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Hampiðjan,
fjölbreytt og

alþjóðleg

Fámennasti 
hópurinn í Vm eru 
netagerðarmenn.  
í innliti í Hampiðjuna 
kemur fram að 
tækifærin eru næg.
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Við erum sterkari þegar við vinnum saman. Stafir lífeyrissjóður og 
Sameinaði lífeyrissjóðurinn hafa nú sameinast í einn öflugasta 
lífeyrissjóð landsins undir merkjum Birtu. Saman erum við sterkari!

EINN ÖFLUGASTI LÍFEYRISSJÓÐUR LANDSINS
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Ný kynslóð varmaskipta 
fyrir upphitun og kælingu 
frá Danfoss 

Við erum
eini framleiðandinn í 
heiminum sem fram-
leiðir tengigrindur og 
vamaskipta ásamt sjálf-  
virkum stjórnbúnaði 
fyrir hitakerfi.

Veldu hagkvæmustu lausnina, varmaskipta með 
nýju MICRO PLATETM plötunum sem gefa 10%  
betri hitaleiðni en aðrar plötur.  Við bjóðum upp 
á fjölda lausna, til upphitunar, fyrir heitt neyslu-
vatn og til kælinga.  Varmaskiptarnir eru fáanlegir 
í tveimur grunngerðum.  Soðnir og boltaðir og í 
mismunandi stærðum fyrir hagkvæmustu lausn-
ina fyrir þínar þarfir.
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> Saman náum við árangri – um allan heim

Saman náum við árangriwww.samskip.is

Hjá Samskipum fara saman kraftur og sóknarhugur nýrrar kynslóðar og ómetanleg áratuga reynsla. 
Við leggjum metnað okkar í að veita viðskiptavinum áreiðanlegar heildarlausnir á sviði flutninga um 
allan heim og höfum byggt upp samhentan hóp og traust flutningakerfi sem tryggja skjóta og örugga 
þjónustu jafnt innanlands sem utan.
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Byltingakenndur togari

Engey RE 91 er ekki bara nýr 
togari. Í honum er margar 
nýjungar, bæði á skrokk á  

skipsins og búnaði.

Vantar  
vinnandi hendur

Íslendingar geta ekki mannað 
öll þau störf sem eru okkur 
nauðsynleg. Því er þörf fyrir 
erlenda starfsmenn.

Verkalýðsfélög  
stunda undirboð

Guðmundur Þ. Ragnarsson, 
formaður VM, segir sum segir 
þau verkalýðsfélög færa peninga 
úr sjúkrasjóðum félaganna, tilað 
fjármagna undirboðin.

40
Heimsókn  
í Hampiðjuna

Hampiðjan er gamalt og 
gróið fyrirtæki, en í miklum 
sóknarhug. Þar starfa nokkrir 
félagar í VM. Tækifæri 
netagerðarmanna eru mikil.32

Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður: 

Guðmundur Ragnarsson

Ritstjóri: Sigurjón M. Egilsson

Prentun: Litróf

VM - Félag vélstjóra 

og málmtæknimanna

Stórhöfða 25

110 Reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

mánudaga til fimmtudags frá kl. 9-16 

og föstudaga frá kl. 9-15

Skrifstofan er opin mánudaga - 

fimmtudag frá kl.  8-16 

og föstudaga frá kl. 8-15

Stjórn VM skipa:

Guðmundur Ragnarsson, formaður

Samúel Ingvason, varaformaður

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Kristmundur Skarphéðinsson

Símon Guðvarður Jónsson

Andrés Bjarnason

Þorsteinn Hjálmarsson

Guðmundur Sigurvinsson

Jón Jóhannsson



Einkabankaþjónusta Arion banka veitir efnameiri 
einstaklingum, fyrirtækjum, sjóðum og stofnunum víðtæka 
fjármálaþjónustu sem sniðin er að þörfum hvers og eins.
 
Fyrsta skrefið er að setjast niður með viðskiptastjóra í 
einkabankaþjónustu og komast að því hvað hentar þínum 
þörfum út frá fjárhagslegum markmiðum og viðhorfi til áhættu.
 
Pantaðu viðtal við viðskiptastjóra í síma 444 7410 eða 
sendu póst á einkabankathjonusta@arionbanki.is og 
fáðu frekari upplýsingar.

Nánar um einkabankaþjónustu á arionbanki.is
 
Arion einkabankaþjónusta
 

Traust og vönduð 
einkabankaþjónusta
stjórnast af markmiðum viðskiptavinarins Stefnan ræður

áfangastaðnum

Rolls-Royce Marine

Gjáhella 4  •  221 Hafnarfjörður
Sími 569 2100  •  hedinn.is

Service Provider
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Að vanda er mikið í gangi á vettvangi VM og stefnan er að vinna í innri málum félagsins, með-

an friður er á vinnumarkaðinum. Kjaradeila vélstjóra á fiskiskipum sem lauk með kjarasamn-

ingi er ferli sem við þurfum að læra af, fyrir næstu kjarasamningagerð. Þar þarf margt að 

breytast í samstarfi stéttarfélaga sjómanna og við þurfum að skoða nýja nálgun vegna ólíkra 

hagsmuna okkar umbjóðenda milli útgerðaflokka. Kjararáðstefna vélstjóra á fiskiskipum verð-

ur í október, þar vona ég að okkur takist að móta nýja og framsækna kjarastefnu með nýjum 

nálgunum. 

Það er miður að hið svokallaða SALEK sé komið á bið og að halda eigi áfram með höfr-

ungahlaupið við endurnýjun komandi kjarasamninga. Það er með kjarasamninga eins og 

flest annað í okkar samfélagi, það virðist ekki vera hægt að leggja grunn að framtíðarsýn 

inn í stöðugleika. 

Ég fer ekki ofan af þeirri skoðun minni, að pólitíkin var aðilinn sem brást við að koma 

okkur af stað inn í samningsmódel á vinnumarkaðnum. Módel sem við höfum horft til og 

kynnt okkur vel hjá þjóðum sem hafa komið á stöðugleika og framkallað raunaukningu á 

kaupmætti með lágum launahækkunum. 

Ef stjórnvöld, eða réttara sagt pólitískir flokkar, hvort sem er til hægri eða vinstri, eru 

ekki tilbúnir að koma að þeirri framtíðaruppbyggingu sem þarf, með samfélagslegum ver-

kefnum sem stuðlar að jöfnuði, mun okkur ekki takast að koma á breyttum vinnubrögðum 

við gerð kjarasamninga og stöðuleika, sem skila raunverulegri kaupmáttaraukningu. 

Við virðumst ekki ná að koma okkur inn í einhverja framtíðarsýn með samfélagið. Við 

Engin framtíðarsýn 
til að byggja á

Við virðumst ekki ná 
að koma okkur inn í 

einhverja framtíðarsýn 
með samfélagið. 
Við erum eins og 

slökkvilið í öllum okkar 
verkefnum. Við erum 

alltaf að slökkva elda.



erum eins og slökkvilið í öllum okkar verkefnum. Við erum alltaf að slökkva elda.

Húsnæðisvandinn og bólan sem hefur sett húsnæðisverð út úr öllum raun-

veruleika, eru dæmi um hvernig okkur tekst að klúðra samfélagslegri uppbyggingu 

með hagsmuni fárra, en ekki allra að leiðarljósi. Fámennur hópur einstaklinga sem 

langar að búa til borg fyrir sig og sinn lífstíl og er algerlega ótengdur við raunveru-

legt launafólk sem þarf að mæta í vinnu og koma sér síðan úr vinnu til að ná í börn 

sín á leikskóla eða úr skóla, fer sínu fram. Þessi vandi er ekkert að birtast núna. Ég 

man viðtal í fréttatíma fyrir tveimur árum að mig minnir við formann meistarafé-

lags húsasmiða, þar sagði hann að hann gæti ekki skilið hvernig fara ætti að því  að 

byggja ódýrt húsnæði, fyrir ungt fólk ofan á dýrasta grunn og bílakjallara Íslands-

sögunnar, þar sem viðtalið var tekið. Að ekki væri hugað að þörfum allra tekjuhópa 

og annarra þarfa hinna við skipulagninguna. Þetta minnir á sértrúarsöfnuð þar sem 

þröngsýnin ræður ríkjum og er að skapa okkur ómælt tjón. 

Samgöngumálin eru önnur birtingarmynd af því að sértrúarhópurinn er á móti bílum, 

það skulu allir hjóla eða taka strætó. Við þurfum skýra framtíðarsýn í samgöngumálum 

höfuðborgarsvæðisins og við þurfum að átta okkur á hvað eru raunverulegir kostir til að 

mæta þörfum venjulegs fólks til að stunda vinnu og sinna fjölbreyttum þörfum sínum. Við 

megum ekki gleyma því á hvaða breiddargráðu við búum með tilliti til veðurfars. Síðan 

að lokum, spyr ég mig oft, myndi manni langa að ala upp börn í þessum steinköstulum 

sértrúaflokksins, þar sem ekki er hægt að koma fyrir sparkvelli eða öðru fyrir börn, því þá 
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verður að minnka byggingarmagnið á viðkomandi reit. Ég nota þetta sem dæmi hvernig 

okkur tekst að klúðra hlutunum með hagmunastefnum fárra á flestum sviðum, en ekki með 

hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi, til að skapa samfélag með jöfnuði og fyrir alla.

Það eru margir kjarasamningar lausir á þessu ári og almenni markaðurinn mun segja 

upp kjarasamningum í febrúar á næsta ári, ef einhverjar launhækkanir verða framkallað-

ar í samningunum á þessu ári. Það er ekkert óeðlilegt þar sem fámennur hópur fékk miklu 

meiri launahækkanir en aðrir í síðustu kjarasamningslotu. Að opinberu félögin fari á und-

an og framkalli hugsanlega miklar launahækkanir, óháð því hvað er til skiptanna út frá út-

flutningsgreinum, er nálgun sem er röng. Það er með samfélagið eins og rekstur á fyrirtæki 

og eða heimili, ef eytt er umfram tekjur þá mun það leiða til vandamála. 

Hvernig skiptingin á að vera á því sem er til skiptanna er annar vettvangur og miklu 

frekar leystur í kjörklefanum en í kjarasamningum.  

Með krónuna á þeirri vegferð sem hún er mun þetta springa í andlitið á okkur fyrr en 

síðar. Það er alveg sama við hvern maður talar, það segja allir það sama, hvenær springur 

bólan sem er í gangi núna. Vissulega er talað um að þetta sé öðruvísi núna vegna innflæð-

is gjaldeyris og vonandi fer þetta vel. Það virðast samt fáir eða engir hagfræðingar koma 

fram og útlista hvernig við eigum eða getum höndlað stöðuna án þess að illa fari. Ég hef 

alla vega ekki séð það og kalla eftir því, hagfræðin hlýtur að hafa svör við afleiðingunum af 

stöðunni og hvað er til ráða til að forðast harða lendingu.

Ég finn fyrir mikilli spennu hjá félagsmönnum VM varðandi næstu kjarasamninga og það 

er mikil ólga. Fólk er almennt ekki að upplifa þennan mikla uppgang í samfélaginu í eigin 

buddu. Stjórnvöld gera mikið úr hinni góðu stöðu, að við séum að sigla inn í samskonar 

paradís og var fyrir hrun en núna er þetta allt bara einhvernveginn öðruvísi. Kaupmáttur 

ríkur upp og vörur lækka. Mínir félagsmenn hafa aðeins eina leið sem launamenn til að 

taka þátt í veislunni og hún er að fá verulegar launahækkanir. Hver staða fyrirtækjanna 

er, er eftir á vandamál sem við kunnum best að leysa með því að veikja krónuna og fá smá 

verðbólguskot og tapa kaupmáttaraukningunni sem varð til meðan krónan var sterk. 

Rússíbanaferðalagið er hafið. 

Kv. Guðmundur Ragnarsson, formaður VM

Með krónuna á þeirri 
vegferð sem hún er 
mun þetta springa í 
andlitið á okkur fyrr 

en síðar. Það er alveg 
sama við hvern maður 

talar, það segja allir 
það sama, hvenær 

springur bólan sem er í 
gangi núna. 



Félagsmönnum býðst að kaupa Útilegukortið á 9.000 kr. 
og Veiðikortið á 3.500 kr.

Veiði- og 
útilegukortið 2017



Tímarit VM júní 201710

Uppstillingarnefnd VM kallar eftir tillögum 

og tilnefningum frá félagsmönnum vegna 

framboða til: formanns VM tímabilið 2018-

2022 og stjórnar og varastjórnar VM tímabilið 

2018 til 2020.

Þeir félagsmenn sem hafa áhuga á að 

bjóða sig fram eru beðnir að leita til ein-

hvers af nefndarmönnum.

Nefndarmaður: Vinnustaður:

Ágúst Grétar Ingimarsson     Hampiðjan hf.

netfang:  agust63@gmail.com 

sími: 899 0287 

Dagbjartur Jónsson  Landsvirkjun

netfang:  dagbjartur@lv.is 

sími: 856 2518

Garðar Garðarsson HB. Grandi

netfang: gardar.g@simnet.is   

sími: 858 1057 

Haraldur G. Samúelsson  

 KAPP ehf véla- og renniverkstæði 

netfang: halligudjon@hotmail.com 

sími: 894 2703 

Hilmar Sigurðsson  Hafrannsóknastofnun

netfang: lubbisig@gmail.com 

sími: 844 7844

Jón Ragnarsson   Samskip ehf

netfang: vesturberg@simnet.is  

sími: 869 3212

Sigurður Halldórsson Rio Tinto (ÍSAL)

netfang:  siggihal@simnet.is 

sími: 856 3456

Uppstillinganefnd Vm 
hefur hafið störf

Þeir félagsmenn sem 
hafa áhuga á að bjóða 

sig fram eru beðnir 
að leita til einhvers af 

nefndarmönnum.



n Eyjablikk er alhliða blikk og stálsmiðja sem þjónustar sjávarútvegsfyrirtæki, verktaka og einstaklinga með óskir sínar. 

Fjölbreytni verkefna hefur verið með ólíkyndum á þeim 14 árum sem fyrirtækið hefur starfað og má þar nefna, loftræsti-

kerfi, einangrun og klæðningar á hita og frystilögnum, flasningar, rústfrí smíði, álsmíði, lagning koparþaka, smíði á 

handriðum ásamt smíði á allra handa færiböndum og körum fyrir sjávarútveginn.

n Á síðustu árum höfum við fjárfest í búnaði til að hreinsa loftræstingar um borð í skipum ásamt búnaði til hreinsunar 

loftræstikerfa í fyrirtækjum og stofnunum. 

n Helstu verkefni okkar í hreinsunum hafa verið fyrir Vinnslustöðina og Ísfélagið í Vestmannaeyjum ásamt því að hreinsa 

loftræstingar um borð í verksmiðjuskipum Kötlu Seafood á Kanaríeyjum.

Nýr valkostur við hreinsanir á loftræstikerfum skipa
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Smiðjuvegi 66  •  200 Kópavogi  •  Sími 580 5800  •  www.landvelar.is

Alhliða þjónusta við flestar gerðir 
af vökvadælum og mótorum

Sala - varahlutir - viðgerðir



Á dagskrá fundarins voru hefðbundin aðal-

fundarstörf, þar sem m.a. var farið yfir skýr-

slu stjórnar og reikninga félagsins.

Tillaga stjórnar VM um breytingar á 

vinnudeilu- og verkbannssjóði VM var sam-

þykkt.

Tillaga stjórnar VM snéri að því að höfuð-

stóll sjóðsins skuli ekki fara undir 300 millj-

ónir að raunvirði frá 07.04.2017 og muni taka 

breytingum miðað við launavísitölu.

Í þeim miklu hræringum sem hafa verið á 

vinnumarkaðnum síðustu ár, hefur komið í 

ljós að mörg stéttarfélög hafa ekki sinnt því 

að byggja upp vinnudeilusjóði. Þetta vita 

atvinnurekendur og er því lítil ógn í boðun 

verkfalla ef vitað er að stéttarfélag hefur 

ekki fjárhagslega burði til að fara í átök 

og halda þau út. Með þessari breytingu er 

verið að tryggja að vinnudeilusjóður VM sé 

sýnilegur og sterkur bakjarl ef boða þarf til 

aðgerða eða ef verkbann er sett á félags-

menn VM.

Stjórn VM heiðraði eftirtalda einstak-

linga gullmerki félagsins fyrir vel unninn 

störf og þátttöku í félagsmálum.

