eftir
að hafa verið í landi og stofnað
fjölskyldu fór hún aftur á sjó
síðar. Hún sagðist aldrei hafa
upplifað annað en virðingu og
eðlileg samskipti um borð þrátt
fyrir að vera eina konan í áhöfn.

Það er afhjúpandi að sjósókn er jafnan kölluð sjómennska. Og það sem starfsheitið afhjúpar helst er sú almenna trú
að sjósókn hafi, fyrir ýmsar sakir, eingöngu verið í verkahring karla. Ekki bara það, heldur hefur sjómennska jafnan verið ímynd karlmennsku á Íslandi. Er nærtækt að minnast á alla þá sjómannasöngva sem vega þungt í íslenskri
alþýðutónlist og orðatiltæki á borð við „hetjur hafsins” sem fáum dylst að einkum á við karla á sjó. Sjókvenska hefur
seint verið talin hetjudáð. Hún virðist nefnilega – við fyrstu sýn – ekki vera til.
Þegar dr. Margaret Wilson spurðist fyrir um
sjósókn kvenna könnuðust fáir við að konur hefðu verið á sjó. Það kom henni í opna
skjöldu þar sem ekki aðeins eru heimildir fyrir
sjókvensku heldur er hlutfall sjókvenna mun
hærra en almenningsálitið segir til um. „Það er
sama hvert ég fór um landið. Fyrstu viðbrögð
fólks voru að svara neitandi, nei þau könnuðust
ekki við konur sem hefðu sótt sjóinn. Eftir smá
hik gátu þó margir bent á konur sem stundað
hefðu fiskveiðar,” segir Margaret. Sjókvenska
virðist því ekki vera ofarlega í huga fólks þegar
minnst er á fiskveiðar og sjósókn.
ÞURÍÐUR KVEIKTI ÁHUGANN

Margaret er mannfræðingur en rannsóknir
hennar hafa að mestu beinst að samfélögum og
menningu. Sjálf á hún rætur í fiskveiðisamfélagi í dreifbýli Oregon í Bandaríkjunum en þar
eru æskuslóðir hennar. „Áhugi minn á sjósókn
íslenskra kvenna kviknaði fyrir um tólf árum.
Ég bjó þá í Seattle og íslensk vinkona mín bauð
mér að heimsækja sig á Íslandi í nokkrar vikur.
Við ferðuðumst mikið um Suðurlandið. Þar á
meðal fórum við til Stokkseyrar þar sem ég
skoðaði m.a. Þuríðarbúð,” segir Margaret sem
þegar varð gagntekin af sögu Þuríðar.
Þuríður – formaður eins og hún jafnan er
kölluð – er væntanlega ein þeirra sjókvenna
sem helst hefur verið tíunduð. Hún byrjaði
ellefu ára gömul að róa ásamt föður sínum og
stundaði sjóinn allt fram til ársins 1843, eða í
55 ár, lengst af sem formaður á báti. Margaret
bendir á að ævintýrablær ríki yfir lífi Þuríðar
en það hafi engu að síður verið erfitt að mörgu
leyti. Athyglisgáfa hennar hafi verið mikil enda
séu djúp tengsl við náttúruna forsenda farsællar sjókvensku og sjómennsku. Sú athyglisgáfa
kom sér vel þegar hún var fengin til að upplýsa
rán sem framið var á bænum Kambi í Flóa,
oftast kallað Kambsránið. Þar réðust fjórir
grímuklæddir menn inn í bæinn þar sem þeir
bundu heimilisfólk og höfðu á brott með sér
þónokkra fjármuni.
ORÐHEPPIN, GÁFUÐ OG YFIRVEGUÐ

Segja má að Þuríður hafi verið neydd til þess
að upplýsa um gjörningsmennina, enda var
lífsviðurværi hennar að nokkru leyti komið
undir sýslumanni. Hlutverk Þuríðar fólst helst
í að bera kennsl á verksummerki þjófanna.
Þar kannaðist hún við handbragð á skó sem
skilinn hafði verið eftir og för á járnfleini gat
hún rakið til tiltekins steðja. Margaret segir
að þótt leynilögreglutaktar Þuríðar hafi verið
tilkomumiklir þá hafi hún þarna verið sett í

mjög erfiða stöðu. Þuríður átti mikið undir
sýslumanni, en til hans þurfti hún að sækja
leyfi til að klæðast karlmannsfötum þegar
hún sótti sjóinn. Viðbrögð almennings við
uppsljóstrunum Þuríðar hafi þó ekki verið á
allan hátt góð enda voru mennirnir dæmdir til
harðra refsinga og einn þeirra hlaut líflátsdóm
í Kaupmannahöfn.
Brynjúlfur Jónsson frá Minna Núpi skrifaði skrifaði sögu Þuríðar og Kambsránsins og
kom bókin út seint á nítjándu öld. Þar kemur
fram að persónueinkenni Þuríðar einkenndust

kvensku, sem nú eru að verða um þrjátíu ára
gamlar, hafi verið mjög frumlegar. „Rannsóknir
Þórunnar voru mjög ítarlegar og leiddu í ljós
að í gegn um tíðina hefur töluverður fjöldi
kvenna stundað sjóinn,” segir Margaret sem
bendir á að slíkar tölur komi á óvart en víða
í Evrópu hafi það verið talið óhappamerki að
hafa konur um borð í fiskveiðibátum. Þrátt
fyrir að sú tiltrú hafi ekki náð fótfestu hér á
landi framan af og konur hafi greinilega verið
hluti fiskveiða við landið allt frá sextándu öld,
virðist sem þátttaka þeirri í atvinnuveginum
hafi horfið í skuggann af sjómennsku karla.
Í hugum almennings hefur ríkt skýr
verkaskipting þegar kemur að fiskveiðum
og vinnslu. Álitið hefur verið að karlar hafi
stundað veiðarnar sjálfir en hlutverk kvenna
hafi einkum falist í vinnu í landi, t.d. umsjón
með heimilinu, netagerð og vinnslu í landi.
Margaret bendir á að líf bæði sjómanna og
sjókvenna einskorðist ekki við hafið heldur
hafi bæði kynin skyldum að gegna í landi
samhliða skyldum þeirra á hafi úti. „Þetta
samspil er flókið fyrir bæði kynin en það má
kannski segja að samspilið sé annarskonar
hvað konur varðar,” segir Margaret og á þar við
að valdastaða kvenna í samfélögum og sjálfsákvörðunarréttur sé almennt annarskonar en
karla sem og sú vinna sem varðar barnauppeldi
og heimilisstörf. Þróun fiskveiða almennt verði
því að skoða í heildrænu samhengi við það sem
er að gerast í landi.
Margaret bendir á að einstakt sé hve margar
og fjölbreyttar frásagnir séu til af alþýðufólki
á Íslandi. „Einn helsti fjársjóðurinn er hve
margir hér á landi stunda alþýðusagnfræði,
en hér má finna sögur og frásagnir sem varða
venjulega fólkið í landinu,” segir Margaret.
Hún bendir þó jafnframt á að þær frásagnir
séu oft á tíðum ritaðar af karlmönnum. Þær
eru því háðar sjónarhorni þeirra á sjósókn
og ólíklegri til að fela í sér reynslu kvenna
af sjósókn og samspilið milli lands og sjávar
verða að veruleika.
„Þegar ég hóf rannsóknina vakti það bæði sem getið er um hér að ofan. „Við Breiðafjörð
forvitni mína og áhuga að fólk virtist ekki má, hinsvegar, finna frásagnir sem einnig eru
kannast við að konur hefðu stundað sjóinn.” skráðar af konum.” Þar má meðal annars finna
segir Margaret. „Markmið mitt með rannsókn- frásagnir kvenna allt frá átjándu öld og önnur
inni er þó ekki að skoða konur sem einangruð gögn sem jafnvel ná enn lengra aftur. Þessar
fyrirbæri hvað varðar sjósókn. Heldur hvernig frásagnir leiða m.a. í ljós að a.m.k. fjórðungur
reynsla þeirra tengist sjó og landi á víðtækari kvenna við Breiðafjörð stunduðu sjóinn – ef
hátt. Það sem ég komst að er í samræmi við ekki fleiri.
niðurstöður íslensks fræðafólks á borð við
EIGNUÐUST BÖRN Á OPNU HAFI
Þórunni Magnúsdóttur.”

