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Þá höfum við 
vont hjartalag

Guðmundur Helgi Þórarinsson, nýr formaður Vm, í viðtali.
„Það ber enn á því að talað sé um okkur vélstjórana og ykkur 

vélvirkjana, og öfugt. Ég vil helst eyða þessu.“



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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Breki VE 61

Þegar Magnús Ríkharðsson, skipstjóri á Breka 
VE, og áhöfn hans komu til Vestmannaeyja eftir 

langa siglingu frá Kína, eða 11.700 sjómílur, 
sögðust þeir vera þakklátir fyrir að hafa fengið 

brælu á lokaspretti heimsiglingarinnar.

Breyttir tímar

Nú hefur verka- og láglaunafólk 
fengið nóg. Þar vilja áhrifaöfl í 
verkalýðshreyfingunni, stýrt af 
byltingarfólki með takmarkað 
umboð á bak við sig. Lágmarkslaun 
verkafólks hafa hækkað á 20 árum 
um einungis 230 þúsund

Nýja fólkið höfðar til mín

Guðmundur Helgi Þórarinsson,
formaður VM: „Ég vona að
grasrótin eigi eftir að finnast
að meira tillit sé tekið til hennar.
Já, ég held að ásýnd félagsins
geti breyst.

40
Kvótinn drap skipasmíðar

Um tvö hundruð iðnaðarmenn
störfuðu hjá Stálvík.
Fyrrverandi forstjóri Stálvíkur
sagði að ákvörðun þáverandi
sjávarútvegsráðherra,
hafi orðið Stálvík um megn.16
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Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður

Samúel Ingvason, varaformaður

Agnar Ólason

Kristmundur Skarphéðinsson

Sigurður Gunnar Benediktsson

Þorsteinn Hjálmarsson

Símon Guðvarður Jónsson

Guðni Þór Elisson

Svanur Gunnsteinsson



Þekkingarfyrirtæki í
véltækni og málmiðnaði

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

Einkabankaþjónusta Arion banka veitir 
efnameiri einstaklingum víðtæka 
fjármálaþjónustu sem sniðin er að 
þörfum hvers og eins. 

Við mótum með þér fjárfestingarstefnu 
og fylgjum henni á meðan þú nýtur þess 
sem lífið hefur upp á að bjóða.

 Pantaðu viðtal við viðskiptastjóra í 
síma 444 7410 eða sendu póst á 
einkabankathjonusta@arionbanki.is.

Einkabankaþjónusta Arion banka veitir 
efnameiri einstaklingum víðtæka 
fjármálaþjónustu sem sniðin er að 
þörfum hvers og eins. 

Við mótum með þér fjárfestingarstefnu 
og fylgjum henni á meðan þú nýtur þess 
sem lífið hefur upp á að bjóða.

 Pantaðu viðtal við viðskiptastjóra í 
síma 444 7410 eða sendu póst á 
einkabankathjonusta@arionbanki.is.

Njóttu þess
sem lífið býður
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Nú hafa ráðherrarnir Bjarni Benediktsson og Katrín Jakobsdóttir brugðist við góðri 1. 

maí ræðu Ragnars Þórs Ingólfssonar formanns VR. Bjarni sagði í mbl. 3. maí að kröfur 

sem heyrðust í ræðu Ragnars snúa að allt öðru „og hafa ekkert með kjarasamninginn 

að gera, og menn boða verkföll vegna slíkra mála, sýnist mér hæpið að slíkt standist 

lög og spurning hvort menn eru að berjast á réttum vettvangi. Það er líka hægt að bjóða 

sig fram til Alþingis, ef menn vilja hafa áhrif þar.“ Þá sagði Katrín í fréttum Stöðvar 2  

að hún hefði efasemdir um skilaboð Ragnars og nýrrar forystu verkalýðshreyfingarinn-

ar. Hún sagði baráttu þeirra seilast út fyrir svið kjarabaráttunnar í átt að félagslegum 

umbótum og félagslegri stefnu sem verði „auðvitað aldrei mótuð annars staðar en hér 

á lýðræðislega kjörnu Alþingi“ Þá viðraði hún einnig efasemdir um að slíkar aðgerðir 

og forsendur þeirra stæðust lög. Það er merkilegt að heyra ráðamenn þjóðarinnar segja 

þetta og vitna í lög.  

Á undanförnum árum hefur ríkisvaldið sett allskonar lög sem hafa haft bein áhrif 

á ráðstöfunartekjur fólks, þá sér í lagi þeirra tekjuminni.  Lækkun barna- og vaxta-

Hvað má og hvað má ekki

Þá viðraði hún einnig 
efasemdir um að 

slíkar aðgerðir og 
forsendur þeirra 

stæðust lög. Það 
er merkilegt að 

heyra ráðamenn 
þjóðarinnar segja 

þetta og vitna í lög.  



bóta og skattalækkanir sem hafa haft meiri áhrif á tekjur þeirra tekjuhærri heldur 

en þeirra tekjulægri. Persónuafsláttur sem átti að fylgja verðlagi hefur ítrekað verið 

skertur, og eftirlaunaþegar verið skertir krónu á móti krónu. Það getur ekki talist rétt-

látt að ríkið græði lang mest á hækkandi lífeyrisgreiðslum.

Kemur þetta kannski ekkert verkalýðsbaráttu við? 

Tugprósenta bónusar á ofurlaun stjórnenda jafnt í einkarekstri sem ríkisrekstri. 

Hækkanir kjararáðs langt umfram hækkanir annarra, þar með alþingismanna.                                                 

Kemur þetta kannski ekkert verkalýðsbaráttu við?  

Svo langt geta stjórnvöld teygt sig að skerða þær hækkanir sem samið hefur verið 

um, að fólk segir nú er komið nóg. Í gegnum tíðina hefur verkalýðsforustan staðið 

fyrir ýmsum  framförum á atvinnumarkaði sem ekki tengjast beinum launahækkun-

um. Má þar nefna m.a. almannatryggingar, vinnulöggjöfina, styttingu vinnuvikunn-

ar, verkamannabústaði og stofnun lífeyrissjóða svo eitthvað sé nefnt. Nú má ekki tala um 

raunvexti, skattaálag á lægstu laun né húsaleiguokur. 
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Kemur þetta kannski ekkert verkalýðsbaráttu við?  

Stjórnvöld verða að eiga samtal um innihald krafna stéttarfélaganna, en mega ekki fara 

að deila um það sem má og ekki má. Það er ljóst að ef það á að nást sátt í þjóðfélaginu þarf 

að endurhugsa skiptingu kökunnar, brauðmolahagfræðin gengur ekki lengur.                                                

Lög eða ólög?

Ein birtingarmynd þeirra laga sem eru samþykkt á Alþingi eru lög frá 2003 nr. 139 19. desem-

ber. Lög um tímabundna ráðningu starfsmanna. Á grundvelli þessara laga hafa útgerðarmenn 

verið að ráða menn einn túr í einu. Við það missa menn veikindarétt sinn. Það er ef menn 

veikjast í frítúr og komast ekki næsta túr, þá eru þeir launalausir. Sjómenn sem hafa verið hjá 

sömu útgerð á sama skipi jafnvel í áratugi hafa lent í svona aðstæðum. Það er skipið er sett 

á sölu, mönnum sagt upp en salan dregst. Þeir eru þá ráðnir einn túr í einu á meðan og hafa 

engan veikindarétt lengur. Ég trúi því ekki að tilgangur laga þessa hafi verið að taka veikinda-

réttinn af starfsfólki sem búið er að sýna atvinnurekanda hollustu í mörg ár jafnvel áratugi. 

Það getur ekki verið ætlun Alþingis að taka af mönnum veikindaréttinn, rétti sem var komið á 

fyrir 60 árum og þykja sjálfsögð mannréttindi.  Þessu verður að breyta. 

Kemur þetta kannski ekkert verkalýðsbaráttu við?  

Verkalýðsfélög eiga fyrst og fremst að standa vörð um kaup og kjör sinna félagsmanna, 

en þau hljóta að eiga líka að verja þau réttindi sem áunnist hafa í gegnum tíðina og standa 

vörð um réttlátt þjóðfélag. Alþingismenn mega ekki vaða yfir almenning á skítugum skón-

um og breyta lögum sem skerða bætur og réttindi fólks og segja svo að það komi verkalýðs-

hreyfingunni ekkert við.  Forsætisráðherra sagði að félagslegar umbætur og félagsleg stefna 

verði „auðvitað aldrei mótuð annars staðar en á lýðræðislega kjörnu Alþingi“ 

Alþingi getur ekki verið hafið yfir gagnrýni.  Það er sama hvort við erum forsætisráðherra, 

fjármálaráðherra, alþingismenn eða forustufólk verkalýðsfélaga þá hljótum við að ætla búa 

til réttlát þjóðfélag fyrir ALLA.

Að lokum vil ég í tilefni sjómannadagsins þann 3. júní nk. óska öllum sjómönnum og fjöl-

skyldum þeirra innilega til hamingju með daginn.

Kær kveðja.

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Formaður VM félags vélstjóra og málmtæknimanna.

 Ég trúi því ekki að 
tilgangur laga þessa 

hafi verið að taka 
veikindaréttinn 

af starfsfólki sem 
búið er að sýna 
atvinnurekanda 

hollustu í mörg ár 
jafnvel áratugi. 



Félagsmönnum býðst að kaupa Útilegukortið á 11.500 kr. 
og Veiðikortið á 4.300 kr.

Veiði- og 
útilegukortið 2018

HVEr fÉlaGsmaður GETur KEypT EiTT KorT
Kortin eru seld á skrifstofu Vm og send félagsmönnum úti á landi þeim að kostnaðarlausu.
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Á dagskrá fundarins voru hefðbundin aðal-

fundarstörf, þar sem m.a. var farið yfir skýrslu 

stjórnar og reikninga félagsins.

Niðurstaða formanns- og stjórnarkjörs VM 

var kynnt á aðalfundi félagsins. 

Í kosningu til formanns VM, tímabilið 2018 

til 2022, voru tveir félagsmenn í framboði, þeir 

Guðmundur Ragnarsson, sitjandi formaður, og 

Guðmundur Helgi Þórarinsson. Niðurstaða kosn-

ingarinnar var að Guðmundur Helgi Þórarinsson 

hlaut 411 atkvæði, eða 51,50%, og Guðmundur 

Ragnarsson fékk 366 atkvæði, eða 45.86%. Auð-

ir seðlar voru 21.Guðmundur Helgi Þórarinsson 

er því réttkjörinn formaður VM tímabilið 2018 til 

2022. Guðmundur Helgi hefur verið í aðalstjórn 

VM frá stofnun félagsins og var áður í stjórn Vél-

stjórafélags Íslands um árabil.

Einnig var kosið til stjórnað VM tímabilið 

2018 til 2020. 

Aðalmenn í stjórn verða þeir: 

Agnar Ólason, HB Granda, Samúel Ingvason, 

Stálsmiðjunni Framtak ehf., Kristmundur 

Skarphéðinsson, HS-Orku, Sigurður Gunn-

ar Benediktsson, Orkuveitu Reykjavíkur, 

Þorsteinn Hjálmarsson, Eimskip, Símon 

Guðvarður Jónsson, Héðni hf., Guðni Þór 

Elisson, Eskju hf. og Svanur Gunnsteinsson, 

Ísfélagi Vestmannaeyja hf..

Varamenn í stjórn verða þeir: 

Andrés Bjarnason, Landsvirkjun, Brynjólfur 

Árnason, RTA (ÍSAL), Jón Kornelíus Gísla-

son, Marel Iceland ehf., Örn Friðriksson, 

Vinnslustöðinni hf., Arnar Már Jónsson, 

Alvotech, Páll Heiðar Magnússon Aad-

negard, Eimskip, Ágúst Grétar Ingimarsson, 

Hampiðjunni hf. og Þorleifur Halldórsson, 

Hamri ehf.

Kjör í nefndir og stjórnir sjóða

Stjórnarmenn í Akk – styrktar- og menn-

ingarsjóð VM 2018 til 2021

Ólafur Grétar Kristjánsson, formaður, 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið

Steingrímur Haraldsson, hættur störfum

Einar Hilmarsson, Frumherja

aðalfundur
VM 2018

Aðalfundur VM var haldinn þann 25. apríl 2018 á Hilton Reykjavík Nordica.

Með þessari breytingu 
er verið að tryggja 

að vinnudeilusjóður 
VM sé sýnilegur og 
sterkur bakhjarl ef 

boða þarf til aðgerða 
eða ef verkbann sett á 

félagsmenn VM.



Til vara:

Guðmundur Ragnarsson, VM

Jón Jóhannsson, Kælismiðjan Frost

Sævar Örn Kristjánsson ,Landsvirkjun

Stjórn Sjúkrasjóðs VM 2018 - 2020 

1. Bragi Eyjólfsson, hættur störfum

2. Brynjar Viggósson, Björgun ehf. 

3. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, Marel hf.

Kjörstjórn

Tillaga um aðal- og varamenn í kjörstjórn.

Aðalmenn:

Halldór Arnar Guðmundsson

Benóný Harðarson

Varamenn:

Garðar Garðarsson

Pétur V. Maack 

Stjórn VM heiðraði eftirtalda einstaklinga gullmerki  

félagsins fyrir vel unninn störf  

og þátttöku í félagsmálum.

Jón Jóhannsson
n  Jón Jóhannsson er fæddur 1953 í Tálknafirði. Hann 

stundaði nám í vélvirkjun hjá Slippstöðinni Akureyri 

tímabilið 1975 til 1978 og útskrifaðist úr Vélskóla Íslands 

árið 1980. Jón lauk svo sveinsprófi árið 1985. Jón starfaði 

sem yfirvélstjóri á Harðbak tímabilið 1980 til 1986 og 

sem vélstjóri á Mánabergi tímabilið 1987 til 1996. Jón hóf 

svo störf hjá Kælismiðjunni Frost í apríl árið 1997.

Jón byrjaði í félagsmálum sem gjaldkeri og síðan 

formaður Iðnnemafélags Akureyrar. Hann sat í stjórn 

farmanna og fiskimannasambandsins, var varamaður 

og síðar aðalmaður í stjórn Vélstjórafélags Íslands fram 

þar til félagið sameinaðist Félagi járniðnaðarmanna og 

VM var stofnað. Jón var varamaður og síðan aðalmaður 

í stjórn VM.
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Guðmundur Sigurvinsson
n  Guðmundur Sigurvinsson er fæddur á 

Ingjaldssandi við Önundarfjörð árið 1953. 

Hann lauk fjórða stigs námi við Vélskóla 

Íslands árið 1976 og sveinsprófi í vélvirkjun 

árið 1978.

Guðmundur hóf störf hjá Hraðfrysti-

húsinu Gunnvör í Hnífsdal árið 1981 sem 

vélstjóri á togaranum Páli Pálssyni og 

gegndi því starfi þar til í júní 2017, þegar 

Páll Pálsson var seldur til Vestmannaeyja. 

Guðmundur sat í stjórn Vélstjórafélags Ísa-

fjarðar um árabil eða þar til það sameinað-

ist Vélstjórafélagi Íslands. Guðmundur sat 

í stjórn Vélstjórafélagsins og síðan í stjórn 

VM frá stofnun félagsins.