Bragi Eyjólfsson, Hjálmar Baldursson, 

Guðmundur Smári Guðmundsson og Krist-

ján Birgisson

Eftirfarandi tillögur um kjörstjórn og 

uppstillingarnefnd voru samþykktar:

Tillaga um aðal- og varamenn í kjörstjórn

Aðalmenn: Halldór Arnar Guðmundsson 

og Vignir Eyþórsson

Varamenn: Garðar Garðarsson og  

Pétur V. Maack

Tillaga um Uppstillingarnefnd VM

Dagbjartur Jónsson (Landsvirkjun)

Jón Ragnarsson (Samskip)

Haraldur G. Samúelsson (KAPP ehf, véla- og 

renniverkstæði)

Hilmar Sigurðsson (Hafrannsóknastofnun)

Sigurður Halldórsson (Rio Tinto (ÍSAL))

Garðar Garðarsson (HB. Grandi)

Ágúst Grétar Ingimarsson (Hampiðjan hf.)
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aðalfundur
VM 2017

Aðalfundur VM var haldinn þann 7. apríl 2017 á Hilton Reykjavík Nordica.

Með þessari breytingu 
er verið að tryggja 

að vinnudeilusjóður 
VM sé sýnilegur og 

sterkur bakjarl ef boða 
þarf til aðgerða eða 

ef verkbann sett á 
félagsmenn VM.
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ÞEGAR GÆÐI OG ÁREIÐANLEIKI
SKIPTIR MÁLI

Klettagörðum 8-10   |   104 Reykjavík   |   Sími: 590-5100   |   www.klettur.is

KLETTUR býður úrval af lyfturum, aflvélum, rafstöðvum, loftpressum 

og öðrum búnaði fyrir skip og útgerðir frá þekktum framleiðendum, 

auk þess að vera með framúrskarandi varahluta- og viðgerðarþjónustu.

Dark Blue
CMYK: 100c + 74m + 10y + 40k
Pantone: 654
RGB:  0r + 43g + 83b

Red
CMYK: 0c + 100m + 100y + 0k
Pantone: 485
RGB:  206r + 23g + 30b

Hvalur hf.

Sundlaugin á Laugarvatni var opnuð 2. júní sl. Opnunartími er 

eins og áður hefur verið frá kl. 10.00 til kl. 20.00.

Tjaldvæðið var einnig opnað að hluta. Þá verða nokkur stæði til 

viðbótar opnuð í júlí. 

Best er fyrir félagsmenn að bóka fyrirfram á netinu eða á skrif-

stofu VM, í síma 575 9800, því umsjónarmaður á svæðinu er ekki 

alltaf nálægt tölvu. Sama fyrirkomulag verður á bókunum og í 

fyrra að helgar bókast frá föstudegi til mánudags. Þó má ef laust 

er á laugardegi hafa samband við umsjónarmann milli kl 10.00 – 

16:00 og bóka staka nótt.

Samkvæmt almenna kjarasamning VM við SA hækkuðu 

laun og launatengdir liðir um 4,5% frá og með 1. maí 

2017. Athugið að launahækkunin tók til launa fyrir maí-

mánuð og kom því til útborgunar þann 1. júní síðastliðinn.

Launahækkun 
1. maí 2017

Opnun sundlaugar 
og tjaldsvæðis VM  
á Laugarvatni



Saga Vélstjórastéttarinnar er  
komin út og er aðgengileg sem rafbók  

á heimasíðu félagsins, www.vm.is

VM-Félag vélstjóra 
og málmtæknimanna  
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Verkalýðsfélög 
stunda undirboð
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Guðmundur Þ. Ragnarsson, formaður VM, 

segir að sum verkalýðsfélög undirbjóði 

önnur félög, með lægri félagsgjöldum. 

Hann segir sum þeirra félaga taka peninga, 

ófrjálsri hendi úr sjúkrasjóðum félaganna, 

til að fjármagna undirboðin. „Þetta er 

þjófnaður,“ segir hann. Hann hefur áhyggjur 

af veikri stöðu sumra verkalýðsfélaga.
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Staða verkalýðsfélaga, félagsleg og 

fjárhagsleg, skiptir eflaust miklu máli.  

Hver er staða VM?

„Ég held að staða okkar sé með því betri 

sem þekkist hjá stéttarfélögum. Okkar 

stefna er sú að styrkur okkar ræðst mikið 

af því að við erum fjárhagslega sjálfstæð. Á 

síðasta aðalfundi samþykktum við að efla 

verkfallssjóðinn, með peningalegri inneign 

að lágmarki 300 milljónir. Komi til þess að 

við boðum aðgerðir þá sjá viðsemjendur 

okkar að við höfum bolmagn og styrk til að 

fylgja aðgerðum okkar eftir. Ég hef skrifað 

um þetta í pistli. Í nýafstaðinni deilu sjó-

manna og SFS kom fram veikleiki í þessa 

veru. Það er sem einhverjir hafi sofnað á 

verðinum og ásýnd margra verkalýðsfélaga 

er frekar að vera með þak á félagsgjöldum 

og flott sumarhús í staðin að huga að stöðu 

og styrk félaganna til að fara í aðgerðir Tel 

að t.d. SA sé meðvitað um þetta og taki 

boðuðum aðgerðum mis alvarlega eftir því 

hver boðar aðgerðir.

Í dag er staðan mjög alvarleg. Mörg 

stéttarfélög, sem eiga jafnvel einhverjar 

húseignir og geta því tekið lán,  en lausa-

fjárstaða margra félaga er mjög slæm.“ Það 

er mín skoðun að aðgerðir Iðnaðarmanna 

2015 hafi riðlast vegna fjárhagslegrar getu 

félags sem fór frá borðinu.

En þú segir stöðu ykkar vera ágæta?

„Hún er mjög sterk. Færi svo að verkfalls-

sjóðurinn okkar tæmdist þá gætum við sótt 

í félagssjóðinn.“ Við getum haldið út löng-

um aðgerðum.

Við gerum kjarasamningana

Er það svo að innan verkalýðsfélaganna sé 

samkeppni um félagsmenn?

„Það hafa orðið til blönduð félög. Til 

þess liggja nokkrar ástæður,  landið 

er strjálbýlt og eins er oft vilji í minni 

sveitarfélögum eða landssvæðum að 

flytja ekki starfsemi til Reykjavíkur. Í 

þessum blönduðu félögum koma margir 

að; verkamenn, sjómenn og iðnaðarmenn. 

Það er ekkert hægt að leyna því að menn 

eru vafsast í alltof mörgu og kannski er 

sorglegast við þetta allt saman, tökum 

vél- og málmtækni sem dæmi. Félags-

menn VM  borga um áttatíu prósent af 

því sem borgað er í Iðuna endurmenntun.  

afgangurinn sem borgar inn í endur-

menntunargjöldin koma frá tugi félaga. 

Við sinnum flest öllu sem snýr að mennta-

málum og sinnum þeirri miklu vinnu sem 

er í kringum þetta allt saman. Ég er ekki 

að tala um að þetta eigi allt að fara til höf-

uðborgarinnar, landsfélög og sambönd 

geta rekið sameiginlegar skrifstofur sem 

víðast um landið og tryggja á gott þjón-

ustustig. Síðan má ekki gleyma tækninni 

sem kominn er í dag. Félagsmaður VM er 

með sömu aðstöðu að sækja um sumarhús 

á netinu hvort sem hann býr í Kópavogi 

eða Þórshöfn.

„Ég held að staða okkar sé með 
því betri sem þekkist hjá stéttar-

félögum. Okkar stefna er sú að 
styrkur okkar ræðst mikið af 
því að við erum fjárhagslega 
sjálfstæð,“ segir Guðmundur 

Ragnarsson .
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Landsfélag í vél- og málmtækni

Fagmenn 
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Þetta, sem ég vil segja, kom vel fram í sjó-

mannaverkfallinu, að vélstjórar höfðu hætt 

í VM og farið í Sjómanna- og vélstjórafélag 

Grindavíkur. Þá vegna þess að þar var þak 

á félagsgjöldum.“

Betur sett í færri félögum og sterkari

Það er þá lægra en hjá ykkur?

„Já, já. Miklu lægra. Það erum hinsvegar 

við sem vinnum alla vinnuna fyrir vélstjóra. 

Við tilnefnum fulltrúa í margar opinberar 

nefndir, starfsnefndir, undanþágunefnd, 

mönnunarnefnd og fleira. Við sjáum um 

kjarasamninginn og við berjumst fyrir 

bættum kjörum vélstjóra. Hin félögin, sem 

eru að kroppa í þetta, sækja sér félagsmenn 

án þess að ætla að vinna fyrir þá. 

Ég hef sagt, að ef verkalýðshreyfingin á 

Íslandi ætlar að standa sig, verður að fara, 

til dæmis innan iðnaðarsamfélagsins og 

Ég hef sagt, að ef 
verkalýðshreyfingin á Íslandi 

ætlar að standa sig, verður 
að fara, til dæmis innan 

iðnaðarsamfélagsins og breyta 
og sameina alla í viðkomandi 

starfsgrein. 
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breyta og sameina alla í viðkomandi starfs-

grein. Það á bara að vera eitt landsfélag í 

vél- og málmtækni. Byggingageirinn á að 

fara sömu leið, eitt landsfélag, sama með 

matvæla- og veitingageirann.. Rafvirkjarn-

ir eru í góðum málum með sín mál. Að 

mínu viti er þetta bráðaverkefni sem verka-

lýðshreyfingin verðar að fara í. Sundraðir í 

alltof mörgum einingum munum við bara 

veikjast.

Með því að dreifa öllu út um allt verð-

ur enginn árangur. Þegar talað er um 

samkeppni þá er líka samkeppni, eins og 

myndaðist í sjómannaverkfallinu, sem ég 

hef áhyggjur af að verði á almenna mark-

aðnum á næsta ári, það eru yfirboð í kröf-

um. Það er einsog marga dreymi að verða 

sætasti gæinn á ballinu.  Þá kemur að því 

að menn hafa verið svo stóryrtir að þeir 

komast ekki út úr deilunni.“ Tilraun um 

vinnumarkaðsmódel sem lagt var af stað 

með og mistókst mun skaða alla til framtíð-

ar. Við erum búin að reyna gömlu aðferðina 

allt of lengi með sömu upp og niðursveifl-

unum. Að þetta misheppnaðist í bili skrifa 

ég eitthundrað prósent á pólitíkina, ef hún 

ætlar ekki að axla ábyrgð og vera með kom-

um við þessu ekki á.“

Þetta er þjófnaður

Má skilja þig þannig að hér séu stéttarfélög, 

sem leggja lítið eða ekkert til grunnvinnunn-

ar, en ná félagsmönnum til dæmis frá ykkur, 

ykkur sem leggið mikið til í sameiginlega 

vinnu félaganna?

„Já. Tökum sjómennskuna sem dæmi. Eft-

ir hrunið 2008. Þá féll gengi krónunnar og 

laun sjómanna hækkuðu umtalsvert. Þegar 

launin verða svo há fara mennirnir að 

horfa á félagsgjöldin, en við erum með fast 

gjald, 0,8 prósent, og sáu sér leik á borði og 

fóru sumir í félag sem bauð kannski fjöru-

tíu eða fimmtíu þúsund króna félagsgjald 

á ári, þá fara menn þangað. Þá pæla menn 

bara ekkert í öðru, því sem fylgir að vera í 

félagi. Mér virðist að enginn hugi að hver 

staða sjúkrajóða er því auðvita ætlar engin 

að verða veikur. Við vitum að í Sjómanna- 

og vélstjórafélagi Grindavíkur að þar er 

ekki einu sinni borgað lágmarksgjald út 

úr sjóðnum, gjald sem Alþýðusambandið 

setur öllum félögum að gera. Þeir eru langt 

fyrir neðan það. 

Sum þessara félaga reka sig, meðal 

annars, með því að sækja sé rekstrarfé úr 

sjúkrasjóðunum. Félagsgjöldin eru svo lág 

Við vitum að í 
Sjómanna- og 
vélstjórafélagi 
Grindavíkur að þar er 
ekki einu sinni borgað 
lágmarksgjald út úr 
sjóðnum, gjald sem 
Alþýðusambandið 
setur öllum félögum 
að gera. Þeir eru langt 
fyrir neðan það. 
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að þau standa ekki undir rekstrarkostnaði.“ 

Er það óheimilt?

„Þetta er frekar siðferðileg spurning, sem 

hver og einn verður að hugsa um. Það eru 

ekki til nein lög um þetta, en menn verða 

að átta sig á að þegar teknar eru veruleg-

ir peningar úr sjúkrasjóðum til að reka 

félögin, segir sig sjálft, að það bitnar á ein-

hverjum. Þessi félög gætu verið með hærri 

sjúkradagpeninga. 

Ég segi þetta vera ljótt. Þetta er þjófnaður.  

Stéttarfélögum á Íslandi er treyst fyrir einu 

prósenti af öllum launum í landinu. Þessir 

peningar eru ætlaðir þeim sem klára rétt 

sinn hjá atvinnurekenda þangað til þeir 

annað hvort ná sér af veikindum eða slys-

um eða þeir fara í önnur úrræði. Ef hluti 

þessara peninga, jafnvel þrjátíu til fjörutíu 

prósent af þessum peningum er teknir til 

að reka félögin, þá er verið að stela pen-

ingum frá veiku fólki. Það er ekki hægt að 

kalla þetta neitt annað en þjófnað.“

Þú hefur áhyggjur af því að menn látist 

glepja af undirboðum félagsgjalda og þeir 

veiki þá stöðu sína og rétt?

„Já. Svo sitja menn uppi með, lendi þeir í 

þeirri ógæfu að vera óvinnufærir, jafnvel 

vegna alvarlegra veikinda, þá fá þeir mjög 

lélegar útgreiðslur. Ég hef tekið á móti fé-

lagsmönnum, jafnvel með tárin í augunum, 

sem þakka okkur vegna þess að við borg-

um full laun, upp að 900 þúsund krónum 

á mánuði. Þeir segja þetta hafa bjarga fjár-

hag heimilanna, það að vera í svo sterkum 

sjúkrasjóði. Ég segi á móti, það á ekki að 

þakka félaginu. Þetta er samtryggingasjóð-

ur sem félagarnir hafa búið til ásamt öðrum 

félögum í VM. Sjóðurinn er þeirra eign. 

Stéttarfélögin hafa ekki heimild, að mínu 

viti, að taka þessa peninga inn í reksturinn 

og stela um leið frá veiku fólki.“

Sjómannaverkfallið stóð alltof lengi

Þú hefur ekki farið með dult með að þú 

varst ósáttur við margt sem gerðist í sjó-

mannaverkfallinu. Að því komu mörg og 

ólík félög og það hafi jafnvel leitt til þess að 

verkfallið stóð lengur , en þú telur að hafi 

þurft að vera.

„Verkfallið var fimm vikum of langt. Eftir 

að hafði tekist að fá nánast allt, sem síð-

an var í samningnum, það er fimm vikum 

áður en skrifað var undir, vil ég meina að 

við sköðuðum okkar umbjóðendur, ekk-

ert minna en atvinnurekendur, til dæmis 

vegna markaðsmála. Við lentum í, rétt eins 

og ég sagði áðan að kröftunum var dreift 

víða og samkeppni varð milli félaga um 

kröfur. Samkeppni um félagsmenn endur-

speglaðist í því, með yfirboðum. 

Við vorum í kjaradeilunni á allra versta 

tíma sem hugsast getur.  Okkar aðal krafa í 

boðuðum aðgerðum var að gera breytingar 

á verðlagsmálunum og við fengum hana 

fram.  Það má heldur ekki loka augunum 

fyrir því að það hafði safnast upp mikil óá-

nægja og spenna vegna verðlagsmálanna 

og annarra þátta eftir að vera búnir að vera 

svo lengi með lausa samninga frá 2011 og 

hún braust út í þessari deilu. Ef útgerðirn-

ar læra ekki af því þá verður bara harðari 

slagur næst.

Við og sumir að forystumönnum Sjó-

mannasambandsins áttuðum okkur á að, 

vegna gengis krónunnar, er staða tveggja 

útgerðarþátta eiginlega kominn á núllið. 

Það eru línuskipin og frystitogararnir. Það 

var ekki mikið svigrúm til að hækka launa-

kostnað á þessi skip. Auðvitað verðum við 

að skoða þetta ábyrgt. Það er bara þannig.“

Því miður er staðan að verða þannig í dag 

vegna krónunnar að erfitt er að fá menn á 

skip í sumum útgerðaflokkum.“ 

Voru þá einhverjir úr röðum forystu sjó-

manna óbilgjarnir?