til Seattle, þar sem Margaret gegnir nú stöðu
lektors við Washington University, settust hún
og vinkona hennar niður og þýddu hana til
eigin nota. „Ég varð heilluð,” segir Margaret.
„Og um leið vaknaði forvitni mín en tilvist
Þuríðar benti til þess að fleiri konur hefðu
stundað sjósókn á Íslandi.” Um þessar mundir
var Margaret við rannsóknir m.a. í Salvador
og Brasilíu og má segja að Þuríður hafi ferðast
þangað með henni. Það áttu því eftir að líða
nokkur ár þar til Margaret lét fyrirætlanir
sínar um að skoða sjósókn íslenskra kvenna

Þegar ég hóf
rannsóknina vakti það
bæði forvitni mína og
áhuga að fólk virtist ekki
kannast við að konur
hefðu stundað sjóinn.
af orðheppni, gáfum og yfirvegun. Hún hafði
mikla athyglisgáfu en var samtímis fljóthuga
og minnug. Þá var hún fiskin og lagin við öll
þau verk sem féllu til á sjó. Margaret bendir á
að í síðari frásögnum af Þuríði og formennsku
hennar, sérstaklega þeim sem komu út eftir
miðja síðustu öld, hafi þessum einkennum verið
sleppt. Það helst í hendur við þann skugga
sem sjókonur virtust hverfa inn í og afmáun
ímyndar þeirra.
FÓR MEÐ ÞURÍÐI TIL SUÐUR AMERÍKU

Í ferð sinni til Íslands varð Margaret sér út
um bók um Þuríði og þegar aftur var komið

MEIRA EN FJÓRÐUNGUR KVENNA Á SJÓ

Margaret segir rannsóknir Þórunnar á sjó-

Við gerð rannsóknarinnar tók Margaret meðal annars viðtöl við meira en sextíu og fimm
íslenskar konur sem stundað höfðu sjóinn allt

Hár meðalaldur í námi
Kolbrún Kolbeinsdóttir, fyrrverandi skólastjóri Tæknimenntaskólans, kennir nú kynja- og
jafnréttisfræði við Tækniskólann.
Hún segir í samtali við Sjómannadagsblaðið að erfitt reynist að
fá konur í nám í skipstjórn og
vélstjórn.
„Þrátt fyrir að konur hafi
verið á sjó á árum áður lifir sú
gamaldags hugmynd að þetta séu
líkamlega erfið karlastörf,“ segir
Kolbrún.
„Að sama skapi líta margar
konur þannig á að erfitt sé að
stíga inn í slík karlastörf. Aftur
á móti eru viðhorfin að breytast

MARGARET SEGIR AÐ það hafi komið sér í opna skjöldu að enginn vildi kannast við að konur hefðu stundað sjóinn.

frá miðri síðustu öld, auk viðtala við fjölda sjómanna. Jafnframt skoðaði hún sagnfræðilegar
heimildir fyrir sjókvensku. Að sögn Margaret
var vinnukonum jafnan gert að sækja sjóinn
á vertíð. Og í einhverjum tilfellum hafi þær
sjálfar sóst eftir því að róa frá fjarlægum
höfnum. Stéttaskiptingin var nokkuð skýr
því vinnukonur báru almennt minna úr býtum en vinnumenn í sömu sporum. Þær konur,
sem hinsvegar stunduðu sjóinn á eigin vegum
eða með fjölskyldumeðlimum, stóðu jafnfætis
körlum hvað varðar tekjur og völd og reru uppá
sama hlut og þeir.
Frásagnir af sjókonum og sjókvensku
markast ekki síst af hugdirfsku þeirra á sjó,
útsjónarsemi og styrk. Sagt er frá konum sem
reru til fiskjar í opnum bátum af miklum þrótti
þótt þær væru komnar vel yfir sjötugt. Konum
sem alltaf stóðu við stjórnvölinn þegar fárviðri
geysaði. Konum sem sigldu við aðstæður sem
körlum óaði við. Konum sem voru allra aflasæknastar og skipstýru sem aðeins tók konur
í áhöfn. Þar segir af konum sem báru einstakt
skynbragð á náttúruna sem m.a. leiddi til þess
að þær voru fyrstar til að ná landi áður en
illviðri skullu á. Og þarna má einnig finna
frásagnir af konum sem fæddu börn úti á opnu
hafi eða í flæðamálinu rétt eftir lendingu.
Jöfn kjör og fjölbreytt atvinnutækifæri
Fjöldi kvenna hafi því stundað sjósókn og
hún hafi verið eðlilegur hluti af lífi margra
þeirra. Þ.e.a.s. allt fram til síðari hluta átjándu
aldar. Fjöldinn sé þó mun meiri en sjónarmið
almennings og hinn opinberi íslenski menningararfur segi til um. Um átta til fimmtán
prósent kvenna stunduðu sjóinn frá miðri
síðustu öld og allt fram til hrunsins 2008. Á
níunda áratugnum stunduðu t.a.m. fleiri en
þrjú þúsund konur sjókvensku. Fjöldi starfa
á sjó hefur þó almennt dregist saman og þótt
enn stundi fleiri konur sjóinn á Íslandi miðað
við önnur iðnvædd ríki.
Sá samanburður leiðir líka í ljós að á sama
tíma og sjókonur erlendis róa nær eingöngu
með eiginmönnum sínum eru skipspláss ís-

lenskra kvenna af mun fjölbreyttari toga. Þær
róa t.a.m. með öðrum fjölskyldumeðlimum;
bræðrum, dætrum, mæðrum eða sonum auk
þess að ráða sig á skip og báta þar sem engin
fjölskyldutengsl eru til staðar. Margaret bendir á að sérstaða íslenskra skjókvenna felist
einnig í jafnræði t.a.m. hvað varðar launakjör.
Þótt vinnukonur hafi í eina tíð borið minna
úr býtum en vinnumenn þá njóti konur í dag
sömu kjara og karlkyns starfsfélagar þeirra.
Á öðrum sviðum hafi þó hallað undan fæti á
sviði sjókvensku, sérstaklega síðari ár.
Á MÓTI STRAUMNUM

Margaret bendir á að þrátt fyrir sögu um
sjókvensku á Íslandi virðist almenningur í
landi líta svo á að konur séu ekki tækar á sjó.
Viðmælendur hennar bendi jafnan á að til að
stunda sjómennsku hefðu konur þurft að synda
á móti straumnum, eða viðteknum viðhorfum
almennings. Þær bentu jafnframt á að þótt
réttindabarátta kvenna hefði meðal annars
falist í því að veita konum fjölbreytt og jöfn
tækifæri á vinnumarkaði, þá hafi hvatningin
fremur náð til starfa sem krefðust háskólamenntunar, viðskipta og stjórnunarstarfa.
Kvennabaráttu síðustu aldar hefði einhverra
hluta vegna sést yfir „gott starf” eins og þær
orðuðu það þar sem tækifæri gafst til að afla
hárra tekna.
Þrátt fyrir að sjókonur telji að áherslur
kvennabaráttunnar hefðu einnig mátt ná til
sjókvensku þá er það ekki síst vegna áhrifa
hennar sem fjöldi kvenna á sjó fór vaxandi
uppúr 1970. Þau áhrif virðast einnig hafa hvatt
konur til að sækja í sérhæfð störf og stjórnunarstöður á stærri skipum. Um svipað leyti
sækir fyrsta konan um inngöngu í skipstjóraog stýrimannaskólann.
TÆKNIFRAMFARIR FJÖTUR UM FÓT