Umboðsmaður (tengiliður) VSFÍ og nú VM 

fyrir vestfjarðarsvæðið. Var í fulltrúaráði og 

samninganefnd fiskimanna fyrir VSFÍ og 

einnig í samninganefnd fiskimanna fyrir VM.

Vignir Eyþórsson
n  Vignir Eyþórsson er fæddur 11. Janúar 1948 

í Reykjavík. Hann lauk námi í Iðnskólanum í 

Reykjavík 1967 – 1971. Lauk sveinspróf í vél-

virkjun 1972 og öðlaðist meistararéttindi í vél-

virkjun 1977. Auk þess sótt fjölda námskeiða í 

greininni sem tengdust störfum hans.
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Störf

Í upphafi ýmis störf svo sem á Eyrinni, Dósa-

gerðinni og Kassagerð Reykjavíkur. Var á sjó 

hjá Eimskipafélagi Reykjavíkur í um þrjú ár. 

Hóf störf og nám í vélvirkjun hjá Vélsmiðj-

unni Héðni um 1966 og var þar við störf til 

1982 eða um 16 ár. Frá 1982 til 1992 eða 10 ár á 

verkstæði Björgunar hf.

Vignir hóf störf hjá Félagi járniðnaðar-

manna í Reykjavík árið 1992 en hafði þar á 

undan í tvö sumur leyst af í sumarleyfum 

starfsmanna og þar til félagið sameinaðist 

Vélstjórafélagi Íslands 2006 og hefur hann 

starfað hjá hinu nýja félagi VM-Félagi vél-

stjóra og málmtæknimanna síðan eða sam-

tals 26 ár.

Félagsstörf

Vignir sat í stjórn Félags járniðnaðarnema á 

meðan hann var í námi, og tók þátt í kjara-

samningum járniðnaðarnema.

Kjörinn í trúnaðarmannaráð Félags járn. 

1982 og í stjórn félagsins 1988 og síðan kos-

inn varaformaður Félags járn. 1993 og var 

varaformaður þess þar til Félag járniðnað-

armanna og Vélstjórafélag Íslands samein-

uðust 2006. Var í samninganefndum Félags 

járn. og Samiðnar þar til Vélstjórafélag 

Íslands og Félag járn sameinuðust og fram 

til þessa. Var í trúnaðarmannaráði Félags 

járniðnaðarmanna frá 1982 til 2006 einnig í 

fulltrúaráði VM

Var kjörinn varaformaður Samiðnar Sam-

bands Iðnfélaga og sinnti því um árabil.

Hefur verið í sveinsprófsnefnd í vélvirkj-

un frá 1990.

Var í stjórn Fræðsluráðs málmiðnaðar-

ins við stofnun þess 1987, síðan í sviðstjórn 

Málm-og véltæknisviðs Iðunnar.

Hefur setið í mörgum nefndum á vegum 

ASÍ.  Sat þrjár annir sem voru 2 vikur hver 

önn hjá Félagsmálaskóla alþýðu auk þess 

hefur hann sótt fjölda annarra námskeiða 

m.a. samningatækni, stefnumótun, fram-

sögn og ræðumennsku auk fjölda annarra 

námskeiða.
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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.

Bjarg íbúðafélag hefur opnað fyrir skráningu á biðlista. Reiknað 

er með afhendingu fyrstu íbúða í júní 2019. Skráðu þig á www.

bjargibudafelag.is

Skráningar sem berast fyrir 31. júlí 2018 fara í pott og verður 

þeim sem þá hafa skráð sig raðað í númeraröð með úrdrætti.

Íbúðir Bjargs eru fyrir fjölskyldur og einstaklinga á vinnumark-

aði sem eru undir skilgreindum tekju- og eignamörkum og eru 

fullgildir félagsmenn aðildarfélaga ASÍ eða BSRB.

Á fyrsta ársfjórðungi 2018 voru að jafnaði 200.200 

manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði. Af 

þeim voru 194.500 starfandi og 5.700 án vinnu og 

í atvinnuleit. Atvinnuþátttaka var 80,7%, hlutfall 

starfandi 78,4% en atvinnuleysi 2,9%. 

atvinnuleysi 
2,9% á fyrsta 

ársfjórðungi

Bjarg íbúðafélag 
hefur opnað 

fyrir skráningu

Fiskafurðir-
umboðssala ehf.



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
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Svört atvinnustarfsemi 

er þjófnaður. Hvað meina 

Katrín og Bjarni? Fólk veigrar 

sér við að leita læknis 

vegna hárrar gjaldtöku í 

heilbrigðiskerfinu. Nú hefur 

verka- og láglaunafólk fengið 

nóg. Þar vilja áhrifaöfl í 

verkalýðshreyfingunni, 

stýrt af byltingarfólki með 

takmarkað umboð á bak við 

sig. Lágmarkslaun verkafólks 

hafa hækkað á 20 árum um 

einungis 230 þúsund.
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„Allir sem svindla á réttindum launafólks 

stela,“ segir á Facebooksíðu Alþýðusam-

bands Íslands.

Þar segir einnig: „Svört atvinnustarfsemi 

er þjófnaður. Undirboð, jafnaðarkaup og 

alls kyns undirferli er 

svindl. Sá sem blekkir 

erlent vinnuafl og pínir 

það íslenska í sömu kjör 

stelur. Þetta er þjófnaður 

frá samfélaginu og um 

leið frá þér. Við erum öll 

háð því að farið sé að 

lögum og kjarasamn-

ingar virtir. Öðru vísi 

er leikurinn svo ótrúlega ójafn. Við eigum 

sameiginlegan rétt sem þjófarnir ógna og 

geta jafnvel rústað.“

Það virðist kominn nýr og ákveðnari 

tónn í forystufólk innan verkalýðshreyf-

ingarinnar. Þar hafa orðið breytingar. 

Mestu munar eflaust um formannskjör 

Sólveigar Önnu Jónsdóttur í Eflingu. Áður 

hafði Ragnar Þór Ingólfsson sigraði í sams-

konar kjöri innan VR. Bæði tvö, Ragnar Þór 

og Sólveig Anna komu í stað fyrrverandi 

varaforseta Alþýðusambands Íslands. Af-

leiðingar þess virðast vera breið gjá á milli 

forystu Alþýðusambandsins og svo for-

manna nokkurra annarra félaga, svo sem 

VR, Eflingar, Verkalýðsfélags Akraness og 

svo Framsýnar á Húsavík.

Hér var byrjað á að vitna til Alþýðu-

sambandsins sem virðist hafa hert eigin 

málflutning. Halda má að fólk þar á bæ 

lesi stöðuna sem svo að betra sé að koma í 

humátt á eftir Ragnari Þór, Sólveigu Önnu, 

Vilhjálmi Birgissyni og Aðalsteini Baldurs-

syni og jafnvel fleirum, frekar en að berjast 

gegn öllu sem þau segja og gera. Meira um 

það á eftir.

Byltingarfólk með takmarkað umboð

Andstæðingar launafólks þétta raðirnar og 

búa sig undir átök, átök sem þeir þekkja ekki 

nema af sögubókum. Eins sést átakalína 

Sigurjón M. Egilsson
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innan hreyfingarinnar. Móðurskipið, það er 

ASÍ, óttast þá leið sem „fjórmenningarnir“ 

vilja fara og varar við henni. ASÍ er ekki eitt 

um það. Fréttablaðið tekur ákveðna stöðu til 

þessa máls. Í leiðara blaðsins, sem Hörður 

Ægisson skrifaði, er tekin ákveðin afstaða 

gegn verkafólki og launþegum. Skoðum 

þetta aðeins:

„Staðan í þjóðarbúskapnum er samt um 

margt brothætt um þessar mundir. Ísland 

er líklega orðið dýrasta land í heimi. Þar 

spilar ekki síst inn í sú staðreynd að launa-

kostnaður fyrirtækja, mældur í erlendri 

mynt, hefur hækkað margfalt meira en í 

öðrum OECD-ríkjum frá 2010. Afleiðingin er 

sú að samkeppnisstaða útflutningsgreina, 

meðal annars ferðaþjónustunnar, hefur 

rýrnað stórkostlega. Niðurstaða komandi 

kjarasamninga á almennum vinnumark-

aði mun ráða miklu um hvort framhald 

Staðan í þjóðarbúskapnum er 
samt um margt brothætt um 

þessar mundir. Ísland er líklega 
orðið dýrasta land í heimi. 
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verði á þessari ískyggilegu þróun. Þar vilja 

áhrifaöfl í verkalýðshreyfingunni, stýrt af 

byltingarfólki með takmarkað umboð á bak 

við sig, efna til átaka við allt og alla og tefla 

á tæpasta vað. Nái þau sínu fram þarf ekki 

að spyrja að leikslokum.“

Þarna eru slegnir tónar sem munu verða 

margslegnir. Það er nánast ósanngjarnt 

og óþolandi að samtök launafólks og félög 

þeirra skuli þurfa að eyða orku og tíma til 

að verjast innihaldslausum og fullkom-

lega ómarktækum meðaltölum. Og svo hitt, 

andstæðingar launafólks, klifa á og munu 

herða þann áróður, að það fólk sem nú hef-

ur valist til forystu, hafi takmarkað umboð, 

sem auðvitað er kolrangt. Hvað sem hverju 

og einu okkar kann að finnast er búið að 

gefa tóninn. Baráttan er framundan.

Ekki bara kaupmáttur

Auglýsingaherferð Alþýðusambands hefur 

farið illa í fjórmenningana. „Nú hefur verka- 

og láglaunafólk fengið nóg. Það hefur tekið 

að láta í sér heyra. Það hefur kosið til forystu 

í sínum verkalýðsfélögum fólk sem hefur 

heitið því að láta kjör þess sig öllu varða í 

komandi kjarasamningum. Það hafa vaknað 

vonir um að loks sé komið tækifæri til að 

leiðrétta, með sjónarmið réttlætis og jöfnuð-

ar að leiðarljósi, óásættanleg laun, óréttlátt 

skattkerfi og skelfilega vaxta- og skuldpín-

ingu fjármálakerfisins, svo dæmi séu tekin 

af þeim málum sem helst brenna á íslenskri 

alþýðu,“ skrifar Sólveig Anna, formaður Efl-

ingar, um auglýsingaherferðina. 

Og hún sendir forystu ASÍ tóninn: „En þá 

bregður svo stórkostlega undarlega við að 

í stað þess að gleðjast og fylkja sér að baki 

kröfum um að reynt verði að vinna að efna-

hagslegu réttlæti á hinu stéttskipta Íslandi 

ákveður forysta ASÍ að taka afstöðu gegn 

öðrum talsmönnum verka- og láglauna-

fólks og senda frá sér áróðursefni sem aug-

ljóslega er beint gegn þeim háværu kröfum 

Nú hefur verka- og 
láglaunafólk fengið 
nóg. Það hefur tekið 
að láta í sér heyra. 
Það hefur kosið 
til forystu í sínum 
verkalýðsfélögum fólk 
sem hefur heitið því 
að láta kjör þess sig 
öllu varða í komandi 
kjarasamningum. 

Gylfi Arnbjörnsson: „Ástæðan er sú að stjórnvöld hafa 
með aðgerðum sínum og aðgerðaleysi á undanförnum 
árum hirt lungann af þeim ávinningi sem kjarasamningar 
hafa tryggt þeim tekjulægstu.“
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um jöfnuð sem hér hafa hljómað, áróður-

sefni sem dregur upp þá mynd að best sé 

fyrir allt þjóðfélagið að raddir þeirra sem 

tilheyra lægri stéttunum þagni alveg, áróð-

ursefni sem málar þá mynd af samtíman-

um að krónur skipti ekki lengur neinu máli, 

aðeins svokallaður kaupmáttur, en skautar 

alveg fram hjá spurningunni sem augljós-

lega hlýtur að vakna hjá hinum vinnandi 

stéttum við áhorfið: Ef krónur skipta engu 

máli, hvernig stendur þá á því að hin auð-

ugu virðast aldrei nokkurn tímann fá nóg 

og þurfa ótrúlegar hrúgur af þeim, svo 

stórar að þeim endist ekki ævin til að eyða 

þeim?“

Í þessum skrifum opinberast hver og 

hvar átökin innan hreyfingarinnar liggja. 

Augljóst virðist vera að það er klofningur 

meðal launafólks. 

Rót reiðinnar

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, skrifaði: 

„Að undanförnu hafa birst á samfélags-

miðlum stutt myndbönd frá ASÍ þar sem 

fjallað er um þær áskoranir sem launafólk 

stendur frammi fyrir á íslenskum vinnu-

markaði. Eitt þeirra fjallar um rót reiðinnar 

sem ríkir í samfélaginu vegna misskipt-

ingar. Þar er því er meðal annars haldið 

fram að oft sé ríkið versti óvinur launa-

fólksins. Þrátt fyrir að verkalýðshreyf-

ingunni hafi með samstöðu sinni tekist að 

hækka lægstu laun umtalsvert á síðustu 

árum, hækkun sem er langt umfram al-

menna launaþróun, hefur það ekki leitt 

til þeirra bættu lífskjara sem að var stefnt. 

Ástæðan er sú að stjórnvöld hafa með að-

gerðum sínum og aðgerðaleysi á undan-

förnum árum hirt lungann af þeim ávinn-

ingi sem kjarasamningar hafa tryggt þeim 

tekjulægstu.“

Þarna kann hundurinn að vera grafinn. 

Má vera að nýju fólki þyki forysta ASÍ ekki 

hafa staðið nægilega vel í fæturna gegn 

óvild ríkisvaldsins? Og er Gylfi jafnvel að 

játa það hér?

„Við erum að tala um skerðingu skattleys-

ismarka, lækkun barnabóta, lækkun vaxta- 

og húsnæðisbóta á sama tíma og fasteigna-

verð og húsaleiga hækkar. Fólk veigrar sér 

við að leita læknis vegna hárrar gjaldtöku 

í heilbrigðiskerfinu. Skerðingar á greiðsl-

um almannatrygginga með miklum tekju-

tengingum gagnvart greiðslum lífeyrissjóð-

anna eru enn eitt dæmið um hvernig ríkið 

hefur höggvið þar sem síst skyldi. Sjálf-

taka ofurlaunaaðalsins á svimandi launa-

hækkunum magnar hina réttlátu reiði enn 

frekar,“ skrifar Gylfi áfram.

Sú mynd sem forseti ASÍ dregur þarna 

upp er ekki björt. Hvaða aðferðum á að 

beita geng þessu kann að valda sundrungu 

innan hreyfingarinnar.

Við erum að tala 
um skerðingu 

skattleysismarka, 
lækkun barnabóta, 

lækkun vaxta- og 
húsnæðisbóta á sama 
tíma og fasteignaverð 
og húsaleiga hækkar. 
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En hvar liggur ábyrgðin?