Ég segi þetta vera ljótt. 
Þetta er þjófnaður.  

Stéttarfélögum á 
Íslandi er treyst fyrir 

einu prósenti af öllum 
launum í landinu. 
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„Óbilgirni og ekki óbilgirni. Ég hef sagt á 

fundum í VM, hringinn í kringum landið 

síðastliðinn fjögur ár, vegna verðlagsmál-

anna, sem hafa verið mikið í umræðunni 

að við hefðum átt að taka slaginn við út-

gerðarmenn meðan veislan stóð sem hæst. 

Þá 

mátti 

enginn 

vera 

að því. 

Það 

var svo 

gaman að þéna peninga. Við verðum líka 

að vera gagnrýninn á okkur sjálf og læra 

af reynslunni. Við þurfum að vera klókir í 

okkar aðgerðum og tímasetja þau rétt.

Því miður er staðan að verða 
þannig í dag vegna krónunnar 
að erfitt er að fá menn á skip í 

sumum útgerðaflokkum.“ 
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Á rEki í 
Tólf daGa 
Og TaLdir aF

Fyrir nokkrum árum settist ég niður með Kjartani Guðjónssyni. Kjartan er nú látinn. 

Hann vann, á árinu 1940, fágætt afrek þegar hann mepð kunnáttu sinni bjargaði eigin 

lífi sem og skipsfélaga sinna. Þeir voru á bátnum Kristjáni RE 90, sem varð aflvana 

og rak dögum saman undan veðri og hafstraumum. Kjartan var vélstjóri á Kristjáni 

RE. Hér fer viðtalið við Kjartan og frásögn af raunum þeirra.
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Það var 19. febrúar 1940 sem Kristján RE 

90 hélt í línuróður frá Sandgerði í ágætis-

veðri. Línan var lögð átta sjómílur út af 

Sandgerði. Um klukkan fjögur síðdegis, 

þegar búið var að draga, bilaði vélin. Í 

sömu mund skall á svartabylur og sífellt 

bætti í veðrið og að því kom að bátinn rak 

stjórnlaust. Í tólf daga hröktust bátsverj-

ar við slæman aðbúnað og voru fljótlega 

taldir af. Þann 1. mars náðu þeir loks 

landi við illan leik en allir heilir á húfi. 

Þetta eru lengstu hrakningar sem vitað 

er um hér við land. Fimm menn voru á 

bátnum: Guðmundur Bæringsson skip-

stjóri, Kjartan Guðjónsson vélamaður og 

hásetarnir þrír; Sigurður Baldur Guð-

mundsson, Sigurjón Viktor Finnbogason 

og Haraldur Jónsson. Kjartan Guðjónsson 

býr á Hrafnistu í Hafnarfirði. Hann segir 

dásamlegt að vera á Hrafnistu og þegar 

talað er um aldurinn segir hann að 87 ár 

séu enginn aldur. „Sá sem kemur hingað 

er hólpinn,“ segir Kjartan. Hann segir að 

ófarirnar á Kristjáni RE sitji í sér og hann 

muni þessa tólf daga vel.

Fékk lífið aftur

„Ég man alltaf eftir 1. mars ár hvert því það 

er dagurinn sem við náðum landi. Þótt ég 

sé farinn að kalka smávegis man ég þessa 

hrakninga okkar mjög vel,“ segir Kjart-

an. „Ég hef stundum sagt að ég sé þrjátíu 

og þremur árum yngri en ég er af því að ég 

fékk lífið aftur löngu eftir að ég var talinn 

dauður. Það þótti merkilegt, og þykir 

sjálfsagt enn, að öll áhöfnin skyldi kom-

ast af og enginn okkar slasast.“ 

Áhöfnin sendi strax neyðarmerki og 

setti upp segl. Sama dag sáu skipverjar 

bæði vélbáta og togara á siglingu. Þegar 

þeir sáu togarann kveiktu þeir bál í 

von um að gera  gert vart við sig, en allt 

kom fyrir ekki. Slíkur var bylurinn. Það 

var kolvitlaust veður alla dagana. Einn 

daginn voru nítján bátar að leita þeirra í 

grenjandi byl og stórsjó. Varðskipin leit-

uðu víða. 

„Sennilega hafa þessi skip ekki leitað 

nógu langt,“ segir Kjartan. Skipverjar á 

Kristjáni gátu hvorki staðsett sig né gefið 

upp staðarákvarðanir því engin tæki voru 

í bátnum og talstöðin var til viðgerða í 

Reykjavík. Í dagblöðum frá þessum tíma 

má lesa um hvarf bátsins, leitina og síðan 

af því þegar áhöfnin náði landi. Í blöðum 

var fjallað um hversu mikil öryggistæki 

talstöðvar væru og það að fara á sjó án 

þeirra gæti haft alvarlegar afleiðingar.

Kostur var ekki mikill um borð, enda 

ekki gert ráð fyrir að slíkir bátar væru 

nema einn dag á sjó. Skipverjar átu af 

aflanum. Lifur fyrsta daginn og hrogn 

næstu þrjá daga. Fiskurinn varð slæmur 

til matar þegar á leið. Vatn var af skornum 

skammti og þorstinn varð þeim erfiður. 

Þeirra tíma fréttir sögðu að ekkert vatn 

hafi verið í vatnstanki Kristjáns RE. 

„Það var ekki rétt. Tankarnir voru fullir 

eins og ávallt þegar lagt var frá landi,“ seg-

Ég hef stundum  
sagt að ég sé þrjátíu 

og þremur árum yngri 
en ég er af því að ég 
fékk lífið aftur löngu 

eftir að ég var  
talinn dauður. 

„Ég man alltaf eftir 1. mars ár hvert því það er dagurinn 
sem við náðum landi.“



ir Kjartan. „Hins vegar varð það óhapp að 

vatnið fór forgörðum. Einn okkar fór niður 

að hita kaffi en þá var frosið í krananum. 

Hann gleymdi að skrúfa fyrir kranann 

þegar hann fór upp. Krapastíflan hefur svo 

losnað og allt vatnið rann niður í kjöl.“ 

Átu snjó og sleiktu möstur

Í fyrstu átu þeir snjó, sleiktu möstur eða 

skoluðu munninn með sjó til að tungan 

festist ekki við góminn. Það átti eftir að 

koma sér vel að Kjartan kunni eitt og 

annað fyrir sér við bruggun landa. Hann 

smíðaði eimingartæki og gátu þeir eimað 

allt upp í fjórar flöskur af vatni á dag. „Við 

skiptum vöktum og undir það síðasta urð-

um við stöðugt að passa upp á vatnseim-

inguna. Það finnst engum manni að hann 

deyi úr hungri en þorstinn kvelur mann 

óskaplega.“

Ekki vill Kjartan staðfesta að eftir-

mál hafi orðið af bruggkunnáttu hans. 

„Skömmu síðar hitti ég lögreglumann í 

Reykjavík sem sagði að það væri munur 

að kunna að brugga landa. Sögur um tor-

tryggni vegna bruggkunnáttu minnar eru 

bara vitleysa.“ 

Eins og nærri má geta var kuldinn 

óskaplegur. Þeir hentu sér alklæddir 

í kojurnar en lítið var um svefn, held-

ur blunduðu þeir aðeins. Megn stækja 

var í lúkarnum af olíu og öðru sem þeir 

brenndu. 

„Við héldum á okkur hita með því að 

brenna öllu sem hægt var lóðastömpum 

og meira að segja einni kojunni,“ segir 

Kjartan og tekur fram að samvinna skip-

verja hafi alltaf verið með miklum ágæt-

um og allir hafi þeir haldið ró sinni.

Rerum í gegnum brimið 

Báturinn lak mjög mikið og þar sem vélin 

var stopp gengu dælur ekki. Þurftu skip-

verjar því að ausa allan sólarhringinn og 

reyndist þeim það mjög erfitt. Kjartan seg-

ir að Kristján hafi verið góður bátur, en 

sjórinn hafi verið það mikill að hann hafi 

slegið úr sér. 

Að morgni 1. mars sáu þeir til lands 

við Merkines og settu stefnuna á fjör-

una. Hafnarmenn höfðu séð til bátsins og 

skynjað að ekki var allt með felldu. Hins 

vegar hvarflaði ekki að þeim að hér væri 

Kristján á ferð.

Eftir tólf daga hrakningar tókst 
þeim að ná landi. Kristján RE 
endaði þar sinn feril.
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„Við vorum allir sammála um að láta 

bara slag standa og keyra í gegnum brim-

ið. Við vorum sennilega orðnir sljóir en 

við vorum vissir um að við hefðum engu 

að tapa og töldum alveg víst að við næð-

um landi. Við rerum í gegnum brimið. Þar 

tók bátinn niðri og honum hvolfdi. Þá 

vorum við komnir í gegnum mesta brim-

garðinn og þurftum að synda í land.“ 

Björgunarmönnum hafði tekist að ná 

einum bátsverja með því að kasta út línu. 

Mennirnir tóku nokkrar kollsteypur í 

briminu áður en þeir náðu landi við illan 

leik. Þeir voru mjög kaldir og höfðu sopið 

mikinn sjó.

Minningarathöfnin ákveðin

„Einn björgunarmanna spurði mig hvaða 

bátur þetta væri og þegar ég sagði hon-

um að hann héti Kristján trúði hann 

mér varla. Ég skalf óskaplega af kulda 

og tennurnar glömruðu uppi í mér. Við 

Guðmundur skipstjóri voru settir á sama 

heimili hjá foreldrum Ellýjar Vilhjálms og 

þar nutum við góðrar aðhlynningar.“

 Skipverjar voru allir vel hressir eftir 

þetta volk. Þeir voru löngu taldir af og 

báturinn átti að liggja á hafsbotni. Kjart-

an var trúlofaður Halldóru Maríasdóttur 

og áttu þau von á sínu fyrsta barni. Hall-

dóra vann lengi hjá séra Jónmundi á Stað, 

þeim merkismanni. Hann skrifaði henni 

bréf þegar Kjartan var „dáinn“. 

„Þetta var huggunarbréf til hennar og 

mikið var ég góður maður eins og flestir 

sem eru dauðir,“ segir Kjartan og hlær. 

„Ég átti þetta bréf lengi. Bréfið var vel 

skrifað eins og vænta mátti af séra Jón-

mundi.“ Faðir Kjartans var á lífi á þessum 

tíma og bjó undir Eyjafjöllum, en þar er 

Kjartan fæddur. „Ég bað Valtý Stefánsson, 

sem þá var blaðamaður á Morgunblaðinu, 

að tilkynna föður mínum afturhvarf mitt 

til lífsins. Ekki var sími heima hjá pabba 

svo stúlka af næsta bæ var send til hans 

með skilaboð um að ég væri lifandi,“ segir 

Kjartan. „Hann var ekki stórorður mað-

ur allajafna, en við stúlkuna sagði hann 

blákalt: Þú lýgur því. Enda átti hann ekki 

von á þessum ósköpum frekar en aðrir.“

Bátsverjar komu meira að segja fram á 

miðilsfundi hjá Láru miðli og báru þau 

skilaboð til ættingja að þeim liði vel í 

himnaríki. Kjartani er greinilega skemmt 

yfir þessari vitrun. 

„Lára miðill segir reyndar frá því í bók 

að hún hafi verið blekkt í þessu tilfelli. Ég 

heyrði síðar að Hafsteinn Björnsson mið-

„Við héldum á okkur hita með því að brenna 
öllu sem hægt var; lóðastömpum og meira 
að segja einni kojunni.“

Ég átti þetta bréf lengi. 
Bréfið var vel skrifað 

eins og vænta mátti af 
séra Jónmundi.“



ill hefði verið sannfærður um að værum 

lífs.“ Minningarathöfnin átti að fara fram 

daginn eftir að Kristján kom að landi. í 

staðinn fengu skipverjar heillaskeyti frá 

prestinum. 

„Sjómannastéttin hafði mikið gagn af 

þessu slysi, því eftir það var farið að leita 

miklu betur að týndum bátum. Það var af-

greitt mjög fljótlega að Kristján væri sokk-

inn með manni og mús. Öryggi sjómanna 

hefur aukist og neyðarbúnaður er betri,“ 

segir Kjartan. „Fyrir utan það að hafa ekki 

talstöð var enginn dýptarmælir, hvað þá 

ratsjá. Við vorum komnir það langt frá 

landi að við vorum hættir að sjá fugl.“

Hélt ég væri einn feigur

Viku síðar fór Kjartan aftur til sjós, nú á 

vélbátinn Hjört Pétursson, sem gerður var 

út frá Sandgerði. Þá lenti Kjartan aftur í 

hrakningum og það á sama stað og áður. 

„Skyndilega hvessti af suðvestan og þegar 

við vorum að draga fyrsta balann kemur 

þessi feikna dræsa upp á yfirborðið og allt 

fór í skrúfuna. Vélin snarstoppaði og ég 

reyndi að setja hana í gang en við gátum 

ekki kúplað þar sem skrúfan var stopp,“ 

segir Kjartan. 

„Talstöðin var í landi til viðgerðar, eins 

og verið hafði á Kristjáni, og við settum 

upp neyðarflaggið. Í því kom Brúarfoss 

fyrir Reykjanesið og setti stefnuna beint á 

okkur. Fyrst var reynt að koma léttabátn-

um til okkar en veðrið var svo vont að við 

treystum okkur ekki til að fara í hann. Þá 

lagði Brúarfoss að okkur og tók okkur í 

tog. Varðskipið Sæbjörg kom svo að og tók 

okkur í tog og fór með okkur til Keflavíkur. 

Það varð að setja bátinn í slipp til að skera 

úr skrúfunni.“

Hvernig leið þér, kominn í sömu aðstöðu 

og nánast á sama stað?
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Talið frá vinstri: Haraldur 
Jónsson, Kjartan Guðjónsson 
vélamaður, Sigurður Baldur 
Guðmundsson, Guðmundur 
Bæringsson skipstjóri og 
Sigurjón Viktor Finnbogason.
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„Mér datt einna helst í hug að ég væri 

eini feigi maðurinn í hópnum og hér væri 

komið að leiðarlokum.“

Upp frá þessu gekk sjómennska Kjart-

ans áfallalaust í áratugi. Hann og Hall-

dóra fluttust til Bolungarvíkur og þar var 

Kjartan til sjós á skipum Einars Guðfinns-

sonar og á eigin trillu þar til hann var 72 

ára. Ekki settist hann í helgan stein þegar 

hann hætti til sjós, heldur fór að stála í 

frystihúsinu.

„Ég hætti daginn áður en ég varð áttræð-

ur. Mér finnst ég hafa skilað nógu starfi um 

ævina.“ 

Kjartan og Halldóra eignuðust tíu börn 

en af þeim létust þrjú af slysförum. „Ég 

fór ekki í sjóinn en það átti fyrir elsta syni 

mínum að liggja. Hann fórst með Heiðrúnu 

frá Bolungarvík í vonda veðrinu þegar 

nokkrir togarar fóru niður í Djúpinu. Ann-

ar sonur minn fórst í bruna í Danmörku 

og yngsta dóttir mín varð fyrir bíl aðeins 

22 ára. Lífið er mikill skóli. En ég er ríkur 

núna að eiga sjö börn og fjölda barna-

barna og barnabarnabörn.“ 

Halldóra lést árið 1970. Það má sjá að 

Kjartan hefur verið mikið hraustmenni. 

Stórar vinnulúnar hendur bera erfiðinu 

merki. 

„Núna fyrst hef ég það verulega gott. Ég 

þarf ekki einu sinni að hugsa. Ég bjó lengi 

einn með yngstu börnunum eftir að konan 

mín lést. Eftir að þau fóru að heiman fór ég 

að fara í sólarlandaferðir.“

Kjartan býr á Hrafnistu í Hafnarfirði og 

er ánægður þar. Á góðviðrisdögum segist 

hann sjá sjö kirkjur út um gluggann sinn. 

„Ég tók þá ákvörðun að flytja hingað 

meðan ég er enn með ráði og rænu. Hér er 

gott að vera og ég lifi eins og blómi í eggi,“ 

segir Kjartan Guðjónsson. 

Kristján RE 90 var 15 tonn og smíðaður í 

Reykjavík árið 1923. Í bátnum var 40 hest-

afla Bolinder-vél. Einsog nærri má geta 

vöktu hrakningar bátsverja á Kristjáni 

mikla athygli. í tilefni þess að Kjartan Guð-

jónsson eimaði sjó varð þessi staka til. 