Fjöldi kvenna á sjó hefur þó verið nokkuð
sveiflukenndur og miðast síðustu áratugi að
miklu leyti við það hve auðvelt er að fá karla
til starfa um borð. Konum hefur því virðst

auðveldara að fá skipspláss ef skortur er á
karlkyns sjómönnum. „Þær sveiflur breyttust
þó eftir aldamótin tvöþúsund,” segir Margaret.
„Ég átti von á því að sú þróun að konur sæktu
sjóinn á býsna fjölbreyttum tegundum báta og
skipa héldi áfram. Þess í stað fór þeim stöðugt
fækkandi ef frá er talin örlítil fjölgun hrunárið
2008.”Ástæður þessarar fækkun segir Margaret ekki síst vera að finna í landi.
Þær tækniframfarir sem verið hafa í sjávarútvegi eru, að sögn þeirra sjókvenna sem
Margaret ræddi við, ein helsta ástæða þess
að konum hefur fækkað á sjó. Ekkert kæmi í
veg fyrir að þær væru úti í allt að því viku í
senn. En fjölgun frystitogara á kostnað annarra
skipa og þau löngu úthöld sem þeir útheimta
gerðu allt heimilislíf erfiðara. Sér í lagi ef þær
áttu börn eða höfðu aðrar skyldur sem þyrftu
athygli þeirra og tíma. Þessar breytingar hafi
helst stuðlað að því að konur fluttu sig yfir í
strandveiðar, þar sem þær gátu komið heim að
loknu dagsverki, eða leituðu sér vinnu í landi.
KYNJAÐAR ÁHERSLUR KVÓTAKERFISINS

Skilvirkni líkt og sú sem frystitogarar virtust
bera með sér hefur þá tilhneigingu að ýta konum til hliðar og gera þeim erfiðara að vinna á
sjó. Það sama á við um kvótakerfið. Margaret
bendir á að innleiðing fiskveiðistjórnunar- og
kvótakerfisins hafi gefið þeim áhrifum sem það
hefði á konur í sjávarútvegi lítinn gaum. Engar
konur hafi opinberlega verið viðriðnar kerfið og
mjög fáar konur hafi átt þátt í ákvarðanatöku
um reglur kerfisins og engar konur hefðu setið í
þeim nefndum sem í hlut áttu. Það sé því nokkuð ljóst að konur hafi verið ósýnilegar á nær
öllum sviðum sem tengjast sjósókn. Núverandi
skortur á konum í stjórnunarstöðum og lítil
sem engin áhrif þeirra á stefnumótun gæti,
að mati Margaret, stofnað þróun fiskveiða og
sjálfbærni fiskveiðisamfélaga í hættu, en hún
telur að aðkoma kvenna myndi bæta samræmið milli fiskveiðistjórnunar og vistfræðilegra
þátta auk samfélagslegra áhrifa í landi.

í samfélaginu og það má gera
ráð fyrir því að þau muni líka
breytast gagnvart þessum
störfum.“
Kolbrún segir að unnið hafi
verið að því að auka jafnrétti og
hlut kvenna í skólanum. Þannig
hafi fyrir nokkrum árum farið
fram sérstakt átak með þátttöku
skólans með yfirskriftinni
#kvennastarf, en þar var
meðal annars beint sjónum að
vélstjórn og skipstjórn. Kvenkyns
nemendum hefur þó ekki fjölgað
með áberandi hætti á liðnum
árum; þær eru um 5% nemenda
í skipstjórn en um 8% í vélstjórn.
Að sögn Kolbrúnar kann það

Völundur

SAKAÐAR UM AÐ TAKA STÖRF KARLA

Megin munur þeirra karla og kvenna sem
stundað hafa sjóinn á Íslandi nú í seinni tíð
er að á sama tíma og sjómennska hefur staðið
flestum körlum til boða hafa konur þurft að
berjast fyrir réttinum til að veiða. Það á ekki
síður við um tækifæri til að stunda sjókvensku.
„Eftir hrunið 2008 og fækkun almennra starfa
á vinnumarkaði urðu pláss á skipum umsetnari
en þau höfðu verið um árabil,” segir Margaret.
Konum hafi verið þrengt út úr sjókvensku og
jafnvel reyndustu sjókonur hafi átt í erfiðleikum með að fá pláss á skipi. Í þeim tilfellum þar
sem reyndar sjókonur fengu pláss – þá á kostnað reynsluminni karla – hafi þær orðið vara
við mikla gremju. Jafnvel fjandskap þar sem
þær voru sakaðar um að „taka störf karlanna.”
Á Íslandi er sjómennska talin til hefðbundinna karlastarfa. Þrátt fyrir meiri fjölda sjókvenna en hið almenna sjónarhorn og opinber
útgáfa íslensks menningararfs segir til um
hefur starfið aldrei verið talið til hefðbundinna
kvennastarfa. Strandveiðar, það tækifæri sem
konur helst hafi til sjókvensku í dag, eiga einnig
undir högg að sækja frá hendi stórra útgerðarfyrirtækja og þeirra sem álíta slíkar veiðar
vart meira en ófagmannlegt tómstundagaman.
Aðeins um fimm prósent íslensku þjóðarinnar
vinna á sjó og virðist sem dýrðarljóminn sem
sveipar það hafi heldur færst í aukana. Í slíkri
framsetningu er konur sjaldnast taldar með.
Nema þá helst til að skoða sjókvensku sem
forvitnilegt fyrirbæri fremur en raunverulegt
framlag til íslenska þjóðarbúsins.

Sögu íslenskra sjókvenna fyrr á árum
hafa einnig verið
gerð skil. Þar ber
helst að nefna rannsóknir dr. Margaret
Willson mannfræðings og Þórunnar Magnúsdóttur
sagnfræðings. Hér
má sjá viðtal við dr.
Margaret Wilson í
vikublaðinu Akureyri frá 2013 þegar
hún vann að rannsóknum sínum.