„Stjórnmálamenn bera á þessu fulla 

ábyrgð. Krafan um að þeir og dekurbörnin 

þeirra deili kjörum með þjóðinni er krafa 

um réttlæti og jöfnuð. Í áætlun ríkisstjórn-

arinnar til næstu fimm ára stendur ekki 

til að rétta hag þeirra lægst launuðu þegar 

kemur að velferðar- og skattamálum. Til-

laga ASÍ var samstaða um nýjan þjóðar-

sáttmála, þar sem auknum tekjum ríkis 

og sveitarfélaga af hagvexti yrði varið til 

eflingar velferðar- og félagsmála. Því miður 

var ríkisstjórnin, undir forsæti VG, ekki 

tilbúin til þess og því var miðstjórn ASÍ 

nauðugur sá kostur að hafna þátttöku í 

þjóðhagsráði. Skilaboð ASÍ eru skýr. Um 

þennan ramma verða átök því það er verið 

að ganga freklega á hagsmuni launafólks í 

landinu. Við það verður ekki unað.“

Um afstöðu forystu ASÍ, og endurteknar 

auglýsingar hennar, skrifar Sólveig Anna: 

„Er ekki tímabært að forysta ASÍ sjái sóma 

Stjórnmálamenn bera á þessu 
fulla ábyrgð. Krafan um að 
þeir og dekurbörnin þeirra 

deili kjörum með þjóðinni er 
krafa um réttlæti og jöfnuð.

Fjórmenningarnir: Ragnar Þór Ingólfsson VR, Sólveig Anna Jónsdóttir Eflingu, Vilhjálmur Birgisson, Verkalýðsfélagi 
Akraness og Aðalsteinn Árni Baldursson Framsýn, hafa boðað nýja stefnu í baráttunni á vinnumarkaði. „Nei, við ætlum 
ekki í allherjarverkföll. Allsherjarverkföll eru úrheld. Við tæmum sjóðina okkar á nokkrum dögum eða vikum ef við 
gerðum það. En hvað ætlum við þá að gera?
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sinn í því að halda sér til hlés þegar svo er 

komið að enginn samhljómur er lengur á 

milli hennar og verkafólks? Eða er virki-

lega ætlast til þess að verkafólk sætti sig við 

að búa í samfélagi þar sem ekki er augljóst 

hvor talar; forseti Alþýðusambands Íslands 

eða talsmaður Samtaka atvinnulífsins?“

„Við förum í skærur“

Af því sem stendur hér að ofan, sést að þar 

opinberast talsverður meiningarmunur milli 

þeirra sem lengi hafa setið og þess fólks sem 

er ný sest til að leiða baráttu launafólks. Nýja 

fólkið boðar átök, verkföll og skærur.

Skoðum hluta af ræðu Ragnars Þórs á 1. 

maí í ár.

„Verkalýðsforystan hefur brugðist á svo 

margvíslegan hátt á síðustu árum og ára-

tugum. Það versta er kannski það hvern-

ig henni tókst að breiða sængina upp fyrir 

haus þegar harðast var sótt að fólki í eftir-

málum hrunsins. Og hvernig stjórnvöld hafa 

kerfisbundiði tekið til sín kaupmáttarkrónur 

í gegnum skattkerfið og tekjutengingu bóta. 

Nú verður breyting þar á.

Undanfarið hefur átt sér stað mikil endur-

nýjun og nýliðun innan okkar raða og ljóst 

að miklar væntingar eru hjá okkar félags-

mönnum. Það verður mikil áskorun að 

standa undir þeim væntingum.

Baráttan sem við stöndum frami fyrir 

mun standa og falla með fólkinu. Ekki hvort 

einhverjir verkalýðsforingjar geti úðað í sig 

vöfflum með rjóma út á kinnar í góðri sátt 

um hvaða brauðmolahagfræði virkar best 

þann daginn. Við erum sterkari saman. Það 

er rétt! En við verðum aldrei sterkari en fólk-

ið sem er tilbúið að fylgja okkur í þá vegferð 

sem framundan er.

Við höfum verið að hittast fjórmenn-

ingarnir úr VR, Eflingu, Verkalýðsfélagi 

Akranes og Framsýn á Húsavík. Ég var 

beðin um að skila fundinum baráttukveðjur 

frá Sólveigu, Villa og Aðalsteini.

Við höfum einnig verið að tala við fleiri 

úr okkar röðum og get ég sagt ykkur það að 

baráttuandinn er hrikalega góður og sam-

staðan er mikil. Ég vil taka það sérstaklega 

Við erum sterkari 
saman. Það er 

rétt! En við verðum 
aldrei sterkari 

en fólkið sem er 
tilbúið að fylgja 

okkur í þá vegferð 
sem framundan er.
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fram að samningsumboðið er hjá okkur fé-

lögunum og talar forseti ASÍ ekki í umboði 

okkar. Hvorki gagnvart stjórnvöldum né 

samtökum atvinnulífsins.

Ég get sagt ykkur það kæru félagar að það 

eru breytingar framundan. Ný ásýnd hreyf-

ingar með nýju fólki og nýjum áherslum. 

Hreyfing sem ætlar að standa í lappirnar.

Við boðum baráttu sem hefur ekki sést í 

íslenskri verkalýðshreyfingu í áratugi!

Við munum berjast fyrir kerfisbreyting-

um! Við erum að tala um baráttu gegn verð-

tryggingu og fyrir lækkun vaxta, breytingar 

á skattkerfinu með áherslu á hækkun 

persónuafsláttar, regluverk til verndar leigj-

endum.

Við viljum lög á viðbjóðslega okurlána-

starfsemi smálánafyrirtækjanna sem beina 

kröftum sínum kerfisbundið að þeim sem 

höllustum fæti standa í okkar samfélagi.

Heilbrigðiskerfið og þjóðarátak í húsnæð-

ismálum!

Það verður ekkert skilið eftir í okkar bar-

áttu sem skiptir ykkur máli. Ykkar kröfur 

eru okkar baráttumál.

Við erum að tala um krónutöluhækkanir 

og við erum að tala um breytingar á lífeyris-

sjóðakerfinu. Við viljum að lífeyrissjóðirnir 

komi að uppbyggingu á húsnæðismarkaði 

og að við getum notað hluta iðgjalda til að 

greiða inn á lánin okkar.

Við ætlum að teikna upp samfélagssátt-

mála til þriggja eða fjögura ára sem við ætl-

um að bjóða stjórnvöldum og atvinnulífinu 

sem hafa stigið trylltasta dansinn í sjálftöku 

og ofurlaunum. Við ætlum að bjóða sátt. 

En sú sátt fæst ekki gefins eða með nýju 

samningamódeli. Sú sátt kostar ekki endi-

lega mikið en mun skila langþráðu trausti á 

kerfin okkar.

Já, kæru félagar við erum að tala um mörg 

brýn hagsmunamál þjóðarinnar sem ekki 

hefur verið leyfilegt að tala um innan verka-

lýðshreyfingarinnar fyrr en nú.

Hvernig ætlum við að ná þessu fram? 

Verða allsherjarverföll á næsta ári? Nei, við 

ætlum ekki í allherjarverkföll. Allsherjar-

verkföll eru úrheld. Við tæmum sjóðina okk-

ar á nokkrum dögum eða vikum ef við gerð-

um það. En hvað ætlum við þá að gera?

Við förum í skærur.

Við sendum smærri hópa í verkföll á 

fullum launum fyrir fjármagnstekjur af 

sjóðunum okkar. Og við munum gera það 

þar sem það bítur mest. Það þarf að loka 

stofnunum ef þær eru ekki ræstar í þrjá 

daga. Það er hægt að loka uppskipun með 

því einu að senda nokkra tugi manns í 

verkfall á fullum launum. Það eru fleiri en 

marport.com 533 3838

Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður VM hefur athugasemdir um viðbrögð ráðherranna 
vegna breyttra viðhorfa áhrifafólks innan verkalýðshreyfingarinnar. 
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flugmenn og flugvirrkjar sem geta lamað 

hér flugsamgöngur.

Okkur er alvara og það er komin tími á 

að stjórnvöld og viðsemjendur okkar fari 

að taka okkur alvarlega ef ekki á illa að 

fara. Ef við verðum ekki farin að sjá til sólar 

um næstu áramót um mikilvægar kerfis-

breytingar munum við hefja aðgerðir. Við 

ætlum ekki að bíða fram á næsta vor.

Ég kalla eftir samstöðu ykkar með okkur. 

Ég kalla eftir því að við sem þjóð stöndum í 

lappirnar með þeim málum sem við munum 

leggja fram og fylgi okkur alla leið í þeirri 

baráttu. Við erum ekki bara sterkari saman 

við erum ósigrandi ef við stöndum saman.

Við viljum, getum og ætlum.“

Hæpið að það standist lög

Ræða Ragnars vakti athygli. Nýr formaður 

VM, Guðmundur Helgi Þórarinsson, kemur 

inn á ræðuna og viðbrögð við henni í sínum 

fyrsta formannspistli í þessu blaði. Guð-

mundur Helgi skrifar þar meðal annars:

„Nú hafa ráðherrarnir Bjarni Benediktsson 

og Katrín Jakobsdóttir brugðist við góðri 1. 

maí ræðu Ragnars Þórs Ingólfssonar for-

manns VR. Bjarni sagði í mbl. 3. maí að kröf-

ur sem heyrðust í ræðu Ragnars snúa að allt 

öðru „og hafa ekkert með kjarasamninginn 

að gera, og menn boða verkföll vegna slíkra 

mála, sýnist mér hæpið að slíkt standist lög 

og spurning hvort menn eru að berjast á 

réttum vettvangi. Það er líka hægt að bjóða 

sig fram til Alþingis, ef menn vilja hafa áhrif 

þar.“ Þá sagði Katrín í fréttum Stöðvar 2  að 

hún hefði efasemdir um skilaboð Ragnars 

og nýrrar forystu verkalýðshreyfingarinn-

ar. Hún sagði baráttu þeirra seilast út fyrir 

svið kjarabaráttunnar í átt að félagslegum 

umbótum og félagslegri stefnu sem verði 

„auðvitað aldrei mótuð annars staðar en hér 

á lýðræðislega kjörnu Alþingi“. Þá viðraði 

hún einnig efasemdir um að slíkar aðgerð-

ir og forsendur þeirra stæðust lög. Það er 

merkilegt að heyra ráðamenn þjóðarinnar 

segja þetta og vitna í lög.“

Almennur kaupmáttur 
hafði hækkað um rúmlega 
20% á tveimur árum þar 
sem verðbólga hafði ver-
ið lítil vegna hagstæðra 
skilyrða.
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Lítið svigrúm segir SA

„Aðilar vinnumarkaðarins verða að halda 

áfram að feta þá braut sem mörkuð hefur 

verið við gerð kjarasamninga þannig að þeir 

styðji við lága verðbólgu og tryggi að kaup-

máttur launa haldi áfram að aukast hægt en 

örugglega,“ sagði Eyjólfur Árni Rafnsson í 

ávarpi á ársfundi Samtaka atvinnulífsins. 

Hann og samtökin hans eru ákveðin. 

„Haustið 2017 fjölluðu SA ítarlega um 

hækkun launakostnaðar á Íslandi síðast-

liðin tvö ár og áhrif á samkeppnisstöðu 

fyrirtækjanna. Launakostnaður fyrirtækja 

á Íslandi hafði hækkað um fjörutíu pró-

sent meira en í helstu samkeppnisríkjun-

um. Að mati SA endurspeglaði hækkun-

in þverrandi samkeppnishæfni íslensks 

atvinnulífs og minni getu fyrirtækja til 

þess að standa undir launahækkunum. 

Almennur kaupmáttur hafði hækkað um 

rúmlega 20% á tveimur árum þar sem 

verðbólga hafði verið lítil vegna hag-

stæðra skilyrða,“ segir í ársskýrslu Sam-

taka atvinnulífsins. 

Himinn og haf virðist vera milli orðræðu 

forystufólks launafólks og talsmanna at-

vinnurekenda. Því er mikil óvissa framund-

an. 

Misskiptingin er mikil

Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfé-

lag Akraness, tók saman dæmi um misskipt-

inguna. Það er best að gefa honum orðið:

Það er óhætt að segja að enn og aftur hafi 

gripið um sig taumlaus og botnlaus græðgi 

hjá stjórnendum íslenskra fyrirtækja og 

hjá ríki og sveitafélögum á liðnum misser-

um eins og upplýst hefur verið í fréttum á 

liðnum dögum og vikum þar sem fram hafa 

komið upplýsingar um gríðarlegar launa-

hækkanir stjórnenda, hækkanir sem nema 

oft á tíðum hundruðum þúsunda króna á 

mánuði.  

Það er nöturlegt og óþolandi að á sama 

tíma og launataxtar verkafólks eru að 

hækka um einungis 9.000 krónur á mánuði 

þá eru stjórnendur og embættismenn að 

hækka í mánaðarlaunum frá 156 þúsundum 

uppí eina milljón á mánuði. Svo koma þess-

ir aðilar og tala um mikilvægi þess að al-

mennt launafólk sýni hófsemd og stillingu 

í komandi kjarasamningum þannig að hin-

um margfræga stöðugleika verði ekki ógn-

að. Það er morgunljóst að þessi grímulausa 

græðgi stjórnenda íslenskra fyrirtækja og 

embættismanna mun klárlega leiða til þess 

að kröfugerð stéttarfélaganna mun endur-

spegla það svigrúm sem stjórnendur hafa 

sýnt að sé til staðar á íslenskum vinnumark-

aði. Það er mikilvægt þegar þessar launa-

hækkanir stjórnenda og embættismanna 

eru skoðaðar að hafa í huga að lágmarks-

laun verkafólks hafa hækkað á 20 árum um 

einungis 230 þúsund en eins og sjá má hér 

að neðan þá eru fjölmargir stjórnendur að 

taka slíka launahækkun og rúmlega það á 

einu bretti.  

•	 Forstjóri N1 hækkaði í launum um 1 

milljón á mánuði, mánaðarlaun 5 

milljónir. 

•	 Forstjóri Landsvirkjunar hækkaði 

í launum um 800 þúsund á mánuði, 

mánaðarlaun 2,7 milljónir. 

•	 Forstjóri Eimskips hækkaði í laun-

um um tæp 700 þúsund á mánuði, 

mánaðarlaun 8,6 milljónir.

•	 Bæjarstjóri Kópavogs hækkaði 

um 612 þúsund á mánuði, mánaðar-

laun 2,5 milljónir. 

•	 Forstjóri Símans hækkaði í launum 

um 433 þúsund á mánuði, mánaðar-

laun 4 milljónir. 

•	 Forstjóri Isavia hækkaði um 400 

þúsund á mánuði, mánaðarlaun 2,1 

milljón. 

Launakostnaður 
fyrirtækja á Íslandi 
hafði hækkað um 
fjörutíu prósent 
meira en í helstu 
samkeppnisríkjunum.
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•	 Forstjóri Reita hækkaði í launum 

um 400 þúsund á mánuði, mánaðar-

laun 3,7 milljónir.  

•	 Forstjóri HB Granda hækkaði í laun-

um um 330 þúsund á mánuði, mánað-

arlaun 4,2 milljónir.  

•	 Forstjóri Hörpu hækkaði um 267 

þúsund á mánuði, mánaðarlaun 1,6 

milljónir. 

•	 Forstjóri Sjóvá hækkaði í launum 

um 242 þúsund á mánuði, mánaðar-

laun 4,1 milljón. 

•	 Forstjóri Íslandspósts hækkaði í 

launum um 252 þúsund á mánuði, 

mánaðarlaun 1,7 milljónir. 

•	 Sjónvarpsstjóri RÚV hækkaði í laun-

um um 250 þúsund á mánuði, mánað-

arlaun 1,8 milljónir. 

