
Á hö fnin á  várðskipinu Ó ðni 

Verkefni skipsins voru í megindráttum þau sömu allan tímann sem skipið var í 

notkun og verkaskipting breytist lítið. Áhöfnin skiptist niður í þrjá hópa, 

þilfarsdeild, véladeild og matreiðsludeild.  

Skipherra hafði æðsta vald á skipinu og bar ábyrgð á skipi og áhöfn, yfirumsjón með allri 

starfsemi. Yfirumsjón með allri starfsemi um borð, sá um að skipið væri eins virkt og kostur 

væri og að áhöfnin væri sem best þjálfuð til þeirra starfa sem skipinu bar að gegna. 

 

Yfirstýrimaður var staðgengill skipherra. Hann hafði á hendi stjórn skipsins á sinni vakt svo 

og önnur stjórnunarstörf, umsjón með viðhaldi og hreinlæti skips utan vélarúms og var 

yfirverkstjóri hásetanna. Hann hafði einnig umsjón með útbúnaði og áhöldum þilfars, vatns- 

og sjótönkum og áfyllingu þeirra, bar ábyrgð á varðveislu skotfæra, handjárna og kylfa. Hann 

stjórnaði æfinga- og neyðarframkvæmdum.  

 

2.stýrimaður hafði á hendi stjórn skipsins á sinni vakt, svo og önnur stjórnunarstörf, umsjón 

með siglingartækjum, fallbyssu og skotfærum fyrir hana o.fl. Þegar stýrismaður var á vakt átti 

viðkomandi að sjá um að reikna út næstu stefnu skipsins í kortaklefa og vera viss um að 

háseti sem var við stýrið sé með réttu stefnuna á hreinu. Þegar stýrismaður reiknar út nýja 

stefnu, á viðkomandi að kalla stefnuna til hásetans og viðkomandi háseti að kalla það tilbaka 

til að staðfesta að hann hafi heyrt í stýrismanninum. 

 

3.stýrimaður hafði á hendistjórn skipsins á sinni vakt, umsjón með eldvarnar,- björgunar- og  

öryggisbúnaði skipsins, sjúkratækjum og lyfjabirgðum, bátum og utanborðsmótorum og 

almannavarnarbúnaði skipsins. Þegar stýrismaður var á vakt átti viðkomandi að sjá um að 

reikna út næstu stefnu skipsins í kortaklefa og vera viss um að háseti sem var við stýrið sé 

með réttu stefnuna á hreinu. Þegar stýrismaður reiknar út nýja stefnu, á viðkomandi að kalla 

stefnuna til hásetans og viðkomandi háseti að kalla það tilbaka til að staðfesta að hann hafi 

heyrt í stýrismanninum. 

 

Yfirvélstjóri hafði yfirumsjón með vélarrúminu í heild sinni, starfrækslu og viðhaldi véla og 

útbúnaðar sem þeim tilheyrði, eldsneytisforða, stjórn á störfum smyrjara.  

 

2.vélstjóri var staðgengill yfirvélstjóra. Hann keyrði vélar og starfrækti annan útbúnað á sinni 

vakt ásamt því að sinn og sjá um daglegt viðhald og eftirlit í vélarrúminu. Hann hafði umsjón 

með öryggis- og eldvarnarbúnaði vélarrúms, frystivélum og eldsneytisbirgðum þyrla og 

utanborðsmótora. 2.vélstjóri þurfti að fylgjast með ef yfirvélstjóri er kallaður frá, að stökkva 



til og leysa hann af. 

 

3.vélstjóri keyrði vélar og starfrækti annan útbúnað á sinni vakt ásamt því að sinna  og sjá 

um daglegt viðhald og eftirlit í vélarrúminu. Meðal sérverkefna hans var að hafa eftirlit með 

rafgeymum, sjá um viðgerðir og viðhald á utanborðsmótorum, hafa eftirlit með bógskrúfu og 

sjá um hylki fyrir vatn- og sjókerfi. 

 

Læknir sinnti þeim slösuðu og veiku. Læknir var staðsettur um borð í sérstökum ferðum. 

 

Bátsmaður var verkstjóri háseta. Verkefni hans voru birgða- og áhaldavarsla á þilfari, viðhald 

og eftirlit með búnaði og tækjum þilfars. Hann tók stýrisvaktir ef þurfti. 

 

Loftskeytamaður starfrækti fjarskiptastöð skipsins. Sá um fjarskipti, að semja, ráða og 

varðveita dulmálslykla, yfirfara og lagfæra fjarskipta- og siglingartæki.  

 

Hásetar sinntu allri vinnu á skipi og utan skips sem þeim er falin af bátsmanni og 

stýrismönnum, meðal annars viðhaldi og þrifum. Þeir tóku einnig stýrisvaktir.  

 

Brytinn sá um stjórnun matreiðslunnar og framleiðslu auk þess að sinna matreiðslu, vinnslu 

matvæla og hafa umsjón með vistum. Þá hafði brytinn einnig umsjón með hreinlæti á 

matsölum, eldhúsi og matvælageymslum um borð í skipinu. 

 

Matsveinninn hafði á hendi sér matreiðslu og vinnslu matvæla, hreingerningu áhalda, 

eldhúss og matvælageymslna.  

 

Messaguttar aðstoðuðu við matreiðslu og framleiðslu, hreingerningu áhalda, matsala, 

eldhúss og matvælageymslna.   

 

Smyrjarar unnu öll störf sem féllu til í vélarrúmi og á þeim stöðum sem því tilheyrðu, á skipi 

og utan skips. Þeir tóku einnig þátt í varðstöðu við stjórntæki í vélarrúmi.   

 

Farþegar voru oftar en ekki Íslendingar sem fengu far með skipinu til og frá Reykjavík þegar 

var ekki hægt að fljúga eða keyra milli landshluta. Stundum voru þó fólk um borð sem 

áhöfnin bjargaði af skipum í lífsháska. 

 