(Meðal heimilda: Willson, M.E. (2013). Icelandic
fisherwomen´s experienceimplications, social change
and fisheries policy. Ethos: Journal of Anthropology.
1-26. Doi: 10.1080/00141844.2013.783606#.Un0Aa5Rr3-s )

AnDArTAK
Á AKUreYrI
Arndís Bergsdóttir

að breytast með tímanum. Í
því samhengi sé einnig rétt að
horfa til þess að konur séu í dag
meirihluti háskólanema.
„Það þarf að beita öðrum
aðferðum og horfa til fleiri atriða
í þessu samhengi. Við þurfum
að horfa inn á við og breyta
starfsanda og viðhorfum innan
skólans. Menning skólans skiptir
máli. Það eru þó líka fleiri þættir
en ólík sjónarmið kynjanna
til þessara starfa sem hafa
áhrif,“ segir Kolbrún og bendir
meðal annars á að meðalaldur
í skipstjórn sé í dag um 30 ár.
Það heyri því til undantekninga
að nemendur skrái sig beint í

... til taks allan sólarhringinn
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vél- eða skipstjórn að loknum
grunnskóla.
„Flestir nemendur eiga að baki
starfsreynslu af sjó eða hafa
sterk tengsl við greinina,“ segir
Kolbrún.
„Þeir standa því vel að vígi
þegar kemur að skólagöngu og
búa yfir ákveðnum þroska og
hafa skýr markmið. Það þarf því
að huga vel að ungum nemendum
og eins kvenkyns nemendum sem
hefja nám í þessum greinum.“
Hún segir jafnframt að það
hafi fælandi áhrif hversu langt
námið er.
„Ef fólk ætlar að ljúka
fullum réttindum tekur það um
fjögur til fimm ár. Í raun eru
D-réttindin komin á háskólastig.
Það má taka dæmi um fólk sem
hefur nám í tæknifræði eða
sjávarútvegsfræði í háskóla,
en þá er það oft að endurtaka
það sem það lærði í vélstjórnareða skipstjórnarnámi. Þetta
þarf að samræma betur,“ segir
Kolbrún. 
– gfv

Bíll fyrir ykkur
-hvar sem er
-hvenær sem er

- þegar þið
bregðið á leik
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Fór í land 43 ára
eftir rúma þrjá
áratugi til sjós
- Segir Slysavarnaskóla sjómanna hafa leitt til mestu byltingar
sem orðið hafi varðandi bætt öryggi sjómanna.

J

ón Rósant Þórarinsson er
fæddur 1953 og uppalinn í
Hafnarfirði. Að loknum
grunnskóla, nýfermdur vorið
1967, fór hann sem háseti til
sjós á Stjörnunni, þar sem faðir
hans, Þórarinn Þórarinsson, var
vélstjóri um borð og Eyjólfur
Árnason skipstjóri. „Stjarnan var
100 tonna bátur, einn af þessum
svokölluðu sænsku bátum, sem
gerður var út frá Njarðvík og

reri á humar úti fyrir Reykjanesi,
aðallega við Eldey. Ég var á hálfum hlut enda aðeins fjórtán ára.
Ég var þrjú sumur á Stjörnunni,
kokkur annað sumarið og annar
vélstjóri hið þriðja og hætti á
dallinum í lok vertíðarinnar, sem
lauk með siglingu til Grimsby
seint um haustið,“ segir Jón
Rósant, sem segir jafnframt að
úthafssigling um vetur á 100
tonna báti sé tóm vitleysa en slíkt

hafi verið algengt á þessum árum.
„Út frá öryggissjónarmiðum er það
ekki mikið vit. Þetta var í október
og þá geta veður orðið válynd
þótt vissulega séu slík veður
algengari er nær dregur jólum
og áramótum, en við vorum bara
með 40 eða 50 tonn af kola og
ýsu til að selja og út af fyrir sig
lítið upp úr sölunni sem slíkri að
hafa. Við fengum vitlaust veður á
leið heim og urðum allir að halda

Ég hef fylgt bókunum
alveg frá því að ég
fór í land 1996. Ég
hef alltaf lesið mikið,
las frekar í bókum á
sjónum í stað þess
að glápa á bíómyndir
í messanum á
frívöktum.
Síðutogarinn Ingólfur
var úrelt skip
Í kjölfarið var Jón Rósant
lausamaður til taks á hinum
og þessum bátum þegar mann
vantaði um borð í næsta túr
en réðst svo til föðurbróður
síns, Magnúsar Þórarinssonar
skipstjóra, sem gerði út Bergþór
KE 5, sem var 83 tonna trébátur
sem reri frá Sandgerði á humar,
línu og net. „Ég var einar þrettán
vetrarvertíðir á Bergþóri og
öðrum bátum með Magnúsi en
hætti í lok vetrarvertíðarinnar
1983. Svo má segja að ég hafi
skipt um bátaflokk og farið á
togarana. Fyrst á Ingólf sem áður
hét Boston Wellvale, var breskur
togari sem Stálskip keyptu
1970 eftir að hann strandaði
við Arnarnes í Ísafjarðardjúpi
og fékk þá nafnið Rán GK 42.
Þetta var gamall síðutogari,
algerlega barn síns tíma og í
raun úreltur. Aðbúnaðurinn
um borð var í samræmi við það.
Ég var á Ingólfi í þrjá mánuði
og fór þá til Sveins Jónssonar
skipstjóra á skuttogarann Erling
frá Sandgerði og þaðan yfir á
Hauk með Sveini og svo á Viðey
RE, með Ólafi Jónssyni, en þar
var ég í tíu ár. Ég hætti til sjós
1996 vegna brjóskloss og tveggja
aðgerða af þeim sökum,“ segir
Jón Rósant um sjómannsferilinn,
sem spannaði rétt rúm þrjátíu ár
þegar hann steig frá borði aðeins
43 ára að aldri.

Upplifði allar tegundir
veiða nema nótaveiði
„Þetta var orðið ágætt, langur
tími á fjölbreyttum tegundum
skipa. Ég var á trébátum, stálbátum, síðutogara og skuttogurum,
öllum tegundum skipa nema
uppsjávarskipum sem veiða í nót.
Frá sjónarhóli öryggismála, aðbúnaðar um borð, tækniþróunar
og hönnunar var þróunin á öllum
Jón Rósant við Suðurhöfn í
Hafnarfirði. Hann hefur upplifað
sviðum alveg gríðarleg á þessum
allar tegundir veiða nema
tíma sem ég var til sjós. Fyrstu
nótaveiði, en starfar nú á lager
fimmtán til tuttugu árin sem ég
Forlagsins úti á Granda í Reykjavík. var sjómaður var algengt að um
Mynd/Hreinn Magnússon
og yfir tuttugu sjómenn færust
í hafi, færu annaðhvort niður
okkur í brúnni á tímabili því það
með skipi sínu eða féllu útbyrðis
var ekki þorandi að fara í koju.
og týndust. Vinnuslys voru líka
Auk þess hefði enginn haldist
algeng þótt ekki hlytist alltaf
þar, slíkur var veltingurinn.
bani af. Síðan má ekki gleyma
Ég hætti á Stjörnunni eftir þá
tækniþróuninni sem orðið hefur
Bjarmalandsför.“
í greininni og dregið hefur úr
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Slysavarnaskólinn
mesta öryggisbyltingin
„Skólinn, sem var stofnaður
1985, hefur leitt til einnar
mestu byltingar sem orðið
hefur varðandi bætt öryggi
sjómanna og árangurinn er
sá að nú heyra banaslys nær
sögunni til vegna þeirrar
öflugu þjálfunar og fræðslu
sem skólinn stendur fyrir
meðal sjómanna um allt land.
Slysum hefur líka fækkað
stórlega af sömu ástæðum.
Lögin um skólann hafa verið í
stöðugri endurskoðun frá 1991
og í dag fæst enginn lögskráður
um borð í skip nema hann hafi
áður hlotið grundvallarfræðslu
um öryggismál í Slysavarnaskóla sjómanna.“

„Páskastopp er himnasending“ sögðu skipsfélagarnir á Bergþóri, f.v.
Sverrir Víglundsson, Kristján Valur Guðmundsson, Rósant Þórarinsson og
Garðar Kjartansson, í viðtali við Þjóðviljann 1. júní 1980 í tilefni tíu daga
orlofs í landi um páskana það ár. Bergþór KE var jafnan eitt af aflahæstu
skipunum á Suðurnesjum og var áhöfnin því fegin að komast í smá frí.
Mynd/timarit.is

líkamlegu álagi og bætt líðan og
aukið lífsgæði sjómanna. Áður
fyrr var mannshöndin alltumlykjandi við flest störf um borð.
Nú hefur sjálfvirkni tekið við
á mörgum sviðum, sem dregið

hefur mjög úr slysum,“ segir Jón
Rósant, sem kom að samningamálum sjómanna sem fulltrúi
Sjómannafélags Hafnarfjarðar
m.a. þegar samið var um stofnun
Slysavarnaskóla sjómanna.