•	 Forstjóri Landsnets hækkaði í laun-

um um 180 þúsund á mánuði, mánað-

arlaun 1,8 milljónir. 

•	 Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur 

hækkaði um 156 þúsund á mánuði, 

mánaðarlaun 3 milljónir. 

Þessu til viðbótar er rétt að rifja upp að 

kjararáð hefur hækkað æðstu embættis-

menn og ráðherra og þingfarakaup um sem 

nemur 200 til 400 þúsund á mánuði og var 

það afturvirkt í sumum tilfellum jafnvel 2 ár 

aftur í tímann.  

Að hugsa sér að á sama tíma og Samtök 

atvinnulífsins, fjármálaráðuneytið, Seðla-

bankinn og ráðmenn þjóðarinnar koma 

fram í fjölmiðlum og lýsa yfir gríðarlegum 

áhyggjum yfir komandi kjarasamningum 

launafólks á hinum almenna vinnumark-

aði og kalla ítrekað eftir að stöðugleikanum 

verði ekki ógnað eru valdaelítan að raka til 

sín gríðarlegum launahækkunum og ætlast 

síðan til þess að almennt launafólk brosi 

og þegi yfir þessari misskiptingu í íslensku 

samfélagi.

Það virðist því miður vera fátt sem geti 

komið í veg fyrir að gríðarlega átök verði á 

vinnumarkaðnum þegar kjarasamningar 

renna út um næstu áramót á hinum al-

menna vinnumarkaði, enda er ekki nokkurn 

vilja að finna hjá stjórnvöldum né Samtök-

um atvinnulífsins um að hefja strax vinnu 

byggða á hugmyndum sem Verkalýðsfé-

lag Akraness, VR, Efling og Framsýn hafa 

kynnt fyrir forsætisráðherra og fulltrúum 

SA og byggist á að gerður sé samfélagssátt-

máli til 3 - 4 ára með miklum kerfisbreyting-

Það virðist því miður 
vera fátt sem geti 

komið í veg fyrir að 
gríðarlega átök verði 

á vinnumarkaðnum 
þegar kjara-

samningar renna út 
um næstu áramót 
á hinum almenna 

vinnumarkaði.
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um.  Kerfisbreytingum sem byggjast m.a. á 

því að taka hér á okurvöxtum,okurleigu, 

verðtryggingu og húsnæðisliðurinn fari úr 

lögum um vexti og verðtryggingu.  Kerfis-

breytingar þar sem hagsmunir alþýðunnar 

og íslenskra heimila verði teknir framyfir 

hagsmuni fjármálakerfisins og í þessum 

samfélagssáttmála yrði horft til þess að 

aukaráðstöfunartekjur lág-og millitekju-

hópanna eins og kostur er. 

En eins og áður sagði er lítinn vilja að 

finna hjá stjórnvöldum og fulltrúum at-

vinnulífsins og því vill formaður VLFA að 

það komi skýrt fram að þessi félög munu 

og ætla að láta kné fylgja kviði við bætta og 

auka ráðstöfunartekjur okkar fólks og það 

verður gert með góðu eða illu!

Brauðmolahagfræðin er úreld

„Stjórnvöld verða að eiga samtal um innihald 

krafna stéttarfélaganna, en mega ekki fara að 

deila um það sem má og ekki má. Það er ljóst 

að ef það á að nást sátt í þjóðfélaginu þarf 

að endurhugsa skiptingu kökunnar, brauð-

molahagfræðin gengur ekki lengur,“ skrifar 

formaður VM í pistli sínum.                                                 

„Nú hefur verka- og láglaunafólk fengið 

nóg,“ eru orð Sólveigar Önnu Jónsdóttur for-

manns Eflingar. 

Hvað sem hverju og einu okkar kann að 

þykja er ljóst að það eru átök framundan. 

Munum orð formanns félagsins: „Það er 

ljóst að ef það á að nást sátt í þjóðfélaginu 

þarf að endurhugsa skiptingu kökunnar.“

Sigurjón M. Egilsson

Forstjóri Hörpu 
hækkaði um 267 
þúsund á 
mánuði, mánaðarlaun 
1,6 milljónir.

Stjórnvöld 
verða að eiga 
samtal um 
innihald krafna 
stéttarfélaganna, 
en mega ekki 
fara að deila um 
það sem má og 
ekki má.
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„Ég hef í nokkur sumur aðstoðað eigin-

konuna, en hún hefur í 35 eða 36 ár starf-

að sem dagmóðir. Ég hef hlaupið í skarðið 

hafi hún þurft að fara frá. Barnabarn okkar 

hefur starfað með henni sem dagmóðir um 

nokkura ára skeið. Stundum hef ég verið 

dag og dag og síðan allt upp í tvær vikur 

samfleytt henni til aðstoðar við barnapöss-

unina. Nú er það þannig að barnabarnið 

okkar er að fara að eiga sitt annað barn. Þá 

vantaði einhvern, til að taka við börnunum 

sem hún hefur verið með, og ég ætla að taka 

við á meðan. Það er búið að sækja um leyfi 

pólitík snýst 
um lífskjör

Vigni Eyþórsson þekkja félagsmenn VM mæta vel. Hann hefur starfað á 

skrifstofu félagsins frá stofnun VM og þar áður hjá Félagi járniðnaðar-

manna. Vignir er að láta af störfum, en hann varð sjötugur í janúar.

 Það er búið að sækja 
um leyfi fyrir mig 

og það er búið að 
samþykkja mig en á 
eftir að fá pappírana 

þar um, svo ég fer í 
barnapössun að öllu 
óbreittu. Ég geri ráð 

fyrir að vera í því í 
kannski eitt ár.

Hann hættir senn hjá VM og veit hvað tekur við.  
Hann hefur fengið viðurkenningu sem „dagmamma“ og 

mun gæta barna þegar hann hættir á skrifstofunni.
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fyrir mig og það er búið að samþykkja mig 

en á eftir að fá pappírana þar um, svo ég fer 

í barnapössun að öllu óbreittu. Ég geri ráð 

fyrir að vera í því í kannski eitt ár,“ svaraði 

Vignir Eyþórsson, sem hefur verið starfsmað-

ur VM frá stofnun félagsins og þar áður hjá 

Félagi járiðnaðarmanna, þar sem hann var 

varaformaður í 13 ár.

Vignir varð sjötugur 11. janúar síðast-

liðinn og lætur sem sagt af störfum innan 

fárra vikna. Fyrsta spurningin til Vignis 

var hvað tæki við hjá honum við starfslokin. 

Svarið var semsagt, barnapössun.

Stöldrum lengur við þar. Hefur Vignir 

alltaf verið barnakarl?

„Mér hefur alltaf þótt vænt um börn og 

þótt gaman af þeim. Ég hef hins vegar upp-

lifað það þannig, eins og svo margir feður, 

að meðan ég var að vinna út á mörkinni 

sinnti ég ekki mínum eigin börnum eins og 

ég hefði átt að gera. Ég hef hins vegar haft 

mikla ánægju af að vera með barnabörn-

„Menntun er ekki metin og allra 
síst iðnmenntun. Því miður. 

Hún hefur dalað mikið. Áður 
voru menn stoltir af því að vera 

iðnaðarmenn. Núna segjast 
menn stundum „bara“ vera 
iðnaðarmaður. Það er mikil 

afturför ef menn afsaka eigin 
menntun,“  segir Vignir.
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unum. Og hef ég því reynt að sinna þeim 

eins og ég get. Ég hef fylgt þeim á æfingar, 

sótt þau og skutlað og svo framvegis. Ég hef 

tengst þeim bara mjög vel og hef haft mikla 

ánægju af því.“

Allt önnur nálgun

Nú hlýtur að vera mikill munur á því að 

starfa á skrifstofu verkalýðsfélags og þess að 

gæta barna?

„Já. Það er allt annað umhverfi, ég hef 

stundum sagt að ég er, og hef verið, sáttur 

og haft mikla ánægju af því sem ég hef 

verið að gera. Það er eins og að koma inn 

í nýjan heim þar sem kannski er barna-

grátur og það tekur maður inn á sig með 

allt öðrum hætti en það sem kemur upp á 

í núverandi starfi mínu. Það er allt önn-

ur nálgun með börnunum og það snertr 

mann meira. Börnin hafa miklu meiri áhrif 

á sálarlífið.“

Vignir er að fara að gæta barna á aldr-

inum frá níu mánaða til eins og hálfs til 

tveggja ára. 

„Þetta er aldurinn frá því þau eru lítil og 

það þarf að vera meira með þau á hand-

leggnum og þar til þau eru byrjuð að brölta 

um og ganga. Það þarf að passa  þau vel 

á þessum aldri og eins að vera með þeim 

í sandkassanum. Ég gerði þetta reyndar 

gjarna með sonum mínum, hér í einatíð. Ég 

veit að mörgum þótti skrýtið þegar ég var 

kominn út í garð og í sandkassann, í bíla-

leiki og að búa til vegi með strákunum. Mér 

þótti gaman að þessu og finnst þetta enn 

skemmtilegt. Ég hef gaman að fara með son-

um mínum í bíó, og þess háttar. Ég fer með 

yngri syninum á rjúpu og hreindýr þegar 

menn verða það heppnir að fá úthlutað 

dýri. Það er góð leið til að treysta fjölskyldu-

böndin.“

Glíma við barnaverndarnefnd

Það er ljóst að Vignir er mikill fjölskyldumað-

ur. En hvað eru börnin mörg?

„Við eigum tvo stráka og við tókum að 

okkur fósturdóttur. Hún er dóttir systur 

minnar, en systir mín hefur átt við andleg 

veikindi frá sautján ára aldri. Foreldr-

ar stúlkunnar voru ekki fær um að hafa 

hana, þannig að okkur var falið að sjá um 

hana fyrsta árið. Við hjónin áttum í miklu 

basli með að fá barnaverndaryfirvöld til 

að fá að taka hana að okkur. Það gekk á 

ýmsu á meðan við leituðum eftir því að 

taka hana alfarið að okkur. Það náðist 

ekki í gegn fyrr en hún var sex eða sjö ára 

gömul. Hún ólst sem sagt upp hjá okkur. 

Henni hefur vegnað vel. Hún kláraði nám 

í sálfræði við HÍ og fór síðan í tölvu- og 

kerfisfræði, sem hún kláraði og starfar við 

það. Hún á tvo stráka og var að kaupa sér 

nýja íbúð. Öllum börnunum okkar hefur 

vegnað vel og ég er stoltur af þeim. Eldri 

sonurinn lærði rennismíði og fór síðan í  

tölvu- og kerfisfræði og starfar hjá Össuri 

og hefur gert í mörg ár. Sá yngri lærði raf-

Já. Það er allt annað 
umhverfi, ég hef 

stundum sagt að ég er, 
og hef verið, sáttur og 

haft mikla ánægju  
af því sem ég hef  

verið að gera. 
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virkjun og starfar hjá fyrirtæki sem heitir 

Rafmiðlun, sem er eitt stærsta rafverk-

takafyrirtæki landsins.“

En barnabörnin, hversu mörg eru þau?

„Þau eru sex og eitt langafabarn og annað 

á leiðinni.“

Vildi sameiningu

Vignir hefur lengi starfað í stéttarfélögum. 

Það má sjá í hliðargreininni.

Þegar kom til þess að kanna möguleika til 

samstarfs og eða sameiningu Félags járn-

iðnaðarmanna og Vélstjórafélags Íslands þá 

voru skipaðir fjórir einstaklingar til þeirra 

viðræðna þeir Örn Friðriksson, Helgi Lax-

dal, Gunnar S. Gunnarsson og Sævar Örn 

Kristjánsson og niðurstaðan eftir þær við-

ræður var sú að stefnt skyldi að sameiningu 

þessara félaga og það varð raunin.

En hver var afstaða Vignis til sameiningar-

innar?

„Afstaða mín var og hefur verið sú að 

við ættum að sameinast. Áður höfðu verið 

gerðar aðrar tilraunir til sameiningar. Félag 

járniðnaðarmanna vildi sameina öll félögin 

í málmi sem þá voru innan Samiðnar í eitt 

landsfélag. Við töldum hag okkar best borg-

ið með því að sameina öll félögin í eitt.“

Vignir segir að við stofnun Samiðnar sam-

bands iðnfélaga hafi hugmyndin verið sú 

að sameina alla iðnaðarmenn undir einn 

hatt þar á meðal Rafiðnaðarmenn en þeir 

töldu sér betur borgið með því að vera áfram 

í sínu umhverfi, sem er svipað því hvernig 

þetta er orðið hjá okkur í dag.  

„Mín sýn, og okkar, var að semina og 

stækka og yrðum þá öflugri heild. Við höf-

um hvatt fyrirtækin í Málmi til að fara þá 

leið, frekar en vera sundraðir eins og þeir 

eru í dag. Ef þeir væru með sameiginlegan 

talsmann yrði allt léttara og þægilegra. Ég 

hef stutt þetta alla tíð. Niðurstaða okk-

ar megin í atkvæðagreiðslunni um sam-

eininguna var að yfirgnæfandi meirihluti 

sögðu já við sameiningu. Niðurstaðan var 

hins vegar að mjög tæpur meirihluti var fyr-

ir sameiningunni hjá Vélstjórafélaginu. Ég 

hef alltaf sagt við mína félaga, og helst þá 

sem voru óánægðir, niðurstaða atkvæða-

greiðslurnar liggur fyrir. Við eigum að ein-

beita okkur að því. Þetta var lýðræðisleg 

niðurstaða og það er okkar að vinna okkur 

út frá henni. Þannig hef ég alltaf hugsað.“

Fáum ekkert án baráttu

Nú stendur þú á tímamótum. Ný orðinn sjö-

tugur og ert að láta af störfum. Þegar þú lýtur 

til baka, spyr ég, finnst þér það hafa gengið 

eftir sem þú væntir við sameininguna?

„Bæði já og nei. Éf hef átt afskaplega góð 

samskipti við félagsmenn. Ég vissi að það 

var óánægja við sameininguna. Mér finnst 

hafa verið unnið vel úr sameiningunni og 

Ef við ætlum að sinna þessum hlutverkum okkar, setja 
upp forgangsröð, hvað er mikilvægast og þá er þar 
fremst að halda utan um félagsmennina. Það eru þeir 
sem greiða félagsgjöldin.

Ég hef alltaf sagt 
við mína félaga, og 
helst þá sem voru 
óánægðir, niðurstaða 
atkvæðagreiðslurnar 
liggur fyrir. Við eigum 
að einbeita okkur 
að því. Þetta var 
lýðræðisleg niðurstaða 
og það er okkar að 
vinna okkur út frá 
henni. Þannig hef ég 
alltaf hugsað.
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ég get verið mjög sáttur með hvernig hefur 

til tekist. Það sem ég segi nú á ekki bara við 

um okkar félag. En mér finnst vanta mikið á 

vilja félagsmannanna til að taka virkari þátt 

í starfinu. Fundarsókn er afskaplega döpur, 

það verður að viðurkennast. Starf félags 

sem okkar snertir lífkjör félagsmanna og 

menn verða að hafa það í huga að við fáum 

ekkert án baráttu.

Menn segjast stundum ekki vera pólitísk-

ir. Pólitík snýst fyrst og fremst um lífskjör. 

Þetta er pólitík. Pólitík um það að fólk 

haldi kjörum sínum og geti lifað og lifað 

af. Einsog allir vita er mikil misskipting. 