Því miður er ekki vitað hver setti hana 

saman: 

Karlarnir á Kristjáni 

kunnu það sem við átti. 

Brást ei bruggunin 

besta huggunin.

(Það var á árinu 1994 sem ég heimsótti 

Kjartan á Hrafnistu í Hafnarfirði. Frásögn 

hans er merkileg og sögð af hæversku).

Sigurjón M. Egilsson.

Kristján RE var fimmt-
án tonna bátur.

En ég er ríkur núna 
að eiga sjö börn og 

fjölda barnabarna og 
barnabarnabörn.
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Styðjum baráttuna gegn brotastarfsemi á 
vinnumarkaði með virkum hætti

Upplýsum …

Alþýðusamband Íslands

... erlenda starfsmenn og 

ungt fólk um réttindi þeirra 

og skyldur.

... erlend fyrirtæki og aðra 

atvinnurekendur sem ráða 

erlenda starfsmenn og ungt 

fólk um skyldur sem því 

fylgja.

... brot á vinnumarkaði, 

krefjumst úrbóta og komum 

upplýsingum um meint brot 

til viðkomandi stjórnvalda 

og eftirlitsstofnana.

www.asi.is/ekkertsvindl
Kynntu þér málið á vefsíðu verkefnisins:
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ísland á ekki 
fólk í allar stöður

Böðvar Jónsson, hjá Íslenskri verkmiðlun, segir 

Íslendinga eina ekki geta mannað öll þau störf 

sem þarf til að halda samfélaginu gangandi. Því 

sé og verði þörf fyrir starfsmannaleigur hér á 

landi. Íslensk verkmiðlun er starfsmannaleiga 

sem þjónustar mismunandi fyrirtæki hér á landi 

og útvegar fólk í hin ýmsu störf.
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Fyrirtækið er í samstarfi við Adecco Group, 

sem er ein stærsta starfsmannaleiga á 

heimsvísu með meira en fimmþúsund skrif-

stofur í um eitthundrað löndum. Því hefur 

Íslensk verkmiðlun aðgang að gríðarlega 

stórum gagnagrunni sem hefur að geyma 

starfsmenn sem eru að leita að störfum 

erlendis, ýmist til að auka tekjur sínar eða 

einfaldlega í ævintýraleit. Ísland er nú val-

möguleiki fyrir þetta fólk.

Ingi Örn Gíslason er annar eigandi fyr-

irtækisins. Ingi er flugvélaverkfræðingur 

að mennt og hafði starfað sem slíkur út 

um allan heim í um 15 ár eða svo. „Stóran 

hluta af starfsferli Inga hafði hann starfað 

fyrir starfsmannaleigur og atvinnumiðl-

anir, meðal annars Adecco. Í flugbransan-

um er algengt að fólk starfi fyrir fyrirtæki 

eins og okkar,“ segir Böðvar. Þegar Ingi 

kom heim kom svo upp sú hugmynd að 

fyrirtækinu, þar sem Böðvar og Ingi voru 

sammála um að hlutirnir hefðu ekki verið 

gerðir faglega hvað þessi mál varðar hér á 

landi. 

Undirbúningurinn skipti miklu

„Áður en við fórum af stað funduðum við 

með Vinnumálastofnun, Alþýðusambandi 

Íslands og fleirum til að gera allt sem unnt 

væri til að starfsemi okkar yrði í sátt við 

alla sem að þessum málum koma,” segir 

Böðvar.  

 Böðvar Jónsson og 
Ingi Örn Gíslason reka 
starfsmannaleiguna Íslensk 
verkmiðlun.
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Böðvar segir að með þeim stóra gagn-

grunni sem fyrirtækið hafi aðgang að sé 

hægt að útvega starfsmenn sem sannar-

lega uppfylla þau skilyrði, svo sem 

menntun, hæfni og aðrar kröfur sem sett-

ar eru af þeirra viðskiptavinum. Íslensk 

verkmiðlun hefur sérhæft sig í menntuðu 

fólki. Samstarfsaðili okkar erlendis sér 

um að sannreyna menntun, próf og annað 

sem þurfi að athuga. Þá fara starfsmenn 

í viðtöl erlendis, en áður en að ráðningu 

kemur ræða starfsmenn Íslenskrar verk-

miðlunar við starfsmennina ásamt því að 

fara yfir ferilskrár og meta hvort viðkom-

andi aðili sér réttur í það starf sem óskað 

er eftir hverju sinni. Í stjórnunarstöður er 

fólki flogið til Íslands í viðtöl.  „Við útveg-

um öllu þessi fólki kennitölur og látum 

fagfélögin fá upplýsingar um réttindi við-

komandi. Allir okkar starfsmenn fá vinnu-

staðaskírteini við komuna til landsins, 

bankareikningar eru tilbúnir og tryggt 

er að allir þeir starfsmenn, sem koma 

með okkar milligöngu, séu sjálfstæðir frá 

fyrsta degi. Þeir eru ekki háðari okkur 

frekar en aðrir starfsmenn eru almennt 

sínum vinnuveitenda.“

Starfsmennirnir gera kröfur

Böðvar segir margskonar samninga vera 

gerða. Ýmist er fólk fengið í tímabundin 

verkefni eða til lengri tíma. Þá er nokkuð 

Þeir eru ekki háðari 
okkur frekar en 
aðrir starfsmenn 
eru almennt sínum 
vinnuveitenda.
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um að til að mynda þrír starfsmenn sinni 

tveimur stöðugildum, þannig komist þeir 

heim með reglulegu millibili. „Það tryggir 

okkur fjölskyldufólk, sem er oft bestu 

starfsmennirnir.“ 

En hver borgar kostnaðinn af þessu öllu?

„Notandinn greiðir kostnaðinn,“ segir 

Böðvar, það er fyrirtækið sem óskar eft-

ir  starfsmanninum. Hvað varðar launin, 

segir Böðvar að trúnaðarmenn á vinnu-

stöðum geti fengið að sjá launaseðla, sé 

óskað eftir því og þannig fengið stað-

festingu á því að rétt laun séu greidd. „All-

ir ráðningasamningar eru að auki sendir 

til Vinnumálastofnunnar og þaðan til Al-

þýðusambandsins til staðfestingar. 

Margir hafa horn í síðu starfsmanna-

leiga, telja þær þrælabúðir. „Það er ekki 

þannig. Við leggjum mikið upp úr því að 

útvega hæft starfsfólk sem vinnur starf 

sitt vel. Fólkið sem við erum að leita eftir 

gerir kröfur, er eftirsótt og getur oft valið 

úr störfum. Við lítum svo á að við séum í 

beinni samkeppni við Noreg hvað til dæm-

is iðnmenntað fólk varðar. Okkar starfs-

menn starfa eftir íslenskum kjarasamn-

ingum og í raun er engin munur á þeim og 

öðru launafólki hér á landi.“

Vantar vottun

Böðvar segir að það séu einfaldlega nokkrar 

iðngreinar að deyja út hér á landi og nefnir 

bílaréttingar í því samhengi. „Það mætti halda 

að það þyki ekki nógu flott að fara í iðnnám í 

dag. Það virðist sem leið allra liggi í viðskipta-

fræði eða lögfræði”, segir Böðvar. „Við verðum 

að reyna að breyta þessu og fá unga fólkið okk-

ar til þess að sýna iðnnáminu meiri áhuga.“

Íslensk verkmiðlun er nú með um tvö 

hundruð starfsmenn á launaskrá. Eru Ís-

lendingar þeirra á meðal?

Fólkið sem við  
erum að leita eftir 

gerir kröfur, er 
eftirsótt og getur 

oft valið úr störfum. 
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„Já, á skrifstofu fyrirtækisins, en ekki hjá 

viðskiptavinum okkar, en það hafa verið 

Íslendingar hjá okkur.“

Hvernig er kynjahlutfallið, eru fleiri karl-

ar?

„Já, karlarnir eru fleiri, en við erum 

samt með nokkuð margar konur.“

Viðtökur við þjónustu fyrirtækisins 

hafa verið mjög góðar. Viðskiptavinir 

sem hafa nýtt sér þjónustu fyrirtækisins 

einu sinni gera það aftur. Böðvar þakkar 

það meðal annars hve vel var staðið að 

hlutunum í upphafi, góðum tengslum við 

opinberar stofnanir og því samstarfi sem 

Íslensk verkmiðlun á við Adecco. Hann 

telur líka að eitt af því mikilvægara í 

öllu þessu sé að starfsfólkið sem hingað 

kemur sé ánægt. Íslensk verkmiðlun hef-

ur haft milligöngu um íslenskukennslu, 

boðið upp á fótboltatíma og reglulegar 

skoðunarferðir um landið. Þá nefnir 

Böðvar einnig að hluti af ráðningarferl-

inu sé að komandi starfsmenn geti kynnt 

sér aðstæður og aðbúnað í gegnum vef-

síðu sem þeir fái aðgang að. Þar geti þeir 

kynnt sér meðal annars húsnæði, um-

hverfið sem fólkið kemur til með að búa í 

og skattaumhverfi svo eitthvað sé nefnt.

„Okkur finnst vanta eitt og það er vott-

un á starsemi sem þessa. Við leggjum 

mikið upp úr því að gera hlutina vel. Við 

viljum getað starfað á samkeppnisgrund-

velli og því tækjum við einhversskon-

ar vottun á þessa starfsgrein fagnandi,“ 

segir Böðvar Jónsson hjá Íslenskri verk-

miðlun.

Íslensk verkmiðlun hefur 
haft milligöngu um ís-
lenskunkennslu, boðið upp 
á fótboltatíma og reglulegar 
skoðunarferðir um landið.



VERTU MEÐ VINNUTÍMANA Á HREINU
Klukk er nýtt og frítt tímaskráningarapp fyrir launafólk. Þú skráir vinnutímana þína með einum 
smelli í Klukk og veist þá nákvæmlega hversu mikið þú vinnur og hvenær. Hægt er að virkja 
staðsetningarbúnað í appinu sem minnir þig á að klukka þig inn eða út.
Náðu þér í Klukk í AppStore eða á GooglePlay.

Nánar á asi.is/klukk 
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Hampiðjan var stofnuð árið 1934 og hefur frá þeim tíma vaxið í stórt alþjóðlegt 

fyrirtæki. Einn af undirstöðuþáttum í starfsemi Hampiðjunnar er vöruþróun.

Heimsókn    
í Hampiðjuna
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Ágúst Grétar Ingimarsson 
netagerðarmeistari.  
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„Það er ekkert sem heitir hefðbundinn dagur 

hjá Hampiðjunni. Starfsmenn þjónusta við 

framleiðslu og viðhald á veiðarfærum. Ef 

það þarf að veita þjónustu gerum við það 

hvenær sem er og þá er unnið um helgar og 

á kvöldin,“ segir Árni Skúlason, framleiðslu-

stjóri hjá Hampiðjunni. Hann hefur unnið í 

netagerð frá 19 ára aldri, er netagerðarmeist-

ari að mennt og iðnrekstrarfræðingur frá 

Tækniskólanum.

Hampiðjan er merkilegt fyrirtæki. Á sér 

langa sögu, sögu sem hefur breyst mikið. Í 

dag er Hampiðjan fjölþjóðleg. Aðeins lítill 

hluti framleiðslu Hampiðjunnar er á Íslandi. 

Stærsta verksmiðjan er í Litháen.

Árni Skúlason er framleiðslustjóri. Hann 

segir erfitt að fá ungt fólk til að læra neta-

gerð. „Við erum með þrjá nema núna, sem 

er gott,“ segir hann. Nemarnir eru þó engin 

unglömb, 33 ára, 34 ára og 55 ára gamlir. 

Tækifærin eru þó mörg, þar sem netagerð er 

alþjóðleg. 

Ég 54 ára og yngstur allra 

 „Ég var sjómaður og þegar ég hætti á sjónum 

fór ég að vinna á netaverkstæði og ég hef ver-

ið við þetta síðan,“ sagði Ágúst Grétar Ingi-

marsson, netagerðarmeistari hjá Hampiðj-

unni. Hann byrjaði að læra árið 1986.

Ágúst Grétar er Tálknfirðingur að upp-

runa. Hann segir að þar hafi verið netaverk-

stæði og sem ungur drengur fór oft þangað. 

„Segja má að ég hafi alist upp við þetta. Þar 

kviknaði áhuginn.“

Ágúst Grétar segir margt hafa breyst á 

síðustu árum, einkum siðustu tíu árum. 

Ekki síst vinnuaðstæður. „Hér er aðstaðan 

einsog best verður á kosið.“ Þrátt fyrir allar 

breytingar segir hann grunninn í vinnunni 

alltaf vera þann sama. 

Ágúst Grétar segir að netagerðin krefjist 

þess að sá sem vinnur við hana þurfi alltaf 

að vera að hugsa um það sem hann er að 

gera. Hann segir veiðarfærin flest vera stór 

og fyrirferðamikil. „Minnsta skekkja sem 

gerð er, getur skipt miklu. Þetta verður allt 

að vera rétt. Ef ekki kemur fram skekkja sem 

getur breytt gildi veiðarfærisins.“

Ágúst Grétar segir að alltaf sé unnið að 

þróun veiðarfæra. Hann segir að mörgu að 

hyggja við gerð veiðarfæra. „Það þarf að 

nýta hæfi skipsins, spara olíu og eins að 

Árni Skúlason framleiðslustjóri. 
„Við erum með þrjá nema núna, 

sem er gott.“

Það er ekkert sem 
heitir hefðbundinn 
dagur hjá Hampiðjunni. 
Starfsmenn þjónusta 
við framleiðslu og 
viðhald á veiðarfærum. 

MyndiR/HaG
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gera allt svo veiðarfæri rifni sem minnst. 

Við erum alltaf að reyna að létta veiðarfær-

in.“

Hann segir efnin sjálf ekkert hafa breyst. 

Tal okkar berst að nýliðun í greininni. 

Ágúst Grétar segir það vera áhyggjuefni. „Ég 

er 54 ára gamall og er yngstur netagerðar-

meistaranna hérna. Þeir eru sumir lærðir 

upp á skrifstofu og eru yngri, en þeir starfa 

ekki við þetta.“

En það eru tækifæri í þessari atvinnu?

„Já, mjög svo. Það vantar ekki bara fólk á 

Íslandi. Íslenskir fagmenn hafa ótal tæki-

færi, það er alltaf pláss fyrir okkur hér og 

þar.“

Er nokkur eftirsjá að hafa valið þessa leið?

„Nei, ég er bara atvinnumaður í þessu. Ég 

lifi og hrærist í þessu. Áhuginn er ódrepandi.“

En hvernig er það, þegar unnið er við 

veiðarfæri í landi, sér sá sem það gerir 

veiðarfærið fyrir sér hvernig það virkar í sjó?

„Já. Ég var ellefu ár til sjós og þar kynntist 

ég veiðunum. Sú reynsla og þekkingin sem 

fékkst þar hefur hjálpað mér. Það er gott fyr-

ir netagerðarmann að hafa verið til sjós. Það 

er mikils virði að hafa séð hvernig veiðar-

færið vinnur, hvernig það er þegar það kem-

ur upp, hvernig er að láta það fara og návíg-

ið við veiðarfærið eykur skilning þeirra  sem 

við það starfa.“

„Nei, ég bara atvinnumaður í þessu. Ég lifi og hrærist í 
þessu. Áhuginn er ódrepandi,“ segir Ágúst Grétar.

 Ég var ellefu ár til 
sjós og þar kynntist 

ég veiðunum. Sú 
reynsla og þekkingin 
sem fékkst þar hefur 

hjálpað mér.
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Kjararáðstefna vélstjóra á fiskiskipum verður haldin á Hótel Selfossi dagana 

6. til 8. október 2017. Á ráðstefnunni verður fjallað um málefni félagsmanna 

VM sem starfa sem vélstjórar á fiskiskipum. Ráðstefnan hefst kl. 13:00 

föstudaginn 6. október og lýkur sunnudaginn 8. október. Gist er í tvær 

nætur, aðfaranótt laugardagsins 7. og sunnudagsins 8. október. Gistingin er 

félagsmönnum og mökum þeirra að kostnaðarlausu.

Rútuferðir verða í boði frá húsi VM að Stórhöfða 25 á föstudeginum  

og til baka á sunnudeginum. félagsmenn búsettir utan 

höfuðborgarsvæðisins eiga rétt á endurgreiðslu ferðakostnaðar vegna 

mætingar á Kjararáðstefnu VM.