Alltaf verið mikill
lestrarhestur
Jón Rósant starfar í dag á lager
bókaútgáfunnar Forlagsins á
Grandanum í Reykjavík. „Ég
hef fylgt bókunum alveg frá
því að ég fór í land 1996. Ég hef
alltaf lesið mikið, las frekar í
bókum á sjónum í stað þess að
glápa á bíómyndir í messanum
á frívöktum. Þegar ég hætti fór
ég til Máls og menningar og
fylgdi bókunum á umrótsárum
forlaganna og er í dag hjá
Forlaginu,“ segir Jón Rósant
Þórarinsson, sem nýtur þess
sannarlega að hafa gott aðgengi
að bókum til að lesa. - bv
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Horft til hafs

Á

Miðbakka
Reykjavíkurhafnar
er að finna styttuna
„Horft til hafs“ eftir Inga
Þ. Gíslason. Á stöpli
hennar kemur fram að
sjómannadagurinn í
Reykjavík og Hafnarfirði
hafi, í virðingu og
þökk við íslenska
sjómannastétt, reist
minnisvarðann „á fjörusteinum Reykjavíkur, í
tilefni 80 ára afmælis
Reykjavíkurhafnar og 60.
sjómannadagsins.“
Gylfi Þ. Gíslason,
fyrrverandi ráðherra
og bróðir höfundar styttunnar var fenginn til að afhjúpa
hana við virðulega athöfn árið 1997. Þáverandi borgarstjóri í
Reykjavík, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, flutti ávarp. Guðmundur
Hallvarðsson, sem þá var formaður Sjómannadagsráðs, sagði við
afhjúpunina að styttan væri meðal annars til að minna borgarbúa
á að það hefðu verið fiskimenn frá Reykjavík sem breyttu bænum
í borg og komu fótum undir efnahagslíf hennar.
Bronslituð afsteypa af styttunni var svo gefin út árið 2012 í
tilefni 75 ára afmælis Sjómannadagsráðs. Slíkar afsteypur eru
til sölu á skrifstofu Sjómannadagsráðs og kosta 9.000 krónur.
Frekari upplýsingar eru gefnar í síma 585-9300 og í tölvupósti:
sdr@sjomannadagsrad.is.
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Skipshluti dreginn um borð þar sem Sturlaugur festi við þorskveiðar á Vestfjarðamiðum. 

Mynd/Eiríkur Jónsson

Flakið híft á bryggju á Ísafirði áður en haldið var aftur út til veiða.
Mynd/Eiríkur Jónsson


Núna vitum við nákvæmlega
hvar þessi skip eru
Eftir Halaveðrið 1925 fór fram umfangsmikil leit að togurunum tveimur sem í því fórust. Fyrir fimm árum festi togarinn Sturlaugur H. Böðvarsson troll á Vestfjarðamiðum.
Í kjölfarið fékk hann upp á dekk brak sem talið er víst að sé úr öðru hvoru skipinu.

Ú

r hafi dregst á stundum
fleira en fiskur. Þetta
fékk áhöfnin á Sturlaugi
H. Böðvarssyni að reyna á
Vestfjarðamiðum snemmsumars
2016 þegar við leit að trolli sem
skera hafði þurft frá drógust upp
stórir hlutar úr skipsflaki. Á því
sem kom upp mátti strax sjá að
um gamalt skip væri að ræða og
vegna staðsetningarinnar hófust
strax vangaveltur um hvort
þarna væri komið brak úr öðrum
hvorum togaranum Leifi heppna
eða Field Marshal Robertson
sem fórust í Halaveðrinu 1925.
Á flakinu sáust hnoð, en ekki
suða eins og vænta hefði mátt
ef um nýlegra skip hefði verið

Ekki kom annað til
greina en að þetta
væri annaðhvort úr
Leifi heppna eða Field
Marshal Robertson.
Það mátti ráða bæði
út af staðsetningunni
og svo aldrinum á
þessu flaki.

að ræða. Eiríkur Jónsson, sem
var skipstjóri á Sturlaugi, segir
þetta vitanlega hafa verið dálítið
bras, en í hans huga hafi ekki
annað komið til greina en að
halda upp á þetta sem þeir fengu
upp. „Við vorum að fara í land
og maður vissi svona nokkurn
veginn hvað þetta var og fannst
ómögulegt að fara að henda
þessu,“ segir hann. Þar fyrir
utan hafi verið svolítið merkilegt
að fá þetta upp.
Kræktu gröndurunum í
Skipið var á þorskveiðum rétt
sunnan við Halann. „Við vorum
að draga þarna 31. maí 2016
þegar við festum,“ segir Eiríkur

Kort sem sýnir festurnar nærri Djúpálnum á Vestfjarðamiðum. Þar sem
stendur 1 er bara festa að sögn Eiríks Jónssonar skipstjóra. Staður 2 er
svo flakið þar sem Sturlaugur festi trollið og 3 þar suðvestar sem annar
bátur festi í flaki. Á stöðum 2 og 3 liggja Leifur heppni og Field Marshal
Kort/Eiríkur Jónsson
Robertson.

eftir að hafa ráðfært sig við
dagbókina sem hann hélt upp
á úr Sturlaugi, en árið eftir var
skipið aflagt. „Við vissum að það
var eitthvað þarna, en það vissi
enginn nákvæmlega hvað.“

Trollið var hins vegar pikkfast
og af því að þetta var á grunnu
vatni segir Eiríkur að úr hafi
orðið að þeir skæru frá og
skildu það eftir. Skipið hélt svo
veiðunum áfram en kom aftur

TRAUST
ÞJÓNUSTA
VIÐ ÍSLENSKAN SJÁVARÚTVEG Í ÁRATUGI

Til hamingju
með daginn
sjómenn!

555 6677 | umb.is | Korngörðum 5, Reykjavík
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daginn eftir. „Þá fórum við að
slæða og fengum þetta allt upp
og svo trollið líka í kjölfarið. En
þetta var heljarmagn, einhverjir
tuttugu metrar af lunningu,
boxalok og partur úr dekki.“
Vel gekk líka að ná trollinu
þegar krækt var í það. „Við
fundum það þarna rétt vestan við.
Sennilega höfum við bara krækt
gröndurunum í flakið því þegar
við settum í trollið var það alveg
laust.“ Grandararnir voru langir
og trollið aldrei alveg í flakinu.
„Eina vitið var að gera þetta svona.
Annars hefði endað með að maður hefði slitið þetta allt aftan úr,
eða hlera eða einhvern fjandann.
Þá var þó skárra að skila trollið
eftir. En við náðum því aftur og
það var nokkuð heillegt þegar
það kom upp.“
Skipið hélt svo í land 2. júní
og landaði á Ísafirði næsta dag.
„Þannig að við vorum með þetta
á dekkinu í tvo daga.“ Á Ísafirði
voru hlutarnir úr flakinu hífðir
upp á bryggju og Byggðasafn
Ísafjarðar tók þá til handargagns.
„Ekki kom annað til greina en
að þetta væri annaðhvort úr
Leifi heppna eða Field Marshal
Robertson. Það mátti ráða bæði

júní 2021

Eiríkur Jónsson var á Sturlaugi í 25 ár, til ársins 2017, síðustu átta árin sem skipstjóri. Hann er núna skipstjóri á
Mynd/Hreinn Magnússon
Akurey AK 10, þar sem þessi mynd er tekin. 