Menntun er ekki metin og allra síst iðn-

menntun. Því miður. Hún hefur dalað mikið. 

Áður voru menn stoltir af því að vera iðnað-

armenn. Núna segjast menn stundum „bara“ 

vera iðnaðarmaður. Það er mikil afturför ef 

menn afsaka eigin menntun.“ 

Þar eru ræturnar

Sem fyrr segir er Vignir að láta af störfum, 

eftir áratuga langa þjónustu. Því er við 

hæfi að spyrja, hefur starfið verið eril-

samt?

Störf sem þessi eru oftast erilsöm 

sérlega þegar kemur að kjarasamning-

um. Þau snúast líka um að vera í góðum 

tengslum við félagana á vinnustöðun-

um en þar liggja ræturnar. Í mínu gamla 

félagi höfðum við það að reglu að fara í 

margar vinnustaðaheimsóknir. Við sem 

vorum kjörnir til starfa fyrir félagið, ég, 

Pétur Maack og Örn Friðriksson. Við fór-

um í 150 til 200 vinnustaðaheimsóknir á 

ári. Við boðuðum ekki endilega sérstaka 

fundi en nýttum okkur það líka. Auk 

þess nýttum við tækifæri ef við áttum 

leið framhjá fyrirtækjum droppuðum við 

inn. Þetta nægði til að félagsmenn vissu 

„ Fundarsókn er afskaplega döpur, það verður að viðurkennast. Starf félags sem okkar snertir lífkjör félagsmanna og 
menn verða að hafa það í huga að við fáum ekkert án baráttu.“

Í mínu gamla félagi 
höfðum við það að 

reglu að fara í margar 
vinnustaðaheimsóknir. 
Við sem vorum kjörnir 
til starfa fyrir félagið, 

ég, Pétur Maack og 
Örn Friðriksson.
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að við hefðum áhuga á að hitta þá. Því 

miður hefur þetta ekki verið gert hér í 

þeim mæli sem vera skyldi, það er að fara 

í heimsóknir þar sem félagsmenn er að 

finna.“

Hverju er um að kenna, er það stærð 

félagsins, eða hvað veldur að þetta hefur 

nánast lagst af, einsog þú segir?

„Það kemur fleira en eitt til. Félagið er 

það stórt að það mætti hafa einum fleiri 

við störf. Ef við ætlum að sinna þessum 

hlutverkum okkar, setja upp forgangsröð, 

hvað er mikilvægast og þá er þar fremst 

að halda utan um félagsmennina. Það 

eru þeir sem greiða félagsgjöldin. Fé-

lagsmaðurinn veltir fyrir sér hvað hann 

fær fyrir þá peninga sem hann borgar til 

félagsins. Við stöndum okkur nokkuð vel 

í mörgu, til dæmis réttindum manna inn-

an félagsins. Ég hygg að fá félög geri bet-

ur hvað það varðar. Því stöndum við vel 

hvað það varðar. Síðan eru það samskipt-

in. Þegar tölvurnar komu héldu margir að 

það væri hægt að gera þetta allt í gegnum 

tölvuna. Ég er kannski af gamla skólan-

um og ég gef lítið fyrir þannig samskipti. 

Persónuleg tengsl myndast ekki í gegn-

um tölvu.“

Hefur þá verið gefið eftir í beinum sam-

skiptum?

„Já. Það finnst mér og ég hef nefnt þetta 

við nýjan formann. Bent honum á að það 

þurfi að taka upp þráðinn hvað þetta 

varðar. Hann er sammála því. Ég vona að 

það verði gert.“

Hef aldrei kviðið starfslokum

Nú stendur þú á tímamótum. Gengur þú 

sáttir frá borði?

„Já, ég geri það. Þegar ég hugsa til baka 

koma hugsanir um hvort ég hefði viljað 

gera eitt og annað öðruvísi. Kannski vildi 

ég vera lengur, en einhvern tíma þarf 

maður að stíga niður fæti og segja, er 

ekki komið nóg.“

Það er ekki eins og þú sért að fara í að-

gerðarleysi?

„Nei, og ég hef aldrei kviðið því að 

hætta að vinna. Ég hef nóg að gera. Við 

eigum stórt hús sem þarf að halda við, 

bæði húsi og garði. Við byggðum okkur 

sumarbústað 2003 og þar er nóg að gera. 

Þannig að ég þarf ekkert að hafa áhyggj-

ur af aðgerðarleysi. Ég er þannig gerður 

að ég sit ekki aðgerðarlaus. Ég mun alltaf 

finna mér eitthvað að gera. Síðan nýt 

ég þess að vera með barnabörunum og 

nú mun ég hafa meiri tíma til þess. Mér 

finnst það gaman.“

Vignir rifjar upp að hann var virkur 

þátttakandi í mörgum íþróttagreinum hér 

áður fyrr. „Ég var í fótbolta fram yfir fer-

tugt. Ég endaði í félagi sem hér ÍK og var 

í Kópavogi, við vorum í þriðju deild. Ég 

byrjaði í yngri flokkunum hjá Fram, fór 

síðan í Víking og endaði í ÍK.“

Þegar við erum að ljúka spalli okkar 

segist Vignir verða að fá koma einu atriði 

að. 

„Pabbi var mjög róttækur og var mjög 

virkur í sýnu félagi sem var Dagsbrún. Ég 

fór með honum í fyrsta maí göngur og 

það allt saman. Sjálfsagt hefur það haft 

áhrif á mig. Þegar ég byrjaði að læra fór 

ég í stjórn félags járniðnaðarnema, sem 

þá var til og í gegnum það tengdist ég 

Iðnemasambandinu þannig að ég hef 

verið að vasast í þessu frá því ég var að 

læra. Svo var ég til sjós í um þrjú ár, hjá 

Eimskipafélagi Reykjavíkur, sem þá var 

til, á Öskjunni gömlu. Við sigldum mest í 

Miðjarðarhafið. Það þótti mér afskaplega 

gaman.“

Vignir vann meðal annars á eyrinni, 

Kassagerð Reykjavíkur og  Dósagerðinni. 

„Síðan vann ég bara á tveimur stöðum 

áður en ég fór að starfa fyrir félögin. Í 

Héðni í sextán ár og í tíu ár hjá Björgun.“

Við stöndum okkur 
nokkuð vel í mörgu, 
til dæmis réttindum 
manna innan 
félagsins. Ég hygg 
að fá félög geri betur 
hvað það varðar. Því 
stöndum við vel hvað 
það varðar.



ÞroTlaus 
BaRátta tiL að 

Halda lífi



Það var 29. janúar 1959 sem togarinn Þorkell máni RE 205 hélt í eina 

eftirminnilegustu veiðiferð síðustu aldar. Þorkell máni sem og aðrir 

togarar lentu í miklum hrakningum og margir sjómenn drukknuðu.
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Þetta var fyrir rétt tæpum sextíu árum. Veð-

urofsinn er kenndur við Nýfundnaland, og 

veðrið geisaði 7.-9. febrúar 1959. Togarinn 

Júlí frá Hafnarfirði fórst með þrjátíu manna 

áhöfn, kanadíski togarinn Blue Wave hvarf 

ásamt allri áhöfn, áhöfn Cape Dauphin, 

annars kanadísks togara, var bjargað um 

borð í annað skip og spænska skipið Mel-

etia fórst, sömuleiðis með allri áhöfn. 

Þorkell máni var hætt kominn vegna veð-

urofsans og ísingar. Áhöfnin barðist í þrjá 

sólarhringa við að halda skipinu ofansjáv-

ar. Til að létta á yfirbyggingunni var björg-

unarbátunum sleppt úr festingum og síðar 

voru davíðurnar brenndar af þegar sextíu 

gráðu halli var kominn á skipið. 

Það verk vann Þórður Guðlaugsson yfir-

vélstjóri við erfiðustu aðstæður. Fyrir um 

tíu árum var viðtal í Tímariti VM við Þórð 

og ræddi þá við hann um björgunarað-

gerðina og eins um öryggismál á sjó. 

Stoppaði stutt í landi

Þórður munstraðist á Þorkel mána árið 1958 

og var þar til ársins 1966 er Ólafur Torfa-

son tók við stöðu hans á skipinu, en Þórður 

hóf störf í Mjólkárvirkjun, sem er ekki fjarri 

hans heimaslóðum, en bæði hann og kona 

hans eru úr Barðastrandarsýslum. Hann 

var þó ekki lengi í landi, heldur fór aftur 

til sjós 1969, þá á Þormóð goða, sótti síðan 

Bjarna Benediktsson RE nýjan og sömuleið-

is Ottó N. Þorláksson RFE 1981, þar sem 

hann starfaði uns hann fór á eftirlaun fyrir 

fáeinum árum.

95 létust er skip fórst

Aftur að janúar. Þorkell máni hélt í þessa 

ferð frá Reykjavík 29. janúar, skipstjóri var 

Marteinn Jónsson. Næsta dag fréttist að 

Hans Hedtoft, nýjasta skip dönsku Græn-

landsverslunarinnar hefði farist undan 

Hvarfi á Grænlandi og með því áhöfn og 

farþegar alls 95 manns. Þetta var fyrsta 

ferð Hans Hedtoft. Þetta voru að sjálfsögðu 

slæm tíðindi en Þórður segir ekki mikinn 

ugg hafa sett að mönnum vegna þeirra 

frétta. 

Forsjálir lensuðu í suðurátt

Þann 7. febrúar var búið að fylla skipið 

og ganga frá afla í lest og á dekki þegar 

veðrið skall á nánast fyrirvaralaust, svo 

snögglega að ekki tókst að ljúka sjóbúningi 

veiðarfæra eins og venja er þegar lagt er í 

fleiri sólarhringa siglingu. 

„Viðvaranir við þessu veðri voru ekki 

meiri en svo að við vissum um djúpa lægð 

en það var ekki viðvörun um fárviðri en 

þegar sá í hvað stefndi þá lensuðu sumir 

suður í haf, það er að segja þeir sem voru 

forsjálir,“ sagði Þórður. Vindurinn jókst 

 Þetta var fyrsta ferð 
Hans Hedtoft. Þetta 
voru að sjálfsögðu 

slæm tíðindi en Þórður 
segir ekki mikinn ugg 
hafa sett að mönnum 

vegna þeirra frétta. 

Það er stundum nóg að glíma við brælurnar, en þegar 
ísing bætist við er hættan margfalt meiri.



stöðugt og frostið einnig þannig að ísinn 

fór að hlaðast á skipið. Allir skipverjar fóru 

í að berja ís af skipinu með öllum þeim 

áhöldum sem voru til staðar, en höfðu ekki 

undan svo hratt hlóðst ísinn á skipið.

Lagðist á hlíðina

„Um nóttina lagðist skipið á hliðina. Var þá 

skorið á festingarnar fyrir björgunarbát-

ana og þeir látnir fara í sjóinn. Þetta var 

sameiginleg ákvörðun með skipstjóranum, 

enda komu þeir ekki að neinu gagni við 

þessar aðstæður, en til mikillar byrði fyrir 

skipið,“ sagði Þórður.

„Daginn eftir brenndi ég davíðurnar af. 

Það voru eiginlega ég og Jón Grímsson, 2. 

vélstjóri sem áttum þá hugmynd og réðu-

mst í þetta verk í samráði við Martein skip-

stjóra. Þetta var auðvitað mikið vandaverk. 

Nauðsynlegt var að gera þetta á réttu róli 

svo festingarnar fyrir davíðurnar færu ekki 

í skrúfuna, en mikil tregða var við þá fram-

kvæmd vegna þeirrar hættu. Hver davíða 

var um tvö tonn að þyngd og því ljóst að 

þær ollu mikilli yfirþyngd auk þess sem 

mikill ís var á þeim.“

Flestir hættu til sjós

Þórður var 25 ára gamall þegar hann vann 

þetta verk óbundinn og við erfiðustu að-

stæður því áfram var veðrið slæmt. Í vélar-

rúminu sýndi hallamælirinn að skipið 

hefði fengið 60 gráðu halla. Ekki veit Þórð-

ur til þess að þessi aðferð hafi verið notuð á 

öðrum skipum, hvorki fyrr eða síðar. Áfram 

var unnið sleitulaust við ísbarninginn. Þeir 

Þórður Guðlaugsson með Óttari Sveinssyni rithöfundi, sem skrifar Útkallsbækurnar. „Um nóttina lagðist skipið á hliðina. Var þá skorið á festingarnar fyrir 
björgunarbátana og þeir látnir fara í sjóinn. Þetta var sameiginleg ákvörðun með skipstjóranum, enda komu þeir ekki að neinu gagni við þessar aðstæður, en 
til mikillar byrði fyrir skipið,“ sagði Þórður.
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skipverjar sem stóðu lengst, voru að í 72 

klukkustundir og mestallan tímann í þrot-

lausri vinnu. Einhverjir gáfust upp, lögðust 

í koju og fóru með bænirnar sínar, sann-

færðir um að þeirra hinsta stund væri upp 

runnin. Eftir þennan barning voru menn 

algerlega búnir, bæði andlega og líkamlega 

sem sýndi sig ágætlega á því að meirihluti 

áhafnarinnar hætti störfum eftir þessa ferð 

og fóru aldrei aftur til sjós.

Aðspurður hvort þetta hafi valdið því að 

Þórður hafi umgengist sjóinn öðruvísi eða 

hann séð hann öðrum augum á eftir, segir 

hann svo ekki vera. „Þetta breytir engu í 

umgengni minni við sjóinn, þó tel ég mik-

ilvægt að hafa áhöld um borð til að berja 

ís, helst nóg af litlum ísöxum sem létt er að 

halda á. Séu þær of þungar, þreytast menn 

fljótt. Það var erfitt að þurfa að smíða áhöld 

um borð sem hægt er að nota til að berja 

ísinn.“ Þó sér hann sumpart veðrið með 

öðrum augum. „Ég fylgist auðvitað vel með 

veðurfréttum og eftir þetta er mér mjög 

illa við allt veður sem valdið getur mikilli 

ísingu.“ 

Fleiri í vanda

Eftir að veðrinu hafði slotað að mestu var 

haldið heim í samfloti við togarann Mars 

sem kom á meðan á ósköpunum stóð og 

hafði haldið sig nærri eftir það. Eftir þessa 

ferð var björgunarbúnaði skipsins breytt, 

krani settur á skipið í staðinn fyrir davíð-

urnar og einn plastbátur í stað gömlu tré-

bátanna.

Auk þeirra skipa sem áður höfðu ver-

ið talin upp, lentu nokkrir aðrir íslenskir 

togarar í miklum erfiðleikum. Gerpir frá 

Neskaupstað hafði fengið á sig brotsjó suð-

ur af Hvarfi á leiðinni á Nýfundnalandsmið 

og höfðu orðið nokkrar skemmdir á skipinu, 

meðal annars hálffyllti brúna af sjó. Hann 

hélt samt áfram á veiðar og var nýlega bú-

inn að fylla sig og lagður af stað heimleiðis 

er veðrið skall á og áttu þeir í nokkrum erf-

iðleikum vegna veðurs og ísingar.

Næsta dag fréttist að Hans Hedtoft, nýjasta 
skip dönsku Grænlandsverslunarinnar 
hefði farist undan Hvarfi á Grænlandi og 
með því áhöfn og farþegar alls 95 manns.