Skipulag ráðstefnunnar

Ráðstefnan verður sett kl. 13:00 föstudaginn 6.október. að lokinni 

setningarathöfn verða flutt erindi fram eftir degi. Um kvöldið verður svo 

kvöldverður með mökum. Á laugardeginum verður hópavinna frá kl. 09:00 

til 17:00. Kvöldverður og skemmtun með mökum frá kl. 19:00.  

Sunnudagur 8. október: Morgunmatur og heimferð

Félagsmenn eru hvattir til að taka dagana frá og skrá sig á ráðstefnuna.

Skráning og nánari upplýsingar hjá Guðna Gunnarssyni í  

síma  575 9805 eða á gudnig@vm.is 

kjararáðstefna 
vélstjóra á fiskiskipum
Hótel Selfossi 6. til 8. október 2017

Tímarit Vm júní 201746



dagskrá

Fundarstjóri Sigurjón M. Egilsson 

Föstudagur 6.október 2017

13:00    Skráning ráðstefnugesta

13:15 Ávarp - Guðmundur Ragnarsson, formaður VM

13:25 Markmið VM - kjaraviðræður og -samningar     

13:45 framtíðarsýn SfS á störf vélstjóra á fiskiskipum     

14:05 Getur sátt náðst um núverandi fyrirkomulag verðlagsmála

 í sjávarútvegi?  Hvert er ósættið?     

14:25 Sýn SfS á verðlagsmál/launakerfi     

14:45 Sýn VM á verðlagsmálin/launakerfi    

15:05 Kaffihlé

15:20 Pallborð – Stjórnandi Sigurjón M. Egilsson

17:00 Vinnuhópar skipaðir

17:30 dagskrá lýkur

20:00 Kvöldverður með mökum og frjálst kvöld

Laugardagur 7.október 2017

09:00 yfirferð um verkefni vinnuhópa:  

09:30 Kaffi 

10:00 Þróun laun sjómanna á fiskiskipum:

11:00 Hópavinna

12:00 Matur 

13:00 Hópavinna

14:30 Kaffi

15:00 félagsfundur

17:00 dagskrá lýkur 

19:00 fordrykkur

19:30 Kvöldverður og skemmtun með mökum

Sunnudagur 8. október 2017

Morgunmatur og heimferð

Landsfélag í vél- og málmtækni

Ky n n t u  þ é r  m á l i ð  á  w w w.v m . i s 
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Styrjaldarárin
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Saga vélstjórastéttarinnar á íslandi
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Félag vélstjóra og málmtæknimanna hefur gefið út sögu vélstjórastéttarinnar 

á Íslandi. Vélstjórar eiga sér merka sögu sem tekst vel að fanga í bókinni. 

Útgáfan er sérstök þar sem mest er lagt upp úr rafrænni útgáfu hennar. 

Sigurgeir Guðjónsson sagnfræðingur var ritstjóri bókarinnar. Hér er kafli úr 

bókinni, kafli sem Sigurgeir valdi. Þar er fjallað um seinni heimstyrjöldina.

21. júlí 1939, tveir þýskir kafbátar koma í opinbera heimsókn til Reykjavíkur. Hér er annar þeirra, U27 að sigla inn í Reykjavíkurhöfn
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Vélstjórafélagið brást fljótt við innrás 

Þjóðverja í Pólland 1. september 1939.  

Á stjórnarfundi þann 5. september voru 

teknar fyrir stríðstryggingar og launa-

uppbót fyrir þá sem sigldu inn á mögu-

leg átakasvæði. Þorsteinn Árnason stýrði 

fundinum og sagði að strax þegar ljóst var 

að stríð myndi brjótast út hefði hann sett 

sig í samband við önnur sjómannafélag í 

landinu. Í kjölfarið hefðu verið send bréf 

til Eimskipafélags Íslands, Eimskipafélags-

ins Ísafold, Eimskipafélags Reykjavíkur, og 

símskeyti til Kaupfélags Eyfirðinga (KEA), 

Skallagríms í Borgarnesi vegna Laxfoss 

og áhöfn Brúarfoss sem var í Kaupmanna-

höfn. Sjómannafélögin gerðu kröfu um 

að fyrrnefnd ákvæði tækju mið af þeim 

stríðstryggingum sem voru hjá skipafé-

lögum á hinum Norðurlöndunum.  Samtök 

sjómanna og skipafélögin náðu samning-

um hinn 7.október og fylgdu samningunum 

ákvæði um áhættuþóknun af kaupi,  ásamt 

viðbótum umfram ákvæði frá Trygginga-

stofnun sem tryggðu skipverja gegn örorku 

eða dauða. 

Á stríðsárunum kom fyrir að vélstjórar 

fengju ekki greitt eins og samningar kváðu 

á um.

a) Fyrir siglingar á pólskar og þýskar 

hafnir eru greiddar 200% í uppbót. 

Þessi uppbót er reiknuð frá byrjun þess 

sólarhrings, þegar skipið fer framhjá 

Falsterbo og hættir í lok þess sólar-

hrings, þegar skipið fer aftur fram-

hjá Falsterbo á vesturleið. Ef skipið 

fer framhjá þýskri eða pólskri höfn til 

annarrar Eystrasaltshafnar, er þó hætt 

að greiða uppbótina, þegar skipið fer 

yfir línuna Memel-Falsterbo. Ef skipið 

fer frá þýskri eða pólskri höfn í gegn 

um Stórabelti eða Litlabelti, er hætt að 

greiða uppbótina, þegar skipið fer inni í 

Stórabelti eða Litlabelti eða öfugt. Fyrir 

Um 1940. Reykjaborg RE 
64 úti á rúmsjó.  Íslenski 
fáninn málaður á skipshlið 
vegna ófriðarins í Evrópu

 Sjómannafélögin 
gerðu kröfu um að 

fyrrnefnd ákvæði 
tækju mið af þeim 
stríðstryggingum 

sem voru hjá 
skipafélögum á hinum 

Norðurlöndunum.  
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siglingar annarstaðar í Eystrasalti er 

greidd 100% uppbót. 

b) Fyrir siglingar á Norðursjónum og 

Atlantshafinu er greidd 200% uppbót 

milli 12 gr. austl. 20. gr vestl. lengdar, 

65. gr. norðl. breiddar og 30. gr. norðl. 

breiddar. Þessi uppbót er greidd frá 

byrjun þess sólarhrings þegar skipið fer 

inn á hættusvæðið og til loka þess sól-

arhrings þegar skipið fer út úr hættu-

svæðinu.

c) Fyrir siglingar til landa í Miðjarðarhaf-

inu, sem ekki eiga í stríði, er greidd 100% 

uppbót. Fyrir siglingar til landa í Mið-

jarðarhafinu, sem eru í ófriði, er greidd 

200% uppbót. Uppbótin byrjar þegar siglt 

er framhjá Gíbraltar resp (eða) Port Said.

Í byrjun ársins 1940 voru stríðstryggingar 

síðan lögfestar fyrir vélstjóra eins og aðra 

sjómenn. Þetta voru erfiðir tímar og margir 

vélstjórar voru ekki tilbúnir að sigla á 

evrópskar hafnir þrátt fyrir þessi ákvæði. Á 

stjórnarfundi 8. nóvember 1940 var lesið 

upp bréf frá útgerðarmönnum „varðandi 

eklu á faglærðum vélstjórum“. Hér ber að 

nefna að eftir að styrjöldin braust út fengu 

vélsmiðjurnar fleiri verkefni og kusu margir 

faglærðir vélstjórar að vinna þar frekar en 

vera í siglingum. Hér ber að minna á að 

samkvæmt lögunum um vélstjóraréttindi 

frá árinu 1936 þurftu vélstjóranemar að taka 

sveinspróf í valinni járnsmíðaiðn, vélvirkj-

un eða plötusmíði. 

Stríðið hafði ekki áhrif á að nemar gætu 

klárað sinn reynslutíma. Í eftirfarandi töflu 

er skrá yfir nema í Landsmiðjunni:

Haraldur Haraldsson, 

byrjaði 3. okt. 1936, út 3. okt. 1940.

Gunnar Guðjónsson, 

byrjaði 3. jan. 1938, út 3. jan. 1942.

Jón Örn Yngvarsson, 

byrjaði 2. maí 1938, út 2. maí 1942.

Ingi Sveinsson, 

byrjaði 9. sept. 1937, út 9. sept. 1941.

Friðfinnur Árnason, 

byrjaði 25. jan. 1937, út 25. jan. 1941.

Pétur Jónsson, 

byrjaði 29. júní 1937, út 29. júní 1941.

Árni S. Beck, 

byrjaði 1. júlí 1938, 

(framhaldsnám í tvö ár á Eskifirði).

Tryggvi Jóhannsson, 

byrjaði 18. okt. 1938, út 18. okt. 1942.

Margir réttindalausir einstaklingar voru 

þó tilbúnir að freista gæfunnar og ráða sig 

á skip sem sigldu til Englands. Einn þessara 

manna var Sigurður Eiríksson. Eftirfarandi 

sagði hann í bréfi til Hallgríms Jónssonar:  

Hafnarfirði 17. júlí 1944.

Eins og yður mun kunnugt 

hættu nokkrir vélstjórar að sigla 

á togurunum snemma í ófriðn-

um en í þeirra stað varð að taka 

ólærða menn, til að annast 

vélgæsluna. 

Ég undir-

ritaður 

er einn 

þessara 

ólærðu 

manna. Ég 

hef verið 

II vélstjóri 

á b/v Júní frá því ágúst mánuði 

1940, þótt ég fengi ekki undan-

þágu fyrr en dálítið seinna.  

Nú eru það tilmæli mín, að þér 

athugið, hvað Vélstjórafélag 

Íslands, vill fyrir mig og aðra, 

sem eins er ástatt um, gjöra. 

Allar upplýsingar mér viðvíkj-

andi, mun hr Guðmundur Krist-

jánsson vélstjóri Holtsgötu 31 

Reykjavík, góðfúslega láta í té. 

   Sigurður Eiríksson 

Eftir að styrjöldin 
braust út fengu 
vélsmiðjurnar fleiri 
verkefni og kusu 
margir faglærðir 
vélstjórar að vinna 
þar frekar en vera í 
siglingum. 
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Breskur skipafloti 

í Seyðisfirði árið 1945
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Atburðir á fyrri hluta ársins 1941 vöktu 

mönnum ugg í brjósti. Þann 8. mars lagði 

stærsti togari íslenska flotans Reykja-

borg, úr höfn í Reykjavík til Englands með 

ísfiskfarm.  Skipinu var sökkt norður af 

Skotlandi þann 10. mars. Með skipinu fórust 

12 manns en tveimur var bjargað af bresku 

skipi eftir fjóra sólarhringa á björgunarfleka.  

Þann 11. mars 1941 var síðan ráðist á línu-

veiðarann Fróða frá Þingeyri, djúpt suðaust-

ur af Vestmannaeyjum á leið til Englands 

með ísfisk. Fimm sjómenn fórust í árásinni. 

Vegna aukinnar áhættu í siglingum til ná-

grannalandanna náði Vélstjórafélagið að 

knýja fram nýja samninga við skipafélögin 

og voru þeir undirritaðir 29. apríl. Þar voru 

ákvæði um viðbótarþóknun, 100,00 krón-

ur á mánuði og björgunarbáta. Þegar leið 

á árið varð algengara að togarar lönduðu í 

íslenskum höfnum. Það skapaði óánægju á 

meðal togaravélstjóra sem töldu sig hlunn-

farna í samanburði við stýrimenn og jafnvel 

kyndara, en vélstjórar fengu ekki greidd-

an fullan lifrarhlut eins og aðrir skipverjar. 

Mikil umskipti urðu með gerðardómslögun-

um sem Alþingi setti og tóku gildi frá 8. jan-

úar 1942. Með lögunum var stéttarfélögum 

óheimilt að beita sér fyrir launahækkunum 

og atvinnurekendum ekki heimilt að hækka 

laun. Þetta olli ýmsum skærum og flokka-

dráttum á meðal sjómanna sem stjórnir 

einstakra félaga gátu ekki skipt sér af vegna 

gengislaganna.  Þar bar helst á því að há-

setar og kyndarar gátu ekki sætt sig við að 

áhættuþóknunin væri 1/3 hærri en hjá yfir-

mönnum. 

Eftir að gerðardómslögin voru felld úr 

gildi kom stjórn Vélstjórafélagsins að því að 

hreinsa andrúmsloftið og gera heildarsamn-

inga við sína viðsemjendur. Samningarnir 

voru síðan undirritaðir 16. október 1942 og 

var vélstjórum „greiddur fullur lifrarhlutur“. 

Á þessum tíma þurfti að huga að fleiru en 

kjarabótum og útreikningum á aflahlut.  

Bréf sjómannafélaga í Reykjavík og Hafnar-

firði til Ólafs Thors forsætisráðherra þann 5. 

nóvember 1942 er mjög lýsandi og sýnir að 

það þurfti að huga vel að velferð þeirra sem 

sigldu með ísfisk til Englands. Þar áttu allir 

sömu hagsmuna að gæta.

Vér undirritaðir leyfum oss hérmeð 

að leita til yðar hæstvirtur ráðherra um 

eftirfarandi: Undanfarið hafa fulltrúar 

stéttarfélaga sjómanna hér (Reykjavík) 

og í Hafnarfirði komið saman á ráðstefnu 

vegna yfirvofandi breytinga á siglingum 

til Bretlands. Um leið hafa fulltrúar rætt 

um nauðsynlegar breytingar „á reglum um 

útbúnað skipa á ófriðar eða hættusvæðum“ 

og eru sammála um að nauðsyn beri til gera 

nokkrar breytingar á reglunum sem tilraun 

til meira öryggis fyrir lífi manna á sjónum. 

Breytingartillögurnar eru á þessa leið: Við 

3. grein 4. tölulið, að skipskoðunarstjóra 

í samráði við skipstjóra sé veitt vald til að 

ákveða stað fyrir björgunarfleka á skipi og 

flekarnir séu á renni brautum. Þar sem því 

má viðkoma. Við 8. gr. 1. málsgrein breytist 

á þann veg, að skipaeftirlitið hafi stöðugt 

eftirlit með því, að fyrirmælum reglugerðar-

innar sé framfylgt til hins ítrasta og að 

ekkert skip láti úr höfn til útlanda, nema að 

vottorð skipaskoðunarinnar sé fyrir hendi 

um að öll björgunartæki séu í lagi.

Önnur ákvæði umræddrar reglugerðar 

teljum vér að ekki þurfi bráðrar breytingar 

með ef henni er framfylgt. Þá viljum vér 

ennfremur fara fram á að með reglugerð 

séu skip skylduð til að sigla í samfloti báðar 

leiðir í siglingum til Bretlands og leggjum 

mikla áherslu á að slík ráðstöfun komist á 

svo fljótt sem unnt er. Við höfum rætt þessi 

atriði við skipaskoðunarstjóra og teljum vér 

að hann sé oss sammála í aðalatriðum. En 

til þess að rökstyðja þessar tillögur vorar 

vildum vér mega óska þess að þér hæst-

virtur ráðherra veittuð oss viðtal sem allra 

fyrst um þessi mál ásamt skipaskoðunar-

stjóra og um önnur þau mál sem varða sigl-

ingar til útlanda, sem vér teljum að yfirvofi 

meiri hætta en undanfarna mánuði.

Siglingar í samfloti þóttu auka líkurnar á 

Með lögunum var 
stéttarfélögum 
óheimilt að beita sér 
fyrir launahækkunum 
og atvinnurekendum 
ekki heimilt að  
hækka laun. 
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að sjómenn myndu bjargast þegar kafbátar 

eða tundurspillar gerðu árás. Englendingar 

höfðu lært það í stríðinu frá 1914-18, hve 

miklu öruggara það var að sigla í flota 

(convoy) á stríðstímum en sigla einskipa. 

Í sumum stýrishúsum voru einnig settar 

steypuhlífar til varnar og sum skipin voru 

búin hríðskotabyssum.

Haustið 1942 var samþykkt á fiski-

þingi að vinna að því að koma upp sjó-

mannastofu í Fleetwood í Englandi. Þar 

gátu sjómenn í siglingum fengið gistingu, 

uppihald og íslenskan bókakost. Að mál-

inu unnu Pétur Benediktsson sendiherra 

í London, einstök sjómannafélög og út-

gerðarmenn. Eftirfarandi fulltrúar komu 

saman til fundar um málið 6. október: Þor-

geir Pálsson framkvæmdastjóri fyrir hönd 

Íslenskra botnvörpuskipaeigenda, Sigurð-

ur Sigurðsson skipstjóri, fyrir Skipstjóra- 

og stýrimannafélagið Ægi, Þorsteinn 

Árnason vélstjóri, fyrir Vélstjórafélag 

Íslands, Sveinn Sveinsson sjómaður fyrir 

hönd Sjómannafélags Rvíkur og Davíð 

Ólafsson fyrir Fiskifélag Íslands. 