út af staðsetningunni og svo
aldrinum á þessu flaki. Þetta er
allt hnoðað og boltað saman, en
ekki soðið eins og ef skipið hefði
verið yngra. Það var ljóst að þetta
væri mjög gamalt.“
Festa en ekki flak
Það var svo út af öðru óskyldu
máli sem Eiríkur var í

sambandi við Egil Þórðarson
loftskeytamann og í samtali
þeirra kom fram að Egill væri
að grúska í Halaveðrinu. „Og
ég fór þá að segja honum frá
þessu flaki sem við hefðum
fengið upp og teldum að væri
annaðhvort af Leifi heppna
eða Field Marshal Robertson.“
Ekki er hins vegar hægt að slá

nokkru föstu um hvoru flakinu
þeir festu í. „En núna vitum við
að minnsta kosti nákvæmlega
hvar bæði flökin eru.“ Og út frá
gögnunum um leitina sem fram
fór af skipunum segir Eiríkur
að sjá megi að siglt hafi verið
nánast beint yfir staðinn þar
sem þau lágu og lengst suður
í haf.

Halaveðrið var mannskaðaveður sem olli tjóni víða um
land og lenti fjöldi báta og skipa
í vandræðum. Veðurspár voru
ekki eins og gerist í dag og veður
hafði verið gott áður en brast á
með ósköpunum. Skörp hitaskil
á milli Íslands og Grænlands
urðu til þess að lægðin dýpkaði
og dýpkaði og telur Eiríkur að
skipin hafi ekki mátt sín mikils
í veðrinu. „Þetta voru engin úthafsskip og máttu ekki við miklu.
Robertson var smíðaður sem
tundurduflaslæðari sem breytt
var í togara. Og út af kolaplássi
sem fór fram í lestina fór allur
aflinn svo framarlega í skipin að
þau voru alveg á nösunum. Þetta
voru ekki stór skip, 45 metra
löng og rúmir sjö metrar á breidd
og mjög lág á sjónum.“
Á milli flakanna eru um
það bil fjórar til fimm mílur,
segir Eiríkur. „En eitt er svolítið
skrítið, því eins lengi og ég er
búinn að vera á togara þá var
alltaf þarna í vesturkantinum
á Djúpálnum flak merkt sem
Leifur heppni. Nú er búið að
staðfesta að það er bara þvæla.
Þar er ekki neitt neitt, bara
einhver festa.“
- óká

Af hörmungaratburðum er langur skuggi

Séra Þorvaldur Karl Helgason og Egill Þórðarson loftskeytamaður, sem öfluðu heimilda fyrir sýninguna í safnaðarheimili
Mynd/Hafnarfjarðarkirkja
Hafnarfjarðarkirkju. 

n Halamið, eða Hali, eru fiskimið á brún landgrunns Íslands við enda Djúpáls, sem liggur út frá
Ísafjarðardjúpi norðvestur af Vestfjörðum. Halamið
urðu mikilvæg eftir að Íslendingar hófu sjósókn
á togurum. Meðal almennings er heitið líklegra
þekktara í tengslum við svonefnt Halaveður, en 7.
og 8. febrúar 1925 gerði um þessar slóðir aftakaveður svo að tveir togarar fórust og með þeim 68 menn.
Það voru togararnir Leifur heppni, þar sem í áhöfn
voru 33 Íslendingar, og Field Marshal Robertson, þar
sem 29 Íslendingar og 6 Bretar voru í áhöfn.
Í fyrravetur var sett upp í safnaðarheimili
Hafnarfjarðarkirkju stórsýning tengd Halaveðrinu
og þeim sem á miðunum fórust. Á sýningunni mátti
sjá stutt ættartré allra sem fórust og eins var haldin
um þá minningarguðsþjónusta. Þá var þar að finna

upplýsingar um veður og fjarskipti þessa daga og
svo leitina sem fram fór eftir að skipin fórust. Leitin
er einhver sú lengsta og umfangsmesta sem farið
hefur fram hér við land og stóð í þrjár og hálfa viku,
en meðal annars kom hingað danskur togari til að
aðstoða við hana. Egill Þórðarson vann upplýsingaspjöldin sem til sýnis voru í safnaðarheimili Hafnarfjarðarkirkju og flutti samantekt um atburðina við
opnun hennar. Hann segir sýninguna nú bíða þess
að vera sett upp aftur síðar, mögulega eftir fjögur
ár þegar 100 ár verða liðin frá Halaveðrinu. Egill
segir mjög margt fólk hafa mætt, bæði á sýninguna
og minningarguðsþjónustuna í Hafnarfjarðarkirkju.
„Þar kom líka þriðja kynslóð fólks sem alist hefur
upp í skugga þessara atburðar. Af svona löguðu er
mjög langur skuggi,“ segir hann.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á sjómannadaginn

11 ný skip bættust í ATW hópinn árið 2009

Hvað verður með þitt skip á þessu ári?
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Fjölbreytt atvinnulíf er
forsenda góðra lífskjara
Verðmætasköpun sem byggir á öflugu, fjölbreyttu og samkeppnishæfu
atvinnulífi er forsenda góðra lífskjara.
Stöðugt starfsumhverfi, öflugir innviðir, fjölbreytt menntun, verðmæt
nýsköpun og ábyrg stefna í orku- og umhverfismálum eykur framleiðni
sem leiðir til hagsældar.

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

www.si.is

50



sjómannadagsbl aðið

júní 2021

Í

slendingar hafa róið til
fiskveiða í rúm 1.100 ár,
lengst af á opnum róðrabátum og þá sex til tólf á hverjum
báti. Á þeim var jafnvel sótt
á djúpmið, sem teldist í dag
jafngilda því að róa í opinn
dauðann. Sú var og oft raunin.
Það gefur augaleið að sjósókn
landsmanna í aldanna rás
er á ýmsan hátt samtvinnuð
þjóðarsálinni og um leið sjálfu
tungumálinu. Bændur reru
til fiskjar frá sjávarjörðum
ásamt íbúum sjávarþorpanna
hringinn í kringum landið og
bændur á jörðum fjarri sjó reru
einnig til fiskjar hluta úr ári.
Því geymir tungumálið aragrúa
orðatiltækja og málshátta sem
rekja má til sjósóknar og einnig
veraldlegra hluta sem tengjast
sjávarútvegi, eins og t.d. er
hægt að kynna sér af lestri í
Íslenskum málsháttum (Sölvi
Sveinsson, Iðunn 1995), Merg
málsins (Jón G. Friðjónsson,
Örn & Örlygur 1993), Íslenskri
nútímamálsorðabók og ýmsum
orðasöfnum hjá Stofnun Árna
Magnússonar í íslenskum
fræðum sem finna má á netinu.
Ritgerð væri viðamikið
viðfangsefni
Hér til hliðar má sjá örfá
dæmi af þúsundum sem finna
má í áðurnefndum bókum
og orðasöfnum og ef til vill
leiða þessi nánu og rótgrónu
tengsl hugann að því hvort
enginn hafi skrifað ritgerð um
efnið sem gæfi gott yfirlit um
tengslin í samfelldum texta.
Svo virðist ekki vera og segir
Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus í íslensku við
Háskóla Íslands það áhugavert.
Hann muni að minnsta kosti
ekki í svipinn eftir slíkri ritgerð.
„Það væri að vísu meira en
að segja það að skrifa slíka
ritgerð því að viðfangsefnið er
viðamikið og að auki síbreytilegt. Fiskiskip, veiðarfæri,
veiðiaðferðir og vinnubrögð
hafa vitanlega gerbreyst á
undanförnum áratugum og
slíkum breytingum fylgja
óhjákvæmilega breytingar
á orðfæri og orðanotkun.
Búast má við að fjöldi orða og
orðasambanda hafi fallið úr
notkun en ný komið í staðinn.
Það er mikilvægt að reyna að

En þetta mál er þess
eðlis að ólíklegt er að
það hafi allt komist
á bækur. Trúlegt
er að mörg orð og
orðasambönd hafi
eingöngu lifað í
munnlegri geymd.