Ég fylgist auðvitað vel 
með veðurfréttum og 

eftir þetta er mér mjög 
illa við allt veður  
sem valdið getur 

mikilli ísingu.

Fátt er hættulegra til sjós en aðstæður sem þessar.



Með dekkhleðslu af karfa

Pétur Halldórsson RE var sömuleiðis bú-

inn að fylla sig og var með dekkhleðslu af 

karfa og því þungur á sjónum eins og Þor-

kell máni. Öll áhöfnin á skipinu var úti að 

berja ís, en tókst að komast í skjól er mikill 

brotsjór reið yfir skipið, tók annan björg-

unarbátinn útbyrðis, braut nokkrar rúður í 

brúnni og hreinsaði allar uppstillingar og 

dekkhleðsluna af þilfarinu í sjóinn í einu 

vetfangi, en um leið brotnaði mikill ís af 

skipinu. Katrín Bryndísardóttir hefur það 

eftir Pétri heitnum Þorbjörnssyni sem var í 

sinni jómfrúarferð sem skipstjóri í þessari 

ferð, að svo mjög hafi skipið orðið léttara á 

sjónum við þennan brotsjó, að það var úr 

allri hættu eftir þetta, en það komst brátt í 

hlýrri sjó.

Þá má nefna Bjarna riddara, Júní frá 

Hafnarfirði og Harðbak frá Akureyri sem 

einnig lentu í miklum erfiðleikum í Ný-

fundnalandsveðrinu mikla árið 1959.

Allt annað nú

Um öryggismál og þessar áhættusömu 

sjóferðir sem stundaðar voru, sagði Þórð-

ur: „Í dag er umhverfið allt öðruvísi. Þetta 

tiltekna veður er einstakt og á ekki sinn líka 

þannig að erfitt er að bera þessar aðstæður 
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Togarinn Júlí frá Hafnarfirði 
fórst með þrjátíu manna 
áhöfn.

Forsíða Þjóðviljans.
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saman við annað. Nú eru einnig öll tæki 

orðin fullkomnari og allt önnur tækni, en 

um leið er menningin til sjós allt önnur í 

dag en áður var. Þar sem kvótakerfið er, þá 

eiga menn kvótann og þurfa ekki að fara 

á sjó frekar en þeir vilja, þeir geta selt eða 

leigt kvótann. Áður var viss upphæð greidd 

fyrir hvern dag sem verið var úti. Því var 

farið út um leið og umsömdu löndunarfríi 

var lokið og verið á sjó á öllum hátíðisdög-

um.“ Þórður hætti ekki til sjós fyrr en 2003 

er hann vantaði örfáa mánuði í sjötugt.

Frekari umfjöllun um Nýfundna-

landsveðrið er víða að finna, m.a. í Þraut-

góðir á raunastund 14. bindi. Í Skildi, 

tímariti um menningarmál tbl. 2007 er um-

fjöllun um Þorkel mána í sjávarháska. Þá 

er að finna frásagnir af þessu veðri í ýms-

um blöðum og tímaritum frá þessum tíma, 

Öldinni okkar og víðar.

Umfjöllunin er byggð á viðtali við Þórð Guð-

laugsson sem birtist í blaðinu fyrir um ára-

tug. Textann vann  Katrín Bryndísardóttir og 

henni til aðstoðar var Anna Kristjánsdóttir.

Þorkell máni á siglingu.

Áður var viss upphæð 
greidd fyrir hvern dag 
sem verið var úti. Því 

var farið út um leið og 
umsömdu löndunarfríi 
var lokið og verið á sjó 
á öllum hátíðisdögum.
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Styðjum baráttuna gegn brotastarfsemi á 
vinnumarkaði með virkum hætti
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Alþýðusamband Íslands

... erlenda starfsmenn og 

ungt fólk um réttindi þeirra 

og skyldur.

... erlend fyrirtæki og aðra 

atvinnurekendur sem ráða 
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fólk um skyldur sem því 

fylgja.

... brot á vinnumarkaði, 

krefjumst úrbóta og komum 

upplýsingum um meint brot 

til viðkomandi stjórnvalda 

og eftirlitsstofnana.
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Þá höfum við 
vont hjartalag
Nýr formaður Félags vélstjóra og málmtæknimanna, Guðmundur Helgi Þórar-

insson, hefur tekið við af nafna sínum, Guðmundur Þórði Ragnarssyni, eftir 

að hafa haft betur í tvísýnni formannskosningu. 
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Guðmundur Helgi hefur starfað sem vél-

stjóri á togurum nánast alla sína starfsævi. 

Hann er Ísfirðingur að uppruna, en ólst 

upp á Suðurlandi.

„Ég fór ungur til sjós og hóf nám við Vél-

skólann sautján ára gamall,“ svarar hann 

þegar hann er spurður um upphaf starfs-

ferilsins. „Ég kláraði hann í einum rikk og 

allt til dagsins í dag hef ég verið á fiski-

skipasjómaður, eina undantekningin er 

fjögurra ára starf í landi.

Guðmundur Helgi er fjölskyldumað-

ur, hann á tvær dætur með fyrrverandi 

eiginkonu sinni. Núverandi sambýliskona 

Guðmundar er María Hlíðberg Óskarsdótt-

ir   og á hún tvö börn. „Samtals eigum við 

níu barnabörn.“

En hver eru áhugamálin? Hvað hefur sjó-

maðurinn gert í fríium? 

„Ég er týpískur karlmaður. Ég var mikið 

í kringum íþróttalíf, er eiginlega alæta 

á íþróttir, en hallast helst að handbolta 

og fótbolta. Þegar ég var yngri veiddi ég 

á stöng á sumrin og stundaði skotveiði á 

veturna. Ég hef dregið verulega úr því, en 

eins og gömlum er títt, spilum við hjóna-

leysin golf þegar við getum.“

Og hver er forgjöfin?

„Alltof há, eða 22. Það er þannig að for-

gjöfin segir til um dagana sem þú vinnur 

í hverjum mánuði. Þannig að maður sem 

er með fimm í forgjöf, hann vinnur bara í 

fimm daga í mánuði. Því er í lagi að vera 

með 22 í forgjöf.“

Kannski genatískur galli

Þú hefur lengi tekið þátt í félagsstörfum?

„Já, ég hef lengi gert það. Ég var í sextán ár í 

stjórn Vélstjórafélagsins þó að ég hafi tekið 

mér einu sinni fjögurra ára hlé á þessum 

árum og hef verið í stjórn VM frá upphafi. 

„Ég tel mig þekkja innviðina vel þó að vissu-

lega sé ég að læra margt nýtt á fyrstu dög-

um í nýju starfi.“

Hvaðan kemur þessi áhugi?

„Það má kannski segja að þetta sé genat-

ískur galli að þurfa að skipta sér af því sem 

kemur að kaupi og kjörum og vinnuað-

stæðum manna. Ég hef alla tíð haft mikinn 

áhuga á þessu.“

Þú komst að sameiningu Vélstjórafélagi 

Íslands og Félags járniðnaðarmanna.

„Já, ég var í stjórn þegar það var gert. Ég var 

kannski síðastur allra til að samþykkja sam-

eininguna. Ég var mjög tregur til, þar sem ég 

var ekki viss um að stærra félag yrði  betra 

félag. Ef þetta snýst allt um stærðina, hvers 

vegna erum við þá ekki bara með eitt félag. 

Ég vildi halda faglega hlutanum inn í 

félögunum og taldi að ef við útvíkkuð-

um félagið of mikið myndi faglegi hlutinn 

þynnast út. Ég tók undir að þessar greinar 

eru það skyldar, bæði hvað varðar vinnu og 

nám, og ég tel að við höfum nýtt tækifærið 

mjög illa hvað varðar námið, að hafa ekki 

tengt greinarnar betur saman. Allt iðnn-

ám á Íslandi hefur reyndar dregist aftur 

úr. Mér skilst að á hinum Norðurlöndunum 

fari um þrjátíu prósent þeirra sem útskrif-

ast úr grunnskóla í iðnnám. Hér er þetta 

innan við tuttugu prósent. Við höfum lagt 

of mikla áherslu á bóknámið. Við erum t.d. 

með fjóra háskóla sem útskrifa lögfræðinga. 

Á sama tíma hefur iðnnámið dregist saman 

hlutfallslega. Ég held að það sé komið að 

því að við verðum virkilega að spýta í lóf-

ana hvað menntamálin varðar. Eins þarf að 

endurskoða námsskrár og þá kemur að okk-

ur í VM. Mér finnst við eiga meiri samleið, 

sama hvaðan við komum fyrir sameiningu, 

og það þarf að koma fram í námsskránni.“

Má ég skilja þig þannig að þér hafi, þrátt 

fyrir efasemdir þínar áður, að vel hafi til tek-

ist með sameiningu félaganna?

„Já, að mörgu leyti. Ég vil hætta að tala 

um „við“ og  „þið“. Það ber enn á því að 

talað sé um okkur vélstjórana og ykkur vél-

virkjana, og öfugt. Ég vil helst eyða þessu 

Allt iðnnám á Íslandi 
hefur reyndar 

dregist aftur úr. Mér 
skilst að á hinum 
Norðurlöndunum 

fari um þrjátíu 
prósent þeirra 

sem útskrifast úr 
grunnskóla í iðnnám. 



og að við séum saman í einu félagi sem 

stefnir að sömu markmiðum fyrir alla. Guð-

mundur Helgi bætir við að sér þyki stéttarfé-

lög hafa misst sjónar á því að halda utanum 

faglega þáttinn. „Þetta hefur verið reynt 

í gegnum endurmenntun, Iðuna og reynt 

hefur verið að hafa einhver áhrif á skólana. 

Ég held að sá tími sé kominn að við verðum 

að taka íslenska iðnmenntun í heild inn í 

nútímann.“
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Guðmundur Helgi Þórarins-
son, nýr formaður VM: „Það má 

kannski segja að þetta sé genat-
ískur galli að þurfa að skipta 

sér af því sem kemur að kaupi 
og kjörum og vinnuaðstæðum 

manna. Ég hef alla tíð haft mik-
inn áhuga á þessu,“ segir hann 

um þátttöku sína í félagsmálum.
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Hvers vegna formannsframboð?

Næst berst talið að mörgum og ólíkum kjara-

samningum sem VM kemur að, en þeir eru 

um þrjátíu. Guðmundur Helgi segist þurfa 

að kynna sér betur hvort hægt sé að einfalda 

þetta og sameina. 

„Sérkennin eru víða mjög mikil. Hins 

vegar má örugglega gera bragarbót víða, 

t.d. í orkugeiranum. Þannig að samið verði 

við fleiri orkufyrirtæki samtímis, frekar en 

hvert og eitt fyrirtæki fyrir sig. Við komust 

samt aldrei hjá því að vera með mjög marga 

kjarasamninga. Við semjum til dæmis ekki 

eins fyrir sjómenn og orkugeirann.“

Hvers vegna bauðstu þig fram til for-

manns, hverju viltu breyta?

„Ég upplifði þetta þannig að við vær-

um að missa sambandið við grasrótina og 

taldi að við ættum að líta til baka og hugsa 

betur um okkar félagsmenn. Láta kröfurn-

ar koma neðan frá og upp, en ekki þannig 

að félagsmenn upplifi þetta sem yfirboð 

annarsstaðar frá. Jafnvel frá ASÍ. Margir 

upplifðu andrúmsloftið þannig. 

Guðmundur Helgi segist hafa komið inn 

í samningana þegar verkfall sjómanna var 

skollið á og síðan setti útgerðin verkbann 

á þá.

Svo skrýtið sem það er, að við kjarasamn-

inga sjómanna síðast, vantaði meira traust 

sem varð til þess að meiri kergja varð á 

milli manna. Þar þarf að koma mönnum 

saman og eftir síðustu samninga sjómanna 

byrjuðu menn að þrýsta á mig að bjóða mig 

fram.

Gátu ekki ræðst við innbyrðis

„Þegar ég kom í Karphúsið voru skipstjórn-

armennirnir búnir að semja og voru farnir, 

hásetafélögin gátu ekki einu sinni ræðst við 

innbyrðis, svo vel væri, og enginn talaði við 

vélstjórana. Það meira að segja kristallaðist 

í því að sumir innan samninganefndar SFS 

sögðu erfitt að tala við sjómennina, þegar 

þeir gátu ekki einu sinni talað saman sín á 

milli. Þessari kergju þarf að eyða. Við eigum 

svo miklu meira sameiginlegt en ekki.“

Þú telur að hægt sé að gera betur með því 

að öll áhöfnin komi saman að borðinu?

„Það er mín bjargfasta trú. Við eigum 

miklu meira sameiginlegt en bara kjölinn 

undir skipinu. Ég vil verja góðum tíma í að 

stilla saman strengi okkar og koma saman 

„Spyrna þarf fótum við undirboð-
um á vinnumarkaði sem koma oft 
í gegnum starfsmannaleigur. Ég 
hef ekkert á móti erlendu vinnu-

afli, þeir eiga að vinna við hliðina 
á íslenskum mönnum á íslensk-

um kjörum.“



Stema kerrurrCompair loftpressur

Breitt úrval atvinnutækja

Gæðavörur fyrir 
sjávarútveginn
Breitt úrval atvinnutækja

FPT bátavélar

BT Marine
skrúfur

Doosan báta- og skipavélar

Til sjós og lands

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833

asafl.is - sími: 562 3833

asafl.is

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

Ásafl selur BT Marine
bátaskrúfur á Íslandi
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sem ein heild. Mesti munurinn á mér og 

Guðmundi Þ. Ragnarssyni er kannski sá, að 

hann hefur viljað að við stæðum einir og 

sér, að við hefðum burði til þess. Burt séð 

frá því hvort við höfum burði til þess eða 

ekki, þá finnst mér við ekki hafa náð næg-

um árangri í verðmyndun fisks í fjölda ára, 

og ég hef talað fyrir því mjög lengi, að það 

sé vegna þess að við höfum ekki haft vit á 

því að stilla saman strengi okkar.“

Taktinn hefur vantað

Þar talar Guðmundur Helgi um alla áhöfn-

ina, öll stéttarfélögin.

„Það er við fleiri að sakast en Guðmund 

Ragnarsson. Það koma fleiri að þessu. Mín 

sýn er sú að það sé hægt að gera þetta, það 

eigi að reyna þetta og að einhver þurfi að 

taka af skarið til að byggja upp traust og 

menn komi svo undirbúnir til samninga og 

í takt, en taktinn hefur vantað.“

Eins þurfum við að huga vel að fé-

lagsmönnum okkar í landi. Spyrna þarf 

fótum við undirboðum á vinnumarkaði 

sem koma oft í gegnum starfsmanna-

„Ég hef ekki myndað mér neina skoðun um einstaka persónur. En það er svo sannanlega kominn tími til að gera áherslubreytingar innan ASÍ. Við heyrum 
á fjórmenningunum svokölluðu að þeir telja Gylfa svo rótgróinn í þessu að hann geti ekki verið lengur ef skipta á um kúrs. En sem ég segi, þá hef ég ekki 
myndað mér skoðun um það. Ég mun nota sumarið meðal annars í þetta og segja mína skoðun í haust, þegar þing ASÍ verður.“



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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leigur. Ég hef ekkert á móti erlendu 

vinnuafli, þeir eiga að vinna við hliðina 

á íslenskum mönnum á íslenskum kjör-

um. Leggja þarf áherslu á hækkun dag-

vinnukaups og styttingu vinnuvikunn-

ar. Einnig þarf að hækka og færa taxta 

nær greiddu kaupi. Lægstu taxtarnir 

eru einungis notaðir á þá sem ekki hafa 

samningsstöðu á vinnumarkaði eins og 

t.d. erlent vinnuafl.“    

Nýja fólkið höfðar til mín

Mun ásýnd VM breytast?