Allt hafði sinn gang í stríðinu. Þann 

5. september 1942 gerðu tvær þýskar 

sprengjuflugvélar loftárás á Seyðisfjörð 

og slösuðust fjórir ungir drengir af þeim 

sökum. Þessir atburðir höfðu sín áhrif og á 

árinu 1943 höfðu flestir starfsmenn Reykja-

víkurbæjar fengið áhættuþóknun ofan á 

laun sín. Á stjórnarfundi Vélstjórafélags-

ins þann 18. febrúar vakti það hinsvegar 

furðu að sama gilti ekki um vélstjóra sem 

unnu við Rafstöðina við Elliðaár. Stjórn 

félagsins sendi bréf  til borgarstjóra, dag-

sett 22. febrúar vegna málsins. Þar sagði 

meðal annars: „Reynslan hefur sýnt að 

orkuverin eru sérstaklega eftirsótt skot-

mörk í hernaði og verður því að álítast, að 

varðmenn stöðvanna séu í allmiklu meiri 

hættu en borgarar almennt, ef til loftárása 

kemur.“

Áfram var einnig tekist á um áhættu-

þóknun fyrir sjómenn. Tilefnið var að 

þann 16. júní 1943 var ráðist á strandferða-

skipið Súðina út af Norðurlandi. Skipið 

laskaðist mikið í árásinni og var dregið af 

enskum togara til hafnar á Húsavík. Tveir 

skipverjar fórust og særðust fjórir alvar-

lega. Áhafnir á strandferðaskipum ríkisins 

brugðust við þessu:

Áhöfnin á Súðinni hafði áður látið heyra í 

sér. Þann 23. mars 1943 hafði fallið félags-

dómur í Reykjavík. VSFÍ hafði höfðað mál 

gegn Skipaútgerð ríkisins. 

 Reykjavík 22. júlí 1943.

Vegna aukinna árása á skip við 

strendur landsins og þess mann-

tjóns, sem þegar hefur af því 

hlotist, teljum vér undirritaðir 

skipverjar  á strandferðaskipum 

ríkisins, áhættuna af strandsigl-

ingum engu minni en annars-

staðar á hinu bannlýsta svæði, og 

finnst oss því ríkja ósamræmi, í 

þeim samningum stéttarfélag-

anna, sem nú gildir um áhættu-

þóknun. Það eru því eindregin 

tilmæli vor, að samningnum við 

skipaútgerð ríkisins um áhættu-

þóknun verði sagt upp, og reynt 

að komast að nýjum endurbætt-

um samningum, í samvinnu við 

önnur stéttarfélög sjómanna. 

Teljum vér oss ekki geta unað 

við minni áhættuþóknun með-

an skipin eru á siglingu, en þá 

sem nú gildir í siglingum á milli 

landa, að undanskildum þeim 

dögum sem skipin liggja í Reykja-

vík, fyrir utan komu og fardaga. 

Væntum vér að stjórn félaga vora 

taki þetta mál til yfirvegunar og 

afgreiðslu, sem allra fyrst

Reynslan hefur sýnt 
að orkuverin eru 

sérstaklega eftirsótt 
skotmörk í hernaði 

og verður því að 
álítast, að varðmenn 

stöðvanna séu í 
allmiklu meiri hættu 
en borgarar almennt, 

ef til loftárása kemur.
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Krefst stefnandi þess, að viðurkennt 

verði, að stefnda beri að greiða hverjum 

lögskráðum vélstjóra á e/s Súðinni 15 

krónur á dag í áhættuþóknun, samkv. 

1. gr. samnings frá 5. sept. 1942, milli 

nefndra aðilja, meðan e/s Súðin sé í 

Reykjavíkurhöfn, enda séu viðkomandi 

vélstjórar ekki í sumarleyfi.

Kröfunni var hafnað. Hún ber þess merki 

að áhafnir skipanna óttuðust loftárásir á 

hafnarsvæðið í Reykjavík. Það var ekki að 

ástæðulausu. Upplýsingar sýna að Þjóðverj-

ar ráðgerðu loftárás á Reykjavíkurflugvöll í 

október 1940.

Þann 1. janúar 1944 voru eldri lög um 

áhættuþóknanir samræmd í eina heild.

Á þessum tíma dró einnig úr árásum á 

íslensk skip. Á fulltrúafundi stéttarfélags 

sjómanna sem haldinn var 15. febrúar 1944 

var samt sem áður reynt að brýna skipafé-

lög, útgerðarmenn og stjórnvöld til að halda 

vöku sinni og virða öryggisreglur. Ályktun-

in var svohljóðandi:

1. Að framfylgja til hins ítrasta sett-

um lögum og reglugerðum um öryggi 

mannslífa á sjónum svo og þeim reglu-

gerðum er gilda um hleðslu skipa.

2. Að skipaeftirlitið noti þann rétt, 

sem því er heimilt að lögum, að beita 

viðurlögum án nokkurar vægðar eða 

tilhliðrunarsemi, gagnvart þeim, sem 

annaðtveggja brjóta eða sniðganga lög 

og reglugerðir, eða fyrirmæli, sem skipa-

eftirlitið hefur gefið.

3. Að forðast í lengstu lög, að láta dæla 

úr botngeymum skipanna til þess að 

Súðin á siglingu  
frá Reykjavíkurhöfn.

Hún ber þess merki 
að áhafnir skipanna 
óttuðust loftárásir 
á hafnarsvæðið í 
Reykjavík. 
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létta þau en áður en þau leggja úr höfn 

til útlanda.

4. Að sjá svo um að ávallt sé nægilega 

mikið um borð í togurunum af togvír-

um þeirra í Englandsferðum til öryggis 

mönnum og skipi á hafi úti, ef skipið 

þarf hjálpar með eða til hjálpar öðru 

skipi.

5. Að sjá svo um að kolaforði skips til 

Englandsferða sé það mikill, að ávallt sé 

um 25 tonn í hliðarboxum, sem ekki séu 

hreyfð, nema þegar nauðsyn krefur.

Svo kom reiðarslagið. Það var úr óvæntri 

átt. Goðafoss var að koma frá Ameríku 

sem þótti öruggara ferðalag en siglingar til 

Evrópu. Þann 12. nóvember 1944 var honum 

sökkt af þýskum kafbáti út af Garðskaga. 

Með skipinu fórust alls 24 einstaklingar en 

18 björguðust. Látinna félaga var minnst á 

stjórnarfundi 13. nóvember. Fundargerðin 

er þannig orðrétt.

Goðafoss slysið: Eftirtaldir menn létu lífið 

þegar M/S Goðafossi var sökkt með tundur-

skeyti út af Garðskaga 10. nóv. 1944.

Hafliði Jónsson 1. vélstjóri.

Sigurður Haraldsson 3. vélstjóri.

Guðmundur Guðlaugsson 4. vélstjóri.

Fundurinn minntist hinna föllnu félaga og 

vottar aðstandendum sína dýpstu samúð.

Þorsteinn Árnason

Júlíus Ólafsson

Hafliði Hafliðason

Ágúst Guðmundsson.

Hermaður og skipsmaður af 
varðskipinu Óðni vinna við 
að gera tundurdufl óvirkt á 
stríðsárunum
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Þann 7. maí 1945 var saminn friður í 

Evrópu. Samt sem áður var ennþá hætta 

á skipaleiðum. Víða voru tundurdufl, sér-

staklega á Norðursjó og á skipaleiðum við 

Norðurlönd. Ekki var hinu að leyna að 

aðstæður höfðu breyst. Þann 18. júlí  var 

á stjórnarfundi Vélstjórafélagsins tekið 

fyrir bréf frá Eimskipafélagi Íslands og 

Eimskipafélagi Reykjavíkur um uppsögn 

áhættuþóknunar fyrir siglingar til Evrópu. 

Allir áhættusamningar fyrir siglingar á far-

skipum féllu síðan úr gildi þann 1. október. 

Óánægju gætti því að með uppsögninni 

féllu grunnkaupshækkanir og dýrtíðarupp-

bót einnig úr gildi en þau ákvæði fylgdu 

samningnum frá árinu 1942. Það náðust 

samningar við skipafélögin 21. desem-

ber. Tíunda grein samningsins hljóðaði 

á þann veg að fram til 1. maí 1946 skyldu 

vélstjórar í strand- og millilandasiglingum 

fá ákveðna stríðsáhættuþóknun. Útgerðar-

menn reyndu einnig að fá því framgengt 

á árinu að samið yrði um niðurfellingu á 

áhættuþóknun en það gekk ekki eftir.

Goðafoss.
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Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri 

Landssamtaka lífeyrissjóða, fjallaði um 

málið í málstofu á Lagadeginum í Hörpu 

og hefur gert það víðar. Hún nýtti tæki-

færið í málstofunni til að vekja athygli á 

ákvæði í 14. gr. laga um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 

129/1997 sem veitir sjóðfélögum möguleika 

á að semja  við maka sína um gagnkvæma 

og jafna skiptingu áunninna lífeyris-

réttinda. 

Þórey var áður forstöðumaður réttinda-

mála hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, 

LSR og Lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga og 

athugið
skiptingu 
lífeyrisréttinda

„Lög leyfa að hjón eða sambýlisfólk skipti á milli sín lífeyrisréttind-

um eða eftirlaunum úr lífeyrissjóðum. Fæstir huga að slíku fyrr en við 

skilnað en ég ráðlegg fólki í sambúð eða hjúskap að kanna málið. Slíkir 

samningar geta verið sjálfsagðir í sumum tilvikum en skapað mismunun 

og því verið varasamir í öðrum tilvikum.“

Ég hef rekið mig á að 
margir telja skiptingu 

lífeyrisréttinda vera 
skilnaðarúrræði en 

þannig er lagaákvæðið 
alls ekki hugsað heldur 

sem jafnréttis- eða 
sanngirnismál.

Þórey S. Þórðardóttir.
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aðstoðaði sjóðfélaga við samningsgerðina 

ef svo bar undir. Það kom líka fyrir að hún 

ráðlegði sjóðfélögum, sem ákveðið höfðu 

að gera skiptasamninga, að hugsa sinn 

gang vegna þess að slíkir samningar væru 

beinlínis óskynsamlegir í þeirra tilvikum.

Ekki hugsað sem skilnaðarúrræði!

Ábendingar Þóreyjar vöktu greinilega 

athygli í fundarsalnum í Hörpu og einn lög-

maður spurði hvert hann ætti að vísa skjól-

stæðingi sem kynni að banka upp á til að 

leita svara eða ráðlegginga um skiptingar-

samning. Hún svaraði því til að rétt væri 

að snúa sér til starfsfólks lífeyrissjóða um 

ráð og leiðbeiningar. Sjálf er hún frummæl-

andi á árlegum fundum með starfsmönnum 

réttindadeilda lífeyrissjóða til að upplýsa 

þá meðal annars um slíka samninga og lög 

þar að lútandi.

„Við getum tekið hjúkrunarheim-
ilin sem praktískt dæmi um 

skiptingu eftirlaunagreiðslna. 
Stór hluti lífeyris fer oft í 

rekstur þeirra, til að greiða fyrir 
rekstur hjúkrunarheimila.“
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„Ég hef rekið mig á að margir telja skipt-

ingu lífeyrisréttinda vera skilnaðarúrræði 

en þannig er lagaákvæðið alls ekki hugsað 

heldur sem jafnréttis- eða sanngirnismál.

Meginreglan er auðvitað sú að lífeyris-

réttindi eru persónubundin. Um þau er ekki 

hægt að semja og þau eru hvorki framselj-

anleg né aðfararhæf. Lífeyrisréttindi er ekki 

unnt að veðsetja og þau eru tekin út fyrir 

sviga við gjaldþrot.

Lífeyrisréttindi eru því nánast „heilög“ í 

þessum skilningi en ákvæði í 3. mgr. 14. 

greinar laga um lífeyrissjóði eru undantekn-

ingarregla. Hún á við um hjón og sambýl-

isfólk og tekur eingöngu til lífeyrisréttinda 

sem falla til á meðan hjúskapur eða óvígð 

sambúð varir eða hefur varað.

Samningar þurfa að vera gagnkvæmir 

og jafnir. Þeir geta einungis varðað lífeyr-

isréttindi og eftirlaun úr lífeyrissjóðum en 

ekki tekið til makalífeyris eða örorkulífeyr-

isréttinda.“

Um hvað má semja?

 Lögin gera ráð fyrir þremur möguleikum í 

samningum hjóna og sambýlisfólks:

•  Lífeyrisgreiðslum er skipt. Greiðslur sjóð-

félaga renna þá að hálfu til maka eða fyrr-

„Samningar þurfa að vera 
gagnkvæmir og jafnir. Þeir 
geta einungis varðað líf-
eyrisréttindi og eftirlaun úr 
lífeyrissjóðum en ekki tekið 
til makalífeyris eða örorku-
lífeyrisréttinda.“
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verandi maka. Greiðslurnar falla niður við 

andlát sjóðfélagans en ef maki eða fyrrver-

andi maki andast á undan sjóðfélaganum 

renna greiðslurnar eftir það óskipt til sjóð-

félagans.

•  Áunnum lífeyrisréttindum skipt. Fyrir 

töku lífeyris en þó eigi síðar en fyrir 65 ára 

aldur, og ef sjúkdómar eða heilsufar draga 

ekki úr lífslíkum, má mynda sjálfstæð eft-

irlaunaréttindi maka eða fyrrverandi maka 

með helmingi lífeyrisréttinda sjóðfélagans. 

Réttindi sjóðfélaga skerðast um leið sem 

skiptingunni nemur.

•   Framtíðarréttindum (iðgjaldinu) skipt 

til að jafna lífeyrisréttindi til framtíð-

ar. Þannig myndast sjálfstæð réttindi fyrir 

maka.

Samningar um skiptingu eru tiltölulega 

sjaldgæfir þegar að er gáð, einungis nokkur 

hundruð slíkir hafa verið gerðir. Þórey segir 

að algengast sé að þar sé kveðið bæði á um 

skiptingu áunninna réttinda og framtíðar-

réttinda.

 Leiðbeiningar, samningseyðublað, verk-

ferlar og fleira varðandi samninga um skipt-

ingu lífeyrisréttinda.

  

Hvers vegna skipta réttindum?

„Við getum tekið hjúkrunarheimilin sem 

praktískt dæmi um skiptingu eftirlauna-

greiðslna. Stór hluti lífeyris fer oft í rekstur 

þeirra, til að greiða fyrir rekstur hjúkr-

unarheimila. Algengt er að annað hjóna fari 

þar inn en hitt sé eftir heima og reki hús og 

heimili. Ef sá sem fer inn á hjúkrunarheimil-

ið fær háar lífeyrisgreiðslur en makinn litlar 
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sem engar er eðlilegt að dreifa greiðslun-

um til að sá sem heima býr hafi eitthvað til 

framfærslu sinnar og heimilisrekstrarins.

Víxlverkun vegna tekjutenginga gagn-

vart greiðslum frá lífeyrissjóðum og 

Tryggingastofnun ríkisins flækir vissu-

lega málið eða getur gert það. Það þarf því 

að kanna í hverju tilviki hvernig landið 

liggur svo niðurstaðan verði ekki sú að 

allt étist upp vegna þess að greiðslur frá 

Tryggingastofnun dragast saman. Þá væri 

betur heima setið en af stað farið, í orðsins 

fyllstu merkingu. Engan veginn er því gef-

ið mál að svona úrræði henti öllum.“

 Er skynsamlegt að gera 

svona samning?

„Já, í mörgum tilvikum er það eindregið svo 

en í öðrum ekki. Ég tel til dæmis þessa leið 

varhugaverða fyrir fólk sem á mikil réttindi 

 Þá væri betur  
heima setið en af  

stað farið, í orðsins 
fyllstu merkingu. 

Engan veginn er því 
gefið mál að svona 
úrræði henti öllum.
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í eldri eftirlaunakerfum (hlutfallssjóðum), 

til að mynda B-deild LSR og í lífeyrissjóðum 

sveitarfélaganna. Þar er sterkur eftirlauna-

réttur og ævilangur makalífeyrir, kerfi sem 

byggt var upp í anda þess tíma að karlinn 

væri útivinnandi en konan heima að hugsa 

um börn og bú. 