Ert þú nokkuð á nösunum?
n Í daglegu máli og samræðum við aðra bregðum við gjarnan
óafvitandi fyrir okkur orðatiltækjum sem eiga uppruna sinn að rekja
beint til sjósóknar landsmanna fyrr á öldum. Stundum þekkjum við
ekki tengslin, upprunann eða merkinguna. Hér eru örfá dæmi sem
fróðlegt er að velta fyrir sér.

Hann er ekki mikill bógur
skal ég segja þér

Sá sem ekki þykir mikill bógur er
ekki talinn til stórræðanna í erfiðisvinnu eða í orðadeilu við aðra.
Þykir ekki fallinn til erfiðisvinnu
eða of kjarklaus til að standa fast
á skoðun sinni. En hvað er bógur?
Það er t.d. framanverður hluti
báts- eða skipshliðar (kinnungur).
Til að bógurinn þoli vel átökin við
úfið haf og ofsafengnar öldur þarf
hann að vera nægilega sterkur til
að þola átökin við ölduna til að
ekki fari svo illa að skipið brotni
og sökkvi.

Við siglum milli
skers og báru

Sá sem vill fara varlega við
vandasamar aðstæður siglir milli
skers og báru til að forðast hættu
og komast heill heim. Hið sama á
við um þá sem kunna að haga máli
sínu af varúð og sýna sveigjanleika
til að forðast deilur.

Eiríkur Rögnvaldsson,
prófessor emeritus í íslensku
við Háskóla Íslands, segir að
það yrði viðamikið viðfangsefni
að rannsaka tengsl sambúðarinnar
við hafið og tungumálsins.


Hann hefur marga
fjöruna sopið

Sá sem hefur marga fjöruna sopið
hefur reynt ýmislegt um ævina,
upplifað ýmsa erfiðleika eða
tekist á við tvísýnar aðstæður
á lífsleiðinni án þess að bíða
fjörtjón af.

Mynd/Hreinn Magnússon

Margt er
bara til

í munnlegri geymd
Sambúð Íslendinga við hafið endurspeglast víða
í tungumálinu. Sú birtingarmynd hefur þó lítið
verið rannsökuð, þótt til séu söfn orðatiltækja og
málshátta sem tengjast hafinu.
ná í skottið á eldri orðum og
orðasamböndum áður en þau
glatast, en ekki síður mikilvægt
að ná utan um nýjungar í
orðfæri. Tæknin breytist svo
hratt að orð sem voru ný fyrir
nokkrum árum eru e.t.v. að
hverfa nú þegar vegna þess að
þau vísa til úreltrar tækni eða
aðferða.“
Ýmislegt til
Ritgerð um sjómennskumál
yrði vitanlega að byggjast á
ýmsum rituðum heimildum,
og vissulega er ýmislegt til.
Fyrir rúmum 20 árum var
t.d. gefið út Sjómennsku- og
vélfræðiorðasafn eftir Eystein
Sigurðsson, Franz Gíslason og

Tryggva Gunnarsson, sem
þá voru kennarar við Stýrimannaskólann í Reykjavík og
Vélskóla Íslands. Þetta safn
er aðgengilegt í Íðorðabanka
Stofnunar Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum, idordabanki.arnastofnun.is. Þar er
vissulega að finna fjölda orða
á þessu sviði eins og í þeim
ritum sem áður voru nefnd,
þannig að ýmislegt hráefni í
ritgerð um sjómennskumál er
vissulega til.
„En þetta mál er þess eðlis
að ólíklegt er að það hafi allt
komist á bækur. Trúlegt er að
mörg orð og orðasambönd hafi
eingöngu lifað í munnlegri
geymd. Til að fá gott yfirlit

Það flýtur meðan ekki sekkur

Við getum ímyndað okkur
drekkhlaðinn bát sem kemur að
landi „á nösunum“ eins og sagt
er þegar sjólínan leikur að okkur
finnst svo háskalega nærri efsta
hluta borðstokksins að varla sjáist
í kýraugun. Finnst okkur þá sem
skipið sé við það að sökkva. Þá
er meiningin sú að báturinn hafi
verið hlaðinn meira en góðu hófi
gegndi með tilliti til öryggis áhafnar
og skips. Tvísýnt hafi verið, ekki
hirt um öryggi manna. Í nútíma
stundum notað þegar t.d. barist er
í bökkum fjárhagslega en vonað
að málin lagist. „Þetta bjargast.
Ekki búið enn. Flýtur meðan ekki
sekkur.“

Það er betra að
hafa borð fyrir báru

Sá er hefur borð fyrir báru gætir
þeirrar fyrirhyggju að geta þolað
nokkur áföll ef á skyldi reyna. Safnar t.d. ekki svo miklum skuldum að
heimilisbókhaldið megi ekki við
skyndilegum og kostnaðarsömum
útgjaldalið. Upphaflega merkingin
er sú að ekki skyldi hlaða fiskibátinn svo mikið að aldan gæti náð yfir
borðstokkinn.

Hann kom á nösunum

Skip á nösunum er svo drekkhlaðið

yfir þetta þyrfti því að tala við
sjómenn á öllum aldri, um
allt land – sjómenn sem hafa
reynslu af ólíkum skipum,
veiðarfærum og veiðiaðferðum. Auðvitað væri hægt að
takmarka verkefnið eitthvað,
til dæmis við orð af einhverju

að akkerisaugu þess eru að hálfu
eða öllu leyti í kafi og minna
akkerisaugun þá einna helst á nasir.
Að sama skapi eru þeir „á nösunum“
sem eru svo ofurölvi að þeir geta
varla björg sér veitt.

Sjaldan er ein báran stök

Þegar atburður verður sem ekki
er einsdæmi, hvert óhappið rekur
annað í lífi einhvers eða í framvindu
verkefnis, þar sem flest gengur
á afturfótunum, er gjarnan sagt
að ekki sé nú ein báran stök hjá
viðkomandi. Dæmi um það er erfið
byrjun í notkun Landeyjahafnar við
suðurströndina, sem var í byrjun
lokuð oftar og lengur en hönnuðir
höfðu gert ráð fyrir. Þá sögðu sumir
að ekki væri nú ein báran stök í
þessu Landeyjahafnarævintýri.

Hann hagar seglum
eftir vindi

Það þótti léttir af góðum byr fyrir
þreytta sjómenn róðrabáta svo
að vinda mætti upp segl. Þá fékk
áhöfnin hvíld frá róðrinum, einkum
ef byr var til lands, þótt haga þyrfti
seglunum eftir vindi svo að halda
mætti réttri stefnu. Það gegnir þó
öðru máli um landkrabba. Á landi
þykir sjaldnast gott að haga segli
eftir vindum því það merkir að
skipta oft um skoðun allt eftir því
hvaðan vindurinn blæs. Sá sem
hagar seglum eftir vindi á landi er
sagður tækifærissinni.

Kastaðu ekki tíma
þínum á glæ

Glær merkir sjór. Í Merg málsins
segir að við fiskveiðar sé miklum
verðmætum oft kastað á glæ
„með því að fullnýta ekki aflann“.
Í foreldrahúsum og skólum er
gjarnan brýnt fyrir börnunum að
sóa ekki tíma sínum með því að
kasta honum á glæ. Stundaðu nám
þitt af kostgæfni!