„Ég vona að grasrótin eigi eftir að finnast 

að meira tillit sé tekið til hennar. Já, ég held 

að ásýnd félagsins geti breyst.“

Miklar breytingar hafa orðið á forystu 

verkalýðsfélaga. Nærtækast er að nefna for-

mannsskipin í VM og svo í Eflingu, Kennar-

sambandinu og jafnvel víðar, og nokkru  

áður í VR. Eining hefur myndast milli 
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formanna VR, Eflingar, Verkalýðsfélags 

Akraness og Framsýnar á Húsavík. Forysta 

Alþýðusambandsins talar á annan veg og 

annan hátt en þetta fólk. Hvor hópurinn 

hugnast þér betur?

„Þetta nýja fólk höfðar meira til mín í þess-

um sameiginlegu málum. Til dæmis Efling, 

sem berst fyrir launalægsta fólkið, en ég hef 

sagt að ef við ekki getum haft þjóðfélagið 

þannig að lægst launaða fólkið geti lifað af 

launum sínum, þá höfum við vont hjartalag. 

Allir Íslendingar hljóta að vera sammála því 

að allir eigi að geta lifað mannsæmandi lífi. 

Þessi sameiginlegu mál sem snúa að öllum, 

svo sem skattamál, velferðarmál, mennta-

mál, vextir og húsnæðismál sem og önn-

ur sameiginleg mál eins og lífeyrismál og 

krónu á móti krónu skerðingar eru þau mál 

sem mér þykir að ASÍ eigi fyrst og fremst 

að sinna. Frekar en að vera að huga að því 

„Alþingismenn munu engu 
breyta nema þeir viti að laun-
þegarnir standi saman. Þessi 
sameiginlegu mál skipta svo 
miklu máli og við verðum að 
standa fast saman í þessu. 
Allur hópurinn.“
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hvort einhver launataxti hækki svona eða 

hinsegin, eða hvort farið er fram með krónu-

töluhækkanir eða prósentur. Það eiga félög-

in að ákveða hvert fyrir sig. Þar tek ég svo 

sannanlega tekið undir með þeim félögum 

sem nefnd voru hér að ofan. Mér finnst hafa 

vantað að spyrnt sé við fótum í þessum sam-

eiginlegu málum. Alþingismenn munu engu 

breyta nema þeir viti að launþegarnir standi 

saman. Þessi sameiginlegu mál skipta svo 

miklu máli og við verðum að standa fast 

saman í þessu. Allur hópurinn.“

ASÍ þarf að breytast

Má skilja þig þannig að þú munir láta mál 

annarra, en félaga í VM, þig skipta?

„Við eigum fyrst og fremst hugsa um okkar 

mál. Hlutverk stéttarfélaga er að hugsa um 

kjör sinna félaga, númer eitt, tvö og þrjú. Fé-

lögin gera margt fleira, þau eru með  endur-

menntun, sumarbústaði, orlofsaðstöðu og 

svo framvegis. Ég er mjög stoltur af sjúkra-

og styrktarsjóði okkar. Ég þakka Guðmundi 

Þ. Ragnarssyni fyrir hvað hann hefur tekið 

góða stefnu í málum sjóðsins. Þjóðin verð-

ur að vera sammála um hvar við ætlum að 

hafa grunninn. Hann verður að vera sá að 

allir geti lifað af launum sínum. Þar tek ég 

undir með nýrri forystu í verkalýðsfélögum. 

Í þeirri baráttu þarf VM líka að hafa rödd.“

Viltu að VM hætti í ASÍ?

„Nei, ég hef ekki skoðað þetta nóg til að 

segja hvort ég vilji að VM verði áfram innan 

ASÍ eða ekki. En ég vil ekki að ASÍ virki eins 

og það gerir í dag.“

Það er ekki hægt að tala um ASÍ án þess að 

spyrja um afstöðu þína til forseta ASÍ, Gylfa 

Arnbjörnssonar. Viltu að hann verði áfram 

eða ekki?

„Ég hef ekki myndað mér neina skoðun 

um einstaka persónur. En það er svo sann-

anlega kominn tími til að gera áherslu-

breytingar innan ASÍ. Við heyrum á fjór-

menningunum svokölluðu að þeir telja 

Gylfa svo rótgróinn í þessu að hann geti 

ekki verið lengur ef skipta á um kúrs. En 

sem ég segi, þá hef ég ekki myndað mér 

skoðun um það. Ég mun nota sumarið með-

al annars í þetta og segja mína skoðun í 

haust, þegar þing ASÍ verður.

Aðalatriðið er sameiginlegu málin, þ.e. 

spurningin um hvernig þjóðfélag við viljum 

hafa. ASÍ skiptir þar miklu máli en einstaka 

kjarasamningar eiga alltaf að vera hjá fé-

lögunum sjálfum.“

Við eigum fyrst og 
fremst hugsa um 

okkar mál. Hlutverk 
stéttarfélaga er 

að hugsa um kjör 
sinna félaga, númer 

eitt, tvö og þrjú.
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Því miður myndast sár

Nú var lítill munur á ykkur nöfnunum í for-

mannskjörinu. Óttast þú að sár hafi mynd-

ast vegna þessa og að þú eigir eftir að mæta 

fyrirstöðu?

„Já, ég held það því miður. Ég held að 

við höfum báðir reynt að hafa kosninga-

baráttuna á mjög heiðarlegum nótum og 

talað bara um málefni, en ekki hjólað 

í manninn. En ég held því miður að í 

svona tilfellum myndist alltaf sár. Sér-

staklega þegar munurinn er eins lítill og 

raun varð á. Við sem gefum kost á okk-

ur í félagsstörf verðum að hafa félags-

legan þroska til að strika línu í sandinn 

og horfa fram á við. Ég hef sagt að mig 

langar að gera gott félag betra.  Það ger-

um við ekki nema ná sáttum um fram-

haldið og ég vona innilega að allir séu 

tilbúnir til þess.“

Nei, ég hef ekki  
skoðað þetta nóg til að 
segja hvort ég vilji að 
VM verði áfram innan 
ASÍ eða ekki. En ég vil 
ekki að ASÍ virki eins 
og það gerir í dag.

„Ég held að við höfum 
báðir reynt að hafa kosn-
ingabaráttuna á mjög 
heiðarlegum nótum og 
talað bara um málefni, en 
ekki hjólað í manninn.“
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Hátíðarhöldin 
1. maí 2018

Hátíðarhöld 1. maí voru haldin 

í meira en 30 sveitarfélögum á 

landinu. VM  var með veglegt kaffi-

samsæti í Gullhömrum eftir að úti-

fundinum á Ingólfstorgi lauk.
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Ferð eldri 
félagsmanna

Farin var dagsferð til Akraness með eldri 

félagsmönnum VM og mökum þeirra þann 

23. ágúst sl. Ferðin hófst um morguninn hjá 

VM á Stórhöfðanum í Reykjavík og var ekið 

með 70 manns á tveimur rútum sem leið lá 

um Hvalfjörð og var meðal annars stoppað 

við steinbrúna yfir Bláskeggsá. Brúin yfir 

Bláskeggsá var byggð árið 1907 og var brau-

tryðjendaverk, fyrsta steinsteypta brúin á 

Íslandi utan Reykjavíkur. Hún var breikkuð 

eftir að bílaöld rann upp og var í notkun fram 

til ársins 1951. Brúin var svo endurbætt árið 

2010 og opnuð á ný.

Þaðan var svo ekið til Akraness þar sem 

Akraneskirkja var skoðuð og séra Eðvarð 

Ingólfsson sóknarprestur sagði frá kirkjunni 

og forverum sínum, auk þess fór hann með 

skemmtisögur sem vöktu mikla ánægju. Að 

Akranesviti.
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loknum hádegisverði á Gamla Kaupfélaginu 

var haldið að Akranesvita, sem er eitt mesta 

aðdráttarafl ferðamanna til Akraness. Vit-

inn er 22,7 metrar á hæð og var byggður á 

árunum 1943-1944 og var tekinn í notkun 

árið 1947.

Að lokinni skoðun á Akranesvita var 

svo haldið niður á höfn þar sem siglt var 

með ferjunni Akranes yfir til Reykjavíkur 

í indælis veðri. Þar biðu rútur við höfnina 

sem ferjuðu alla upp á Stórhöfða aftur. Eftir 

velheppnaða og skemmtilega ferð var svo 

komið á Stórhöfðann um fimmleitið.

Mikil ánægja var með ferðina og að sjálf-

sögðu er byrjað að leggja drög að nýrri ferð 

að ári.

Steinbrú yfir Bláskeggsá.

Mikil ánægja var með 
ferðina enda lék  veður  
við félagsmenn.
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Í þessu grúski hef ég rekist á ýmsa hluti 

sem maður hefur ekki heyrt af og fróðlegt er 

að segja frá.

Í upphafi seinni heimstyrjaldar og her-

námi Íslands má segja að tekið hafi verið 

risastökk inn í framtíðina.

Þessu fylgdi gríðarleg þörf fyrir aukna raf-

orku og til að mæta þessari þörf var gripið 

til ýmissa ráðstafana.

Fyrsta orkuverið í Soginu var reyst árið 

1937 og var alfarið í eigu Reykjavíkurborgar.

Rafmagnsstjóri og forstjóri Sogsvirkjunn-

ar var á þessum tíma Steingrímur Jónsson.

Til þess að mæta þessari auknu orkuþörf 

var keypt og sett niður ný vatnstúrbína og 

rafall í Ljósafossstöð 1944.  Strax þar á eft-

ir var unnið að byggingu varðstöðvar við 

Elliðár og var unnið að gangsetningu henn-

ar 1946 en bygging hennar hafði af ýmsum 

orsökum tafist og var fyrirsjáanlegur orku-

skortur á komandi vetri.

af spjöldum
sögunnar

Á undanförnum mánuðum hef ég verið að grúska í skjölum um Sogsvirkjun og leita 

fyrir mér um gögn er varðar sölu á rafmagni til Varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli.

aðSENd GREiN

Til þess að mæta 
þessari auknu 

orkuþörf var keypt 
og sett niður ný 
vatnstúrbína og 

rafall í Ljósa-
fossstöð 1944



Vélsmiðjan og Mjölnir
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Tímarit VM júní 201862

Steingrímur Jónsson hafði kynnst 

ofursta sem var rafmagnsverkfræðingur 

í Bandaríkjaher hér á landi og hafði rætt 

þessi mál við hann.  Hann tjáði Steingrími 

að Bandaríkjaher hafi látið smíða raforku-

ver og komið þeim fyrir á flotprömmum.  

Ein slík stöð væri til í Flórída og hún væri 

gerð fyrir 50 riða straum en í USA er 60 riða 

straumur.

Steingrímur brást við og skrifaði Thor 

Thors sendiherra í Washington bréf og bað 

hann að athuga málið.  Þetta var í maí 1946.

Thor sendiherra fylgdi máinu eftir og eftir 

nokkurra vikna athuganir og bréfaskriftir 

var ljóst að á þessu voru ýmsir annmarkar 

og því varð ekki af þessum kaupum.

Í þessum pappírum voru lýsingar á stöð-

inni, myndir og aðrar upplýsingar og eru 

þær hér með þessari grein.

Guðmundur Lýðsson

aðSENd GREiN

Steingrímur brást við 
og skrifaði Thor Thors 
sendiherra í Washington 
bréf og bað hann að athuga 
málið.  Þetta var í maí 1946.



ferð eldri 
félaga VM 2018

Lagt verður af stað frá Stórhöfða um klukkan 9:00.  

Þaðan verður ekið til Þingvalla þar sem farið verður í 

stutta göngu niður Almannagjá og síðan upp á Lögberg. 

Þaðan verður ekið um Kaldadal í Borgarfjörð, stoppað 

í Húsafelli og síðan haldið að Hraunfossum þar sem 

snæddur verður hádegisverður. Eftir máltíðina verður svo 

ekið í Reykholt og litið á sýninguna í Snorrastofu en síðan 

haldið til Reykjavíkur með viðkomu hjá Deildatunguhver. 

Áætluð heimkoma er milli kl. 18:00 og 19:00.

Skráning í síma 575 9800 eða á netfangið vm@vm.is  

ferð eldri félaga Vm verður farin fimmtudaginn 28. júní
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Í opinberum innkaupum er að jafnaði ver-

ið að meðhöndla verulega hagsmuni. Er 

hér um að ræða hagsmuni bæði ríkis og 

ekki síður þeirra aðila sem bjóða í verk, 

vöru eða þjónustu. Felast hagsmunir rík-

isins einkum annars vegar í því að gera 

samninga við aðila sem hafa fjárhagslegt 

og tæknilegt bolmagn til að takast á við 

það verk eða þjónustu sem boðin eru út. 

Hins vegar eru hagsmunirnir fólgnir í að 

tilboð séu hagstæð út frá þeim forsendum 

sem kaupandi gefur sér þegar farið er af 

stað með útboð. Opinberum aðilum (kaup-

andi í útboðsferlinu) ber skylda að lögum 

til að gæta að hagkvæmni í innkaupum. 

Hagsmunir þeirra sem leggja inn tilboð 

(þ.e. bjóðenda í útboðsferlinu) eru einnig 

mikilsverðir. Þeir eru einkum fólgnir í 

kostnaði við að gera tilboð og ekki síður 

þeim hagnaðarmöguleikum sem felast í að 

verða valinn af kaupanda sem samnings-

aðili. Slíkir hagsmunir eru oft verulegir.

Núgildandi lög um opinber innkaup eru 

lög nr. 120/2016, sem tóku gildi 29. október 

sl. en í þeim er að finna helstu reglur um 

útboð opinberra aðila. Þeir sem heyra 

undir lögin eru m.a. íslenska ríkið, stofn-

anir ríkisins og sveitarfélög. Reglurnar 

byggja á evrópskum tilskipunum sem hafa 

þróast undanfarna áratugi í réttarfram-

kvæmd í Evrópu. Eitt er það lagaatriði sem 

kemur oft til skoðunar við mat á því hvort 

bjóðandi komi til greina sem samnings-

aðili að loknu útboði og það varðar hæfi 

bjóðanda.