Ævilangur makalífeyrisréttur var hugs-

aður henni í hag og við slíkar aðstæður 

myndi samningur um skiptingu lífeyr-

isgreiðslna skapa óeðlilega stöðu – fyrir 

karlinn. Konan fengi helminginn af hans 

hlut og fullan makalífeyri að auki. Karlinn 

léti frá sér helming sinna greiðslna en ætti 

engan rétt á makalífeyri.

Slíkt dæmi sýnir að hvert tilvik verður 

að kanna en fyrir mér vakir að benda á 

lagaheimildina og möguleika til jöfnuð-

ar sem lagaákvæðin veita. Slíkt er alltaf 

athugunar virði.“

Konan fengi helminginn af 
hans hlut og fullan makalíf-

eyri að auki. Karlinn léti frá sér 
helming sinna greiðslna en 

ætti engan rétt á makalífeyri.
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Skussar í
umhverfis- 

málum
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Íslensk stjórnvöld hafa skrifað undir marskon-

ar skuldbindingar og samninga og heitið að gera 

eitt og annað til verndar hafinu. Okkur auðugu 

auðlind. Eftir undirskriftir gerist hins vegar fátt. 

Málum er ekki fylgt eftir. Engin veit hvað gerist í 

framhaldinu. Þetta er gagnrýnt.
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Um árabil hafa lög og reglugerðir gilt hér á 

landi sem byggja á ákvæðum alþjóðlegra 

samninga um varnir gegn mengun sjávar 

frá skipum. Slíkir samningar eru í stöðugri 

endurskoðun á alþjóðavettvangi en um-

hverfis- og auðlindaráðuneyti og Umhverfis-

stofnun hafa lítinn þátt tekið í vinnu vegna 

samninga sem Ísland hefur staðfest. Þá hafa 

ný og eins endurskoðuð samningsákvæði 

aðeins að litlu leyti skilað sér í íslenskan rétt 

sem veldur því t.d. að tilvísanir íslenskra laga 

og reglna í þessa samninga eru að hluta til 

rangar.

Hlutverka- og ábyrgðarskipting, milli 

umhverfis- og auðlindaráðuneytis og Um-

hverfisstofnunar, er um margt óskýr og sam-

skipti og upplýsingaflæði milli þeirra ófull-

nægjandi. Jafnframt hefur skort á að þessir 

aðilar hafi með fullnægjandi hætti sinnt 

þeim verkefnum sem lög um varnir gegn 

mengun hafs og stranda, og reglugerðir sem 

byggja á þeim, kveða á um að þeir sinni. 

Loks hefur ráðuneytið ekki beitt sér sem 

skyldi fyrir nauðsynlegum fjárveitingum til 

að unnt væri að sinna þessum málaflokki 

með viðunandi hætti.

Ísland standi við sitt

Það er ekki einsog textinn hér að ofan sé 

skáldskapur eða ímynd einhvers. Því mið-

ur er það ekki svo. Textinn er sóttur í úttekt 

Ríkisendurskoðunar. Niðurstaðan er ekki 

uppörvandi.

„Ríkisendurskoðun telur mikilvægt að 

Ísland standi að fullu við þær alþjóðlegu 

skuldbindingar sem það hefur undirgengist 

um varnir gegn mengun sjávar frá skipum.“ 

Sagt er brýnt að farið sé eftir skuldbinding-

um sem gerðar eru.

„Engin viðurlög eru við því ef aðildar-

ríki framfylgja ekki alþjóðasamningum 

sem þau hafa staðfest og enginn hefur 

sérstakt eftirlit með framkvæmdinni. 

Ríki geta þó lent í erfiðleikum ef þau 

uppfylla ekki staðfesta samninga og það 

Umgengni um hafið skiptir fáar þjóðir 
meira máli en okkur Íslendinga. Því 

skiptir raunveruleg frammtistaða meng-
unarvarna okkur miklu máli.

Engin viðurlög eru 
við því ef aðildarríki 

framfylgja ekki 
alþjóðasamningum 

sem þau hafa 
staðfest og enginn 

hefur sérstakt eftirlit 
með framkvæmdinni. 
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skaðað ímynd þeirra á alþjóðavettvangi. 

Varnir þeirra gegn mengun frá skipum 

eru t.d. veikari en ella og skip þeirra 

geta mætt hindrunum í höfnum annarra 

aðildarríkja, s.s. vegna óvottaðs meng-

unarvarnabúnaðar.“

Ekki lokið innleiðingu

Ríkisendurskoðun nefnir sérstaklega viðauka 

við MARPOL-samninginn, sem Alþjóðasigl-

ingamálastofnunin telur með mikilvægustu 

alþjóðasamninga á þessu sviði.

„Umhverfisstofnun, í umboði umhverf-
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is- og auðlindaráðuneytis, hefur unnið 

að endurskoðun reglugerða sem byggja 

á MARPOL-viðaukum I og II en sú vinna 

hefur ekki verið til lykta leidd.“  Með þeim 

afleiðingum að ný og eða endurskoðuð 

ákvæði viðaukanna hafa því ekki verið 

innleidd í íslenskan rétt.

Það er víða pottur brotinn hvað þetta 

varðar: „Ísland hefur ekki staðfest við-

auka IV og VI við MARPOL-samninginn. 

Sá fyrri fjallar um varnir gegn skólpmeng-

un frá skipum og hinn síðari um loftmeng-

un frá þeim. Ísland hefur heldur ekki stað-

fest fimm aðra samninga á þessu sviði, þ.e. 

um einkaréttarlega ábyrgð vegna meng-

unar frá olíu í eldsneytistönkum skipa, 

um skipsflök, um takmörkun á notkun 

gróðurhindrandi efna og/eða búnaðar 

á skipum, um takmörkun á losun kjöl-

festuvatns og um ábyrgð og bótaskyldu í 

tengslum við flutning hættulegra efna og 

eiturefna sjóleiðis. Loks hefur Ísland ekki 

staðfest þrjár bókanir við samninga sem 

það á aðild að. Aðild að þessum samning-

um er t.d. mikilvæg til að lágmarka hættu 

á að mengandi efni eða skaðlegar lífverur 

berist milli hafsvæða. Þá styrkir aðild að 

þeim stöðu og ímynd Íslands á alþjóða-

vettvangi og loks geta fjárhagslegir hags-

munir verið í húfi, t.d. þátttaka alþjóða-

samfélagsins í hreinsunaraðgerðum í 

kjölfar skipsskaða. Sem fyrr felast ókostir 

aðildar einkum í kostnaði við eftirfylgni 

og eftirlit með ákvæðum samninganna og 

þeim mannafla og fjármunum sem aðild 

útheimtir.“

Íslensk stjórnvöld eru iðin við 
að taka að sér skuldbindingar. 
Svo gerist ekkert.
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Gerum betur

Það þarf að gera betur: „Ríkisendurskoðun 

hvetur umhverfis- og auðlindaráðuneyti til 

að greina mögulega áhættu af því að Ísland 

framfylgi ekki staðfestum alþjóðasamning-

um um varnir gegn mengun sjávar frá skip-

um, sem og áhættu af því að landið sé ekki 

aðili að slíkum samningum. Hvort tveggja 

eykur m.a. hættu á að eftirliti með mengun 

sjávar frá skipum sé ábótavant. Þótt aðild 

að alþjóðasamningum krefjist fjármagns 

og mannafla felast einnig í henni tækifæri 

til að vera leiðandi í alþjóðasamstarfi um 

málefni hafsins og vera öðrum þjóðum fyr-

irmynd í umgengni við hafið, eins og yfirlýst 

stefna stjórnvalda kveður á um en hingað 

til verður ekki séð að það hafi náð fram að 

ganga.“

Ímynd Íslands í húfi

Í vinnu sinni bendir Ríkisendurskoðun á að 

þó að staðfesting alþjóðasamninga og alþjóð-

legt samstarf krefjist fjármuna og mannafla 

felast einnig í því tækifæri, t.d. til að hafa 

stefnumótandi áhrif á þróun í málefnum 

hafsins. „Einnig gæti það eflt ímynd Íslands 

að vera í einhverjum tilvikum meðal landa 

sem stuðla að gildistöku nýrra alþjóðasamn-

inga en tiltekinn fjölda aðildarlanda þarf til 

að slíkir samningar taki gildi. Hér má t.d. 

nefna samning um losun kjölfestuvatns en 

flest ákvæði hans koma nú þegar fyrir í ís-

lenskum rétti og þetta málefni varðar mjög 

hagsmuni Íslands.“

Ríkisendurskoðun leggur áherslu á mik-

ilvægi þess að umhverfis- og auðlindaráðu-

neyti, í samstarfi við Umhverfisstofnun, 

vinni kostnaðar-, ábata- og áhættugrein-

ingu vegna óstaðfestra alþjóðasamninga 

um varnir gegn mengun sjávar frá skipum 

með það að markmiði að tryggja öryggi haf-

svæða innan íslenskrar lögsögu. Taka þarf 

tillit til kostnaðar og mannafla við þátttöku 

í alþjóðasamstarfi, s.s. vegna endurskoðun-

ar og þróunar þeirra alþjóðasamninga sem 

staðfestir yrðu. Í kjölfarið verða þessir aðilar 

að setja fram skýra forgangsröðun þeirra 

samninga sem mikilvægt er að staðfesta og 

vinna að- gerðaáætlun þar að lútandi, s.s. 

um innleiðingu viðkomandi ákvæða í ís-

lensk lög og reglur og hvernig tryggja megi 

markvisst eftirlit og eftirfylgni með fram-

fylgd þeirra.

Ekki getur verið að staðan teljist viðun-

andi. Þátttaka Íslands er ekki mikils virði 

þegar alvara virðist ekki fylgja undirskrift-

um og þátttöku Íslands. Við erum þó meðal 

þeirra þjóða sem eiga hvað mest undir að 

vel takist til að með að draga sem mest er 

unnt úr mengun sjávar.

Símenntun í iðnaði 

NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS

Hugaðu að þinni símenntun og kynntu þér fjölbreytt námskeið sem í boði eru.

• Ál og álsuða

• Bilanagreining

• CNC - stýrðar iðnvélar

• Hljóð og hljóðdeyfing

• Iðntölvustýringar

• Kerrusmíði

• Kælitækni

• Logsuða - MIG/MAG suða

• Óskaðlegar prófanir NDT

• Pinnasuða

• Rafmagnsfræði

• Rennismíði og fræsing

• Stillingar loftræstikerfa

• Suðuþjálfun í fyrirtækjum

• TIG-suða

• Uppbygging loftræstikerfa

• Vökvatækni

• Þrýstiloftskerfi  www.idan.is

Einnig gæti það eflt 
ímynd Íslands að 
vera í einhverjum 
tilvikum meðal 
landa sem stuðla 
að gildistöku nýrra 
alþjóðasamninga 
en tiltekinn fjölda 
aðildarlanda þarf til 
að slíkir samningar 
taki gildi.
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glæsilegur 
ísfisktogari 

Engey RE 91
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Engey RE 91 nýr ísfisktogari HB Granda hf. er að mörgu leiti frábrugðin hefð-

bundnum ísfisktogurum, eins og við þekkjum þá. Útlitslega er það greinilegt, 

þar sem Engey hefur mjög stórt perustefni sem er mjög frábrugðið hefð-

bundnum útslegnum bóg.  Síðan er það aðallega í útfærslum á vinnslubúnaði 

og lestarkerfi þar sem er mikil nýsköpun um borð í Engey RE-91. 
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 Sömuleiðis er Engey RE-91 fyrsti botnfisk 

togari í  heimi sem er útbúin með „Tier 3“ 

eða 3ja þreps mengunarvarnabúnaði til að 

hreinsa útblástur frá aðalvél.  Útblásturs-

grein aðalvélar er tengd við brennsluhvata 

einingu (SCR, Selective Catalytic Reduction) 

til að ná því mengunarvarnar þrepi.

Varðandi útbúnað fyrir veiðafæri og veiði-

skap er lítið frábrugðið, sem vert er að nefna 

sérstakleg, þar sem skipið er útbúið á hefð-

bundin hátt fyrir togveiðar.   Þó má nefna 

að þriðji gils er staðsettur alveg fremst í 

stefni skipsins og er þá verið að leitast við 

að takmarka færslur á gilsum uppá trolli við 

hífingu.

Varðandi almennar upplýsingar um skip-

ið og búnaðarupplýsingar er vísað í með-

fylgjandi „Upplýsingablað“, sem einnig sýn-

ir aðalfyrirkomulagsteikningu af skipinu.

Frábrugðið skrokkform

Engey RE-91 er með að öllu leiti hefðbundið 

skokkform að undanskildu stefnisforminu, 

sem er stórlega ýkt peruform, og nær alla leið 

upp að bakkaþilfari skipsins.  Stefnisform-

ið hefur sýnt sig að vera mjög heppilegt í sjó 

framan á skipið.  Virkni stefnisins er þannig 

að aukið flot í framskipi, og bogadregið 

stefnisformið að ofanverðu tekur ákomandi 

sjó uppá stefnið, og sleppir honum síðan 

átakalaust niður hliðar stefnisins og aftur 

með skipinu.  Hefðbundið perustefni þar sem 

pera er mun minni og síðan útsleginn bógur 

þar fyrir ofan hefur töluvert rýrara flot í neðri 

hluta framskipsins, en bætir mun brattar í 

viðtökur skrokksins í efri hluta stefnis, þar 

sem bógur er útsleginn.  Þannig má segja að 

stefnisform Engeyjar sætti sig heinlega við að 

Archimedes vinni sína vinnu í rólegheitum, 

og leyfi stefni skipsins að fara dýpra í sjóinn 

og byggir þannig upp nauðsynlegt flott hægt 

og rólega til að skila skipinu upp aftur að 

framan, á meðan hefðbundinn útslegin bóg-

ur með rýrara flotmagn neðantil þurfi í raun 

Archimedes á sterum þegar ofar dregur.  

Þær bröttu viðtökur á sjó sem hefðbundið 

stefnisform hefur, gerir það að verkum að 

sjór sem slíkt stefni kastar gjarnan frá sér, 

er hreint orkutap í framdrift skipsins.  Slíkt 

orkutap er lágmarkað með því ýkta peru-

stefnisformi sem skrokkur Engeyjar hefur, 

og er Engey þannig með lágmarkaða orku-

þörf í siglingu á móti sjó.  Aðrir eiginleikar 

skrokkformsins verða áfram óbreyttir og 

Þær bröttu viðtökur á 
sjó sem hefðbundið 

stefnisform hefur, gerir 
það að verkum að 

sjór sem slíkt stefni 
kastar gjarnan frá sér, 

er hreint orkutap í 
framdrift skipsins.
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hefur stefnisformið engin neikvæð áhrif á 

hæfni skipsins í öðru sjólagi, svo sem í sjó 

aftan á horn, eða frá hlið.  Sömuleiðis hefur 

stefnisformið engin neikvæð áhrif á hef-

bundin stöðugleika skipsins.

Auk þessa hagstæðu eiginleika stefnis-

formsins er rýmisnýting í framskipi bætt 

til muna ef miðað er við hefbundið stefnis-

form.  Þannig er svæði í kingum fyrirkomu-

lag á grandarvindum hámarkað í nýtni og 

grandaravindur geta verið mun framar en 

ella, fyrir sömu lengd á skipi.

Frábrugðin stál uppbygging skrokks

Í uppbyggingu stál burðarvirkis má nefna 

að skrokkur Engeyjar er frábrugðin hef-

bundinni uppbyggingu skipa að þessari 

stærð.  Skrokkurinn byggist upp með 

rammaböndum staðsettum á 4rða hverja 

bandabili skipsins (þá með 2.4 metra milli-

bili), frá togþilfari og niður að tvöfalda 

botni, með hefðbundinni uppbyggingu 

síðubanda á milli rammabanda.   Tog-

þilfar og aðalþilfar eru hinsvegar með 

langbendingu þar sem langskips liggj-

andi burðarbönd eru borin uppi af þess-

um djúpu þverdregurum rammabandanna.  

Tilgangurinn með þessu fyrirkomulagi á 

burðarvirki er að tryggja að bæði vinnslu-

svæðið og lestarrými skipsins verði án 

nokkurra burðarsúlna, sem annars þarf til 

að bera uppi hefðbundið þverbenta skrokk 

uppbyggingu.

Í tvöfalda botni, undir lestarbotni er 1.5 

metra breiður, manngengur, lagnagangur 

í miðju skipsins sem nær alla leið frá véla-

rými fram í framskip.  Þessi gangur er til að 

auðvelda fyrirkomulag á lögnum og skapa 

aðgang að fjarstýrðum lokum á olíulagna-

kerfi skipsins.