Hann gein við agninu

Sá sem gín við agninu (beitunni)
freistast til að samþykkja eitthvað
að óathuguðu máli. Lætur stundum
ginnast, blekkjast. Í Merg málsins
er tekið dæmi af þeim sem segir upp
starfi sínu og er boðin kauphækkun
gegn því að hætta við uppsögnina,
„en hann gein ekki við því agni“.

Hann varð fyrir barðinu á Jóni

Barð er miðhluti stefnis á skipi og er
líkingin dregin af því óhappi þegar
skip siglir á barð annars skips,
það er miðhluta stefnisins, sem
stundum getur verið harkalegt högg.
Í yfirfærðri merkingu verður sá fyrir
barðinu á öðrum þegar hann mætir
harkalegri eða óvæginni framkomu
af hans hálfu.

ákveðnu merkingarsviði (orð
um veiðarfæri, vinnuaðferðir,
sjólag og veður, o.s.frv.) en
áhugaverðast væri að fá
heildaryfirlit. Kannski gæti
þetta verið einhvers konar
samvinnuverkefni,“ segir
Eiríkur Rögnvaldsson. – bv

Sjómenn,
til hamingju!
Saga TM er nátengd sögu íslensks
sjávarútvegs og erum við stolt af okkar
samstarfi og tengingu við greinina.
Til hamingju sjómenn nær og fjær.

Hugsum í framtíð
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Lífsgæðakjarni Sjómannadagsráðs
við Sléttuveg í fullum rekstri
S

Árangur langrar reynslu
Auk þess sem Sjómannadagsráð
hafði umsjón með bygginu hins
nýja 99 rýma hjúkrunarheimilis
við Sléttuveg hefur það byggt á
skipulagsreitnum fjölda leiguíbúða fyrir eldra fólk ásamt því sem
byggð var miðlæg bygging undir
þjónustumiðstöðina Sléttuna, sem
Sjómannadagsráð á og rekur og
tengir saman hjúkrunarheimilið
og leiguíbúðirnar. Í Sléttunni er
veitt fjölbreytt þjónusta í þágu
eldra fólks og er starfsemin þar
komin í fullan rekstur. Markmið
Sjómannadagsráðs er sem fyrr
að vera leiðandi í þjónustu
og umönnun við eldra fólk og
aldraða, m.a. með rekstri öflugra
þjónustumiðstöðva þar sem unnt
er að veita góða, sérsniðna og
fjölbreytta þjónustu í samræmi
við óskir og þarfir aldurshópsins
svo að hámarka megi lífsgæði
þjónustuþeganna. 
- bv

jómannadagsráð hefur
lengi verið meðal brautryðjenda á sviði þjónustu
við aldraða, sem hófst með
byggingu Hrafnistu í Laugarási og
vígslu heimilisins í júní árið 1957.
Í kjölfarið fylgdu framkvæmdir
við byggingu enn stærra heimilis
við Hraunvang í Hafnarfirði sem
vígt var árið 1977 og þótti eitt það
glæsilegasta á sínu sviði á landinu
á þeim tíma. Hrafnista í Boðaþingi
Kópavogi tók svo til starfa árið 2010
og loks nýjasta heimilið, Hrafnista
við Sléttuveg í Reykjavík, árið
2020. Öll eiga þessi heimili það
sameiginlegt að vera hluti nokkurs
konar lífsgæðakjarna fyrir eldra
fólk þar sem auk heimilisins eru
þjónustumiðstöð og leiguíbúðir.
Þessar þrjár meginstoðir mynda
lífsgæðakjarna og eru hluti þeirrar
hugmyndafræði sem Sjómannadagsráð hefur þróað jafnt og þétt
undanfarna áratugi.

Fjölbreytt samfélag eldra fólks
n Á vegum leiguíbúðafélagsins Naustavarar,
sem er dótturfélag Sjómannadagsráðs, hafa
þegar verið byggðar 60 íbúðir fyrir sextíu ára og
eldri og hafa einstaklingar og hjón þegar flutt
í þær allar. Á næstu tveimur til þremur árum
verða byggðar áttatíu leiguíbúðir til viðbótar
í lífsgæðakjarnanum í Fossvogi og eru þær
framkvæmdir þegar hafnar.

Dagdvölin Röst eykur vellíðan
n Ekki má gleyma dagdvölinni Röst, sem veitir rúmlega sjötíu
manns úr nálægum hverfum mismunandi þjónustu í hverri viku.
Þangað koma eldri einstaklingar nokkra daga í viku til að njóta
þjónustu í Sléttunni, svo sem fjölbreytts félagsstarfs en ekki
síður þjálfunaræfinga af ýmsu tagi til að styrkja sig og efla líkama
og sál. Styrktaræfingarnar og fjölbreytt félagsstarfið eru sérlega
mikilvægir þjónustuliðir í þágu eldra fólks sem býr sjálfstætt, ekki
síst þeirra sem búa ein. Styrktaræfingarnar efla getu og færni fólks
til að búa lengur heima og félagsstarfið er sérlega vel til þess fallið
að koma á félagslegum tengslum á milli þeirra sem búa ein, enda
sýnir reynslan að þátttakan eykur mjög vellíðan þeirra sem sækja
þjónustu til Rastar.

Lífsgæðakjarni í þágu eldra fólks

Í Sléttunni sameinast margvísleg þjónusta
n Í þjónustumiðstöðinni Sléttunni er lögð áhersla á opið félagsstarf
með fjölbreyttri þjónustu sem uppfyllir þarfir íbúa og nágranna. Þar
er t.d. matsala sem opin er almenningi, fjölbreytt félagsstarf fyrir
eldra fólk, í senn íbúa Hrafnistu eða leiguíbúðanna og aðra sem búa
sjálfstætt í nálægum hverfum. Í Sléttunni eru jafnframt reglulega
haldnir viðburðir af ýmsu tagi, þar er rekin verslun, hárgreiðslustofa,
fótaaðgerðastofa og heilsueflingarmiðstöð, sérsniðin að þörfum
eldra fólks, sem verður opnuð innan skamms.

n Í nýjum lífsgæðakjarna Sjómannadagsráðs á Sléttuvegi gefst
fólki kostur á að auka félagslega virkni og njóta samverustunda
í leik og starfi. Með samstarfi
Hrafnistu og Naustavarar heldur
Sjómannadagsráð áfram því
þróunarstarfi sínu að leita sífellt
nýrra lausna og úrræða sem
aukið geti lífsgæði eldra fólks.
Það er mat Sjómannadagsráðs
að í dag verði fjölbreyttasta
þjónustan í þágu aldraðra best
veitt í lífsgæðakjörnum á borð
við þann sem þegar er risinn í
Fossvoginum, þar sem saman
fara hjúkrunarheimili, leiguíbúðir og öflug starfsemi í þjónustumiðstöð. Nánari upplýsingar um
lífsgæðakjarnann við Sléttuveg
er að finna á slettan.is.

EKKI SOFNA Á VERÐINUM
Láttu ekki ofþreytu sigla þér í strand. Svefnskortur er
algeng orsök slysa á sjó. Gætum þess að fá næga hvíld
og vökum yfir öryggi okkar.

Frá árinu 1927 hefur saga Olís verið samofin íslenskum
sjávarútvegi og þjónustu við skip og útgerðir. Við þökkum dýrmæta
samfylgd og sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra innilegar
hamingjuóskir í tilefni af sjómannadeginum.

Til hamingju með
daginn sjómenn!
Sjómannadagurinn 6. júní 2021