Tilgangurinn með 
þessu fyrirkomulagi 
á burðarvirki er að 
tryggja að bæði 
vinnslusvæðið og 
lestarrými skipsins 
verði án nokkurra 
burðarsúlna, sem 
annars þarf til að 
bera uppi hefðbundið 
þverbenta skrokk 
uppbyggingu.
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Tankafyrirkomulag skipsins.

Framtankar skipsins eru að mestu hugsaðir 

fyrir „iðnaðarvatn“ ásamt skuttönkum.  And-

veltitankur nýtir líka „iðnaðarvatn“.  An-

veltitankur er útbúin með glussadrifnum 

lokum sem geta aðskilið hann í þrjú aðskil-

in hólf.  Er það gert til að takmarka áhrif af 

fríu yfirborð tanksins sem myndi eðlilega 

hafa neikvæð áhrif undir beygju skipsins við 

togveiðar, og að öðrum kosti útheimta tæm-

ingu tanksins fyrir beygju, eða valda aukn-

um halla skipsins á meðan það væri undir 

beygju.

Annars eru botntankar allir nýttir undir 

MDO olíu, nema fremsta tankaparið sem er 

fyrir MGO olíu, og eru mögulegar heildar-

birgðir af olíu um 185 tonn af MDO og um 19 

tonn af MGO.  Rekstaraform skipsins gerir 

ráð fyrir 4jra túra notkun áður en áfylling 

af olíu er æskileg.  Þannig er áætlað að hver 

veiðiferð útheimti um 30 tonn af olíu, þó 

eitthvað háð því hvernig veiðarfæri verða 

nýtt á skipinu.

Til að sporna gegn neikvæðum áhrifum 

vaxmyndunar í MDO olíu, og þá viðhalda 

kjörhitastigi á olíu, er olíukerfið útbúið með 

hringdælingu í gegnum varmaskiptir, fyrir 

bæði daghylkin og alla birgðartanka í tvö-

falda botni.  Þannig er hægt að hringdæla 

og hita botntanka til að gera þá klára fyrir 

neyslu, hvern á fætur öðrum.

Vélbúnaður

Skipið er með MAN 6L27/38 aðalvél sem er 

takmörkuð við 1795 kW/800-670 snúningar 

og brennir MDO olíu.  Vélin tengist niður-

færslugír m/einu aflúrtaki fyrir ásrafal.  

Skiptiskrúfa  er 3800 mm í föstum hring með 

snúningssviðið 112/90 snúningar.  Stjórnbún-

aður fyrir aðalvél er með sjálfvirka bestun á 

aflnýtingu útfrá tveim mismunandi aflkúrf-

um fyrir hagstæðasta togátak, eða hagstæða 

keyrslu.  Stjórnbúnaður sækir sjálfur upplýs-

ingar um notkun á hverjum tíma með því að 

lesa í hraða skipsins og virkni togvinda.

Aðalvél er með boxkæla staðsetta í sjó-

kistu á stjórnborða, og er háhitakerfi aðal-

vélar nýtt til upphitunar á skipinu.

Tvær hjálpavélar eru í skipinu og er hvor 

um sig 475 kW/50 Hz.

Vélarými er flokkað sem vagtfrítt vélarúm.

Vistaverur

Vistaverur eru fyrir 15 manns, þar sem allir 

áhafnarmeðlimir eru með einstaklingsklefa.  

Þannig er áætlað að 
hver veiðiferð útheimti 

um 30 tonn af olíu, 
þó eitthvað háð því 
hvernig veiðarfæri 

verða nýtt á skipinu.
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Vélsmiðjan og Mjölnir

Öll önnur aðstaða fyrir áhöfn er sem best er 

á kosið.

Vinnslukerfi og sjálfvirkt lestarkerfi

Vinnslukerfi um borð í Engey RE-91 er frá 

Skaginn3X á Akranesi.  Kerfið byggir á undir-

kælingu á afla þannig að fiskur sem fer niður 

í lestar skipins hefur náð um 0°C  hitastigi 

áður en  hann er lagður í 460L fiskikör og tek-

in niður í lest.  Vinnslulínan byggir á mynda-

vélagreiningu og vigtunarflokkun, þannig 

að strax eftir slægingu er fiskur tegunda-

greindur og flokkaður saman eftir tegund og 

þyngd.  Þá eru 300 kg. skammtar mataðir inní 

þrjár samliggjandi Rotex karalínur, sem ná 

alla leið eftir milliþifari fram að körunarými 

fremst á milliþilfari.  Hvert hólf í Rotex skrúf-

um heldur þannig utan um 300 kg. skammt 

alla leið fram að körunarrými.   Körunarrými 

er lokað af og er í raun hluti af lest skipsins, 

þrátt fyrir að vera staðsett uppá vinnsluþil-

fari.  Þannig er það rými lokað þverskips á að-

alþifari framarlega og aðskilið frá aftari hluta 

vinnslusvæðis.

Engey RE-91 er fyrsti ferskfisktogari í 

heimi sem er með alsjálfvirkt karakerfi í 

lest.  Lestin er útbúin með 9 kararásum 

langsum eftir lest skipsins, sem eru fyrir 5 

kara stæður í hæð.  Samtals er rými fyrir 

635 kör í lest, eða samtals 190 tonn af fiski 

miðað við 300 kg í hverju kari.  Í framenda 

lestar eru 9 lyftaramöstur, eitt fyrir hverja 

af þessum níu hleðslurásum.  Í afturenda 

lestar er vagn sem keyrir þverskips, aftan 

við hleðslurásir, og getur þannig tekið við 

karastæðum úrúr hverri kararás, bæði við 

losun lestar, eða við hleðslu á tómum eða 

fullum karastæðum inní miðjurás.  Þannig 

hlaðast 8 rásir framan frá á meðan miðjurás 

hleðst aftanfrá.  Í heildina má segja að lest 

Engeyjar hlaðist þannig framanfrá, í stað 

aftanfrá eins of flestir ferkfisktogara gera í 

dag.   Sú útfærsla gerði vissa kröfu um flot-

meira framskip, en hefðbundin útfærsla þar 

sem lestar í þeim tilfellum hlaðast að jafn-

aði aftanfrá og frameftir.  

Miðjurás í lest er nýtt til að færa tómar 

karastæður frameftir lest, fram að tilheyr-

andi lyftaramastri sem þá lyftir karastæðu 

uppí kararými þar fyrir ofan, eina karahæð 

í einu.  Hinar átta kararásirnar eru hleðslu-

rásir og virkar það þannig að sjálfvirkur 

matari kemur með kar eftir óskum að hverri 

af þeim 8 hleðslustöðum uppá milliþilfari.   

Gengið er frá 300 kg skammti sem kemur 

úr Rotex körum í viðeigandi kar, og lækkar 

þá lyftarmastur það kar sem nemur einni 

karahæð, og nýtt kar er pantað.  Þannig 

gengur það koll af kolli, þar til 5 kara stæðu 

er náð í þeirri tilteknu rás.  Þá er við hvert 

lyftarmastur þjarkur sem ýtir fullhlaðinni 

karastæðu inni tilsvarandi kararás í lest, 

og út kemur þá 5 kara tóm karastæða inní 

þvervagn sem þá hefur staðsett sig í aftan 

Þannig er það rými 
lokað þverskips á 
aðalþifari framarlega 
og aðskilið frá aftari 
hluta vinnslusvæðis.

Fiskafurðir 
umboðssala
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Flokkunarfélag:

BV I, Hull, Mach Fishing Vessel Unrestricted Navigation,  

Aut-UMS, ICE Class 1D

IMO, Samgöngustofa

aðalmál:

Mesta lengd:    55.15 m

Lengd (milli lóðlína):    51.75 m

Breidd (mótuð):    13.50 m

Dýpt að Aðalþilfari:      5.40 m

Dýpt að Togþilfari:      8.20 m

Dýpt að Bátaþilfari:    10.70 m

almennt:

Siglingahraði:    13 Hnútar

Togkraftur (ca.):    45 Tonn

Fiskvinnslusvæði:    265 fm.

Körunarsvæði:      65 fm.

Fiskilest (kæld):    815 rúmm.

Sjálfvirkt körunarkerfi  (440 L kör):    635 stk.

Brennsluolía:    270 rúmm.

Ferskvatn (Neysluvatn):      33 rúmm.

Iðnaðarvatn (f/ísframl. Þvott og ballest): 180 rúmm.

Framdriftsbúnaður:

Aðalvél:  1795 kW/800-670 snúningar

Skiptiskrúfa í hring:  3800 mm. 112/90 snúningar

Niðurfærslugír m/einu aflúrtaki fyrir ásrafal.

Sjálfvirk bestun á aflnýtingu með tveim aflkúrfum fyrir 

hagstæðasta togátak, eða hagstæða keyrslu.

Stýribúnaður:

Flappastýri:    12.0 fm.

Bógskrúfa:    1100 mm/ 350 HP.

rafmagnsframleiðsla og dreifing:

Ásrafall á aflúrtaki á gír:  1 x 1500 kW/50-60 Hz

Hjálparvélar (Ljósavélar):  2 x 475 kW/50 Hz

400/440VAC 50/60 Hz frá ásrafal fyrir orkufreka neytendur.

220 VAC 50 Hz á dreifikerfi/lýsing/smærri neytendur.

220 VAC 50 Hz hreinfilteraður straumur f/rafeindartæki.

   24 VDC fyrir rafeindartæki og neyðarlýsingu.

Þilfarsbúnaður:

Vindubúnaður rafmagnsdrifinn.  Kranar vökvadr. 

Togvindur:  2 x 34.0 Tonn

Grandarvindur:  4 x 18.0 Tonn

Flottrolltromla:  1 x 20.0 Tonn

Gilsavindur:  3 x 13.0 Tonn

Pokavindur:  2 x 13.0 Tonn

Úthalaravinda:  1 x   5.0 Tonn

Dráttarvindur f/gilsa:  3 x   1.0 Tonn

Bakstroffu- og upphalarav.:  4 x   1.0 Tonn

Hjálparvinda:  1 x   2.2 Tonn

Kapalspil:  1 x   2.0 Tonn

Akkerisvindur m/dráttark.:  2 x   Skv.Flokkunarf.

Krani miðskips:  4 T, armur 1.2 - 12 m

Krani á togpalli aftan: 2 T, armur 1.6 - 10 m

Veltigálgi f/löndun:  4 T, armur 0 – 4.4 m

kælibúnaður/Ofurkæling & Flöguís framleiðsla:

Kælibúnaður f/lest & vinnslu (R407F):  1 x 210 kW

Ethylene Glycol á spírölum lestar. Ofursjókæling fyrir afla á 

millidekk í Rotex körum.

Flöguísvél:  Tromluvél. (R407F), 10 Tonn/sólarhr.

körunar- og Lestarbúnaður:

Alsjálfvirkur lestarbúnaður f/hleðslu og losun á 440 L körum, 

635 kör eða 190 tonn af fiskafla.

Um Engey rE 91:
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Tökum skip upp að 450 
þungatonnum í slipp
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þeirrar tilteknu rásar.  Þvervagn keyrir þá 

tómu karastæðu að miðjurás og ýtir henni 

inní aftari enda miðjurásar, sem ýtir þá 

nýrri tómri karastæður inní lyftaramastur 

í framenda miðjurásar, sem síðan matast 

uppí kararými samkvæmt óskum.

Engey RE-91 er líka útbúin með ísunar-

búnaði.  Þannig er skipið með flöguísvél 

sem framleiðir ís úr ferskvatni eða „iðnað-

arvatni“ úr tilheyrandi tönkum.  Þá er 

birgðasöfnun á flöguís staðsett undir ísvél, 

með færibandafærslu á ís frá birgðasöfn-

um og áfram með sjálfvirkri skammta-

mötun að öllum körunarstöðum uppá 

aðalþilfari.

Tæming á lest er alsjálfvirk.  Þannig 

gengur þvervagn afturfyrir þá tilteknu 

rás sem er í tæmingu og færir kar útað 

mötunarrás fyrir liftu, sem færir kara-

stæðuna uppúr skipinu.  Þar tekur gripbúr 

utanum karastæðuna og er með griparma 

í  hvert af þessum 5 körum sem eru í hverri 

stæðu. Veltigálgi sér um að koma stæðu 

yfir á bryggu. Vert að segja frá því að sá 

mikli munur á flóði og fjöru á væntanlegu 

athafnasvæði Engeyjar við Norðurbakka, 

flækti töluvert útfærslur á löndunarfyrir-

komulagi uppúr skipinu.

Sömuleiðis má nefna að Engey RE-91 er 

útbúin með hallaréttitönkum sem hægt 

verður að stilla á „AutoMode“ til að tryggja 

að löndun í skipinu sé ekki að skapa við-

varandi og aukin halla á skipinu eftir því 

sem líður á löndunina.  Þetta er sömuleiðis 

mikilvægt til að griparma búr komi til með 

að virka sem skyldi.

Þá er birgðasöfnun 
á flöguís staðsett 
undir ísvél, með 
færibandafærslu á ís 
frá birgðasöfnum og 
áfram með sjálfvirkri 
skammtamötun að 
öllum kör
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Frístundar
krossgátur

©
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FUGL
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2
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---------------
HROTT-
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-----------------
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ALMAN-
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GLÆT-
UNA

BÆKL-
ING KÆRÐA

ÖSKU-
STÓ

FLJÓT-
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LEIÐIN-
LEGIR
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LOKU
---------------

SYLLU

ÖND-
UNAR-
FÆRI

---------------
TRJÁA

RAFEIND
---------------

HAG-
LEIKS-
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TRÚAR-
LJÓÐA

-----------------
MUNN-
VATNS-
RENNSLI

5

BÓK-
STAF
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---------------
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EIÐFEST-
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-----------------
SK.ST.
STÓR-
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UM TIL

MULDRA
---------------

SK.ST.
TÖLU-
LIÐS

SÓMI
---------------

SKYNJA

ERFIÐA SKIPTI
6

UNNIÐ

ANGRAR BREYTTA BREGÐA

Sendu lausnarorð á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi.
ATH. einungis félagsmenn VM geta sent inn lausnarorð að krossgátu.

Dregið verður úr innsendum lausnum 1. júlí, í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum VM.
Lausnarorð síðustu krossgátu var: Káetan. Vinninghafi síðustu krossgátu er Jón Yngvi Ástráðsson.

Vm krossgátan
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ræst verður frá kl. 12:00 – 14:00.  
mótsgjald er 4.500 kr.

Þátttakendur eru hvattir til að 
skrá sig tímanlega. 

Skráningu lýkur þann 8. ágúst.
 

ATH. – Allir þátttakendur verða að hafa skráða forgjöf. 

Mótsforgjöf verður sett á þá sem ekki hafa forgjöf,  

 
Skráning er hafin í síma 575-9800 eða 

senda tölvupóst á vm@vm.is

verður haldið á keilisvellinum þann 11. ágúst

HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

Þessi útgáfa er ætluð til merkinga, skiltagerðar o.fl.
Litir:  Pantone 432 (100%) og Pantone 151 (100%)

Einnig viljum við koma á framfæri þakklæti til eftirfarandi 
fyrirtækja fyrir að veita verðlaun til að gera mótið sem veglegast.

STyrkTaraðiLar gOLFmóTS Vm
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Sigurvegari VM mótsins var Ævar Rafn 

Þrastarson og hlaut hann að launum 

hinn eftirsótta farandbikar VM. Viljum 

við hjá VM óska honum til hamingju 

með sigurinn og þakka þeim fjöl-

mörgu sem tóku þátt í mótinu.

Einnig viljum við koma á framfæri 

þakklæti til eftirfarandi fyrirtækja 

fyrir að veita verðlaun til að gera mótið 

sem veglegast. Arion banki, Brimborg, 

Eimskip, Framtak, Gastec, Guðmundur 

Arason, Héðinn, Íslandsbanki, Klettur, 

Kraftvélar, Málmtækni, Sindri, TM, 

VHE, Vélar og Skip

Úrslit punktakeppninnar 
voru eftirfarandi
1.sæti Ævar Rafn Þrastarson
2.sæti Guðbrandur Þ. Þorvaldsson 
3.sæti Eðvarð Ingi Björgvinsson

Úrslit Höggleiksins voru eftirfarandi
1.sæti Halldór Ingi Lúðvíksson 
2.sæti Gunnar Albert Traustason
3.sæti Kristján Ari Einarsson
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VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna óskar sjómönnum
 og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn

Sjómenn, til hamingju!
Sjómannadagurinn