Hæfi bjóðenda kemur að jafnaði til 

skoðunar áður en endanlegt val á tilboði 

fer fram. Í sumum tilvikum fer mat á hæfi 

þó fram samhliða vali á tilboði. Kaupanda 

eru nokkrar skorður settar hvað varðar 

kröfur um hæfi. Honum er þannig aðeins 

heimilt að setja skilyrði fyrir þátttöku á 

grundvelli eftirfarandi hæfisforsendna: 

Í fyrsta lagi vegna starfsréttinda, í öðru 

lagi vegna fjárhagsstöðu og í þriðja lagi 

vegna faglegrar getu. Aðeins er heimilt 

að setja skilyrði hvað varðar hæfi sem eru 

til til þess falinn að tryggja lagalegt og 

lagaskyldur 
við útboð

Enn fremur má 
kaupandi krefjast að 
bjóðandi sýni fram á 

tiltekið hlutfall  
eigna og skylda.
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fjárhagslegt hæfi og tæknilega og faglega 

getu til að efna skyldur samkvæmt fyrir-

huguðum samningi. Þannig verða hæfis-

forsendur að tengjast þeim samningi sem 

til stendur að gera. Hvað varðar t.d. fjár-

hagslegt hæfi er þess getið í lögum um op-

inber innkaup að fjárhagsstaða bjóðanda 

skuli vera það trygg að hann geti staðið 

við skuldbindingar sínar gagnvart kaup-

anda. Í því skyni er t.d. heimilt að krefjast 

tiltekinnar lágmarksveltu. Enn fremur má 

kaupandi krefjast að bjóðandi sýni fram á 

tiltekið hlutfall eigna og skylda.

Sú þýðingarmikla regla gildir að koma 

verður fram með skýrum hætti í útboðslýs-

ingu hvaða kröfur kaupandi gerir til bjóð-

enda að þessu leyti. Kaupanda er einungis 

heimilt að vísa bjóðanda frá eða hafna til-

boði hans á grundvelli skilyrða sem bjóð-

anda voru ljós þegar hann tók þátt í útboð-

inu. Þannig er kaupanda t.d. óheimilt að 

gera þá kröfu eftir á að bjóðandi sýni fram 

á tiltekna eiginfjárstöðu ef slík krafa hefur 

ekki verið sett fram í útboðsgögnum.

Framangreindar reglur hafa í fram-

kvæmd verið túlkaðar bókstaflega þannig 

að minnstu frávik frá þeim leiða til þess 

að um brot er að ræða. Ef bjóðandi, sem 

ekki er með hagstæðasta tilboð í opin-

berum innkaupum, getur sýnt fram á að 

hlutskarpasti bjóðandinn uppfylli ekki 

hæfiskröfur getur sá fyrrnefndi haft 

lögvarða hagsmuni af því að krefjast þess 

að ekki verði gengið til samninga við þann 

sem er með hagstæðasta tilboðið. Til að 

setja fram þær kröfur eru honum nokkr-

ar leiðir færar, t.d. að leita eftir afstöðu 

kærunefndar útboðsmála.

Eiríkur Elís Þorláksson, dósent við  

lagadeild Háskólans í Reykjavík.

Ef bjóðandi, sem ekki er með 
hagstæðasta tilboð í op-

inberum innkaupum, getur 
sýnt fram á að hlutskarp-
asti bjóðandinn uppfylli 

ekki hæfiskröfur getur sá 
fyrrnefndi haft lögvarða 

hagsmuni af því að krefjast 
þess að ekki verði gengið til 

samninga við þann sem er 
með hagstæðasta tilboðið. 
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Það var í október 1954 sem Magni var sjó-

settur. Dagblöðin greindu vel frá þess-

um merku tímamótum í stálsmíði okkar 

Íslendinga. Hér á eftir fer frétt Vísis frá af-

hendingu Magna:

„Dráttarbáturinn Magni, fyrsta stálskipið, 

sem smíðað hefur verið hér á landi, var af-

hent hafnarstjórn á laugardaginn. Benedikt 

Gröndal verkfræðingur afhenti skipið fyrir 

hönd Stálsmiðjunnar, en Valgeir Björnsson 

hafnarstjóri veitti því móttöku fyrir hönd 

hafnarstjórnar. Í tilefni afhendingar skips-

ins var borgarstjóra, hafnarstjórn, ýmsum 

er unnið höfðu að byggingu skipsins og 

fleiri gestum boðið um borð í Magna, og var 

skipinu siglt upp undir Gufunes, en þar fór 

afhendingin fram., Gekk báturinn í þessari 

siglingu rúmar 11 sjómílur, en hafði áður 

í reynslusiglingu gengið 12,2 sjómílur á 

klukkustund. 

Samningar um smíði Magna voru 

undirritaðir 28. apríl 1953, og var skipið 

sjósett frá Stálsmiðjunni 15. október 1954. 

Síðan hefur verið unnið að niðursetn-

ingu véla, innréttinga og öðrum útbúnaði 

skipsins, og hafa þar ýms fyrirtæki lagt 

hönd að verki. 

Vélsmiðjan Hamar sá um niðursetningu 

aðalvéla, Héðinn um spil, stýrisútbúnað, 

skrúfu og fleira. Allt tréverk var unnið á 

vegum Slippfélagsins og raflagnir annað-

ist Volti h.f. 

Eins og kunnugt er, þá er Magni 

byggður sem ísbrjótur, og því mun sterk-

dráttarbátur
og ísbrjótur

Dráttarbáturinn Magni, sem er fyrsta stálskipið sem smíðað var hér á 

landi, var í slipp fyrir fáum vikum. Elja fárra manna hefur orðið til þess 

að Magni er varðveittur og honum sinnt.

Samningar um 
smíði Magna voru 

undirritaðir 28. 
apríl 1953, og var 
skipið sjósett frá 
Stálsmiðjunni 15. 

október 1954. 
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byggðari en venjuleg skip, og þó að hann 

sé einkum ætlaður sem dráttarbátur og 

til vatnsflutninga fyrir höfnina (en hann 

tekur um 65 tonn af vatni), er hann byggð-

ur samkvæmt fyllstu kröfum um úthafs-

skip. Vistarverur skipshafnar eru mjög 

rúmgóðar og smekklega innréttaðar, en í 

skipinu eru vistarverur fyrir 7 manns, auk 

sjúkraherbergis. 

Skipstjóri á Magna verður Theodór 

Gíslason, en 1. vélstjóri Sigurður Ólafsson. 

Aðalaflvél skipsins er 1.000 hestöfl, 

og má geta þess, að hún vegur um 20 

smálestir. Auk aðalvélarinnar eru fjór-

ar hjálparvélar, dæluvél og ljósavélar. 

Rúmteikningar að skipinu gerði Hjálmar 

R. Bárðarson skipaskoðunarstjóri, en yf-

irumsjón með byggingunni hafði Gunnar 

Norðland skipaverkfræðingur Stálsmiðj-

unnar. 

Byggingarkostnaður Magna var áætlað-

ur við samningsgerð 6,4 milljónir króna, 

og sagði hafnarstjóri í ræðu sinni við 

móttöku skipsins, að líkur væru á að sú 

áætlun stæðist, en ennþá eru ýmsir reikn-

ingar í sambandi við byggingu skipsins 

óuppgerðir. Tjáði Hafnarstjóri Stálsmiðj-

unni þakkir sínar fyrir hið stórhuga átak 

og brautryðjendastarf er hún hefði unnið 

með byggingu þessa fyrsta stálskips 

landsins, og kvað alla samvinnu við fyrir-

tækið hafa verið hina ánægjulegustu.“

Gekk báturinn í 
þessari siglingu 
rúmar 11 sjómílur, 
en hafði áður í 
reynslusiglingu 
gengið 12,2 sjómílur 
á klukkustund.

Blöðin greindu vel frá sjósetningu Magna.

Magni í Reykjavíkurhöfn. 
Ljósmynd: jón PáLL ásgeirsson.
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Þakklátir 
fyrir bræluna

Breki VE 61
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Þegar Magnús Ríkharðsson, skipstjóri á 

Breka VE, og áhöfn hans komu til Vest-

mannaeyja eftir langa siglingu var Kína, 

eða 11.700 sjómílur, sögðust þeir vera þakk-

látir fyrir að hafa fengið brælu á lokaspretti 

heimsiglingarinnar.

Þeim fannst gott að reyna skipið við þær 

aðstæður. 

Öllu fleiri en Eyjamenn fylgdust 

spenntir með Breka á 11.700 sjómílna 

heimsiglingu frá Kína. Skrif á Facebook og 

vef VSV rötuðu í helstu fjölmiðla landsins, 

bæði útvarpsstöðvar og dagblöð. 

Gert er ráð fyrir að Breki VE verði klár í 

lok júní. Fyrst þarf að koma fyrir búnaði 

á vinnsludekki, tækjum sem smíðuð eru 

annars vegar hjá Vélaverkstæðinu Þór í 

Vestmannaeyjum og hins vegar 3X stáli á 

Ísafirði.

Afhending Breka, sem og systurskipsins, 

Páls Pálssonar ÍS í Hnífsdal, tafðist um 

tuttugu mánuði. 

Orkunýtni

Í fersk fisk togara notar skrúfa skipsins um 

90% orkunnar sem notuð er um borð

í skipinu og yfir 60% orkunnar er not-

uð við að draga troll, sjá að neðan mynd 

1. Til þess að ná fram hámarks orkunýtni, 

var því ákveðið strax að einbeita sér að 

stærsta notandanum, skrúfunni.

Það er löngu þekkt að stórar hæggengar 

skipsskrúfur nýta orkuna betur en litlar 

hraðgengar skrúfur, var því strax ákveðið 

að reyna að hafa skrúfuna eins stóra og 

nokkur kostur var.

Aflnotkunin við að draga tvö troll af 

þeirri tegund sem skipið er ætlað að nota, 

minnkar eftir því sem skrúfan stækkar. 

Þannig þarf rúm 2200 kW ef skrúfan er 3m 

í þvermál, 1900 kW ef skrúfan er 3,8m í 

þvermál en einungis 1600 kW ef skrúfan 

er 4,8m.

Það er tvennt sem takmarkar hve stóra 

skrúfu er hægt að setja á skip, í fyrsta lagi 

er það djúpristan í höfnum sem skipið á 

að nota og í öðru lagi hversu hæggenga 

skrúfu er hægt að fá.

Flestar hafnir sem skipunum er ætlað 

að nota, leyfa 8m djúpristu, sem gefur 

möguleika á 5 til 5,5m þvermáli skrúfu.

Flestar milli hraðgengar diesel vélar 

Það er löngu þekkt að stórar 
hæggengar skipskrúfur nýta 
orkuna betur en litlar hrað-
gengar skrúfur, var því strax 
ákveðið að reyna að hafa 
skrúfuna eins stóra og nokk-
ur kostur var.

Afhending 
Breka, sem og 

systurskipsins, 
Páls Pálssonar ÍS í 

Hnífsdal, tafðist um 
tuttugu mánuði. 
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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

sem eru á markaðnum í dag, snúast frá 750 

til 1000 sn/min og snúningshraði skrúfu 

með 5m þvermál þarf helst að vera minni 

en 80 sn/min. því þurfti gírframleið-

andinn að útvega gír sem hafði niðurgírun 

í kringum 1:10.

Skipahönnun

Til þess að ná fram ofangreindum markmið-

um, varð fyrir valinu MAN vél- og skrúfu-

búnaður og Reintjes gír. Aðalvélin er 1790 

kW og snýst 800 sn/min á 100% álagi og 

57% af aflinu á 640 sn/min. Gírinn hefur 

niðurfærslu 9,2:1, þannig að á mesta snún-

ingi aðalvélar, þá snýst skrúfan 87 sn/min, 

en á minnsta snúningi aðalvélar þá snýst 

skrúfan 69 sn/min.

Tölvubúnaður sér um að velja alltaf hag-

stæðustu snúningshraða miðað við þá afl-

þörf sem er til staðar hverju sinni.

Ásrafall skipsins sér um alla rafmagns-

framleiðslu, en til þess að halda 50 rið-

um (Hz) á rafkerfi skipsins, þá er skipin 

búið tíðnibreytir, sem heldur stöðug-

um 50 riðum á rafkerfi skipsins, þó að 

snúningshraði aðalvélarinnar sé breytt. 

Skrúfuhringurinn er sérstaklega hann-

aður með tilliti til lámarks mótstöði (low 

drag), með mjög lágu lengdar þvermáls 

hlutfalli (L/D = 0.35), en á þann hátt náðist 

hánmarks nýtni bæði á 12 sjómílna hraða 

og á togferð 4 sjómílna hraða.

Afkastageta

Til þess að hámarka afkastagetu skipanna, 

var ákveðið að búa þau þremur togspilum, 

þannig að þau gætu veitt með tveimur troll-

um. Skipin eru búin togvindum af tegund 

Ibercisa/Naust Marine, en vindur eru þrjár 

210 kW togvindur, sex 55 kW grandaravindur 

þrjár 55 kW grandara vindur.

Vindustjórnun og Auto trawl búnaður er 

frá Naust Marine. Reynslan hefur sýnt að 

tvö troll skila 60% meiri afla, með einung-

is 25-30% meiri orkunotkun.

Með því að afkastageta skipana við veið-

Tölvubúnaður sér um að 
velja alltaf hagstæðustu 

snúningshraða miðað við 
þá aflþörf sem er til staðar 

hverju sinni.
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ar verður 60% meiri, þá styttist sá tími 

sem skipin eru á togi, sá tími sem troll-

ið er í botni. Skipin munu því að jafnaði 

taka styttri tog, en skip sem einungis geta 

dregið eitt troll. Það er löngu þekkt að 

gæði fisks úr stuttum togum eru betri en 

úr löngum togum, þeim mun styttri tog-

tími, þeim mun minna sem fiskurinn hefur 

þvælst í trollinu, þeim mun betri fiskur.

Bolur

Bolur skipanna var fyrst og fremst hannaður 

með það að leiðarljósi að lágmarka mótstöð-

una og þar með að lágmarka það afl sem 

þarf til að drífa skipið áfram.

Til þess að ná sem bestum árangri var 

bæði notast við tölvukeyrð straumfræði 

líkön og svo módel tilraunir.

Skipahönnun

Kjölurinn er sérstaklega hannaður með tilliti 

til þess að tryggja gott aðstreymi að skrúfu 

skipsins og truflana-frítt streymi kring um 

botnstykki fiskileitartækja.

Langur djúpur kjölur gefur skipinu líka 

betri stefnufestu á togi, minnkað hliðar-

skrið þegar beygt er með troll í eftirdragi. 

Fyrir fiskiskip er það lykilatriði að sjá vel 

niður í sjóinn. Djúpur kjölur með mjúkar 

rúnnaðar línur alveg frá stefni aftur að 

skrúfu, tryggir bæði truflunarlaust flæði 

kringum botnstykki og að skrúfu skipsins.

Vinnsluþilfar

Skipin hafa stórt 270m 2 vinnsluþilfar, þar sem 

er komið fyrir stórum kælikörum, aðgerðar 

og flokkunnarkerfum fyrir fisk. Lest skip-

ana rúmar 520 stk. af 460l kerjum. Lestin er 

tvískipt þannig að í SB hlið er lítil lest að-

skilin frá aðallestinni, ætluð fyrir meðafla, 

aðalega lifur. Lestin og vinnsluþilfar eru 

hönnuð með það í huga að hægt sé að koma 

fyrir flutningskerfi fyrir kör í lestinni og að-

stöðu til að setja í kerin upp á vinnsluþilfar-

inu. Það var hinsvegar mat eigenda, að þau 

lestarkerfi sem í boði eru, þarfnist frekari 

þróunnar og því ekki tímabært að setja slíkt 

kerfi í skipin á þessu stigi.

Miðað er við að 
á skipunum verði 

15 manna áhöfn 
og 15 íbúðaklefar 

allir búnir eigin 
klósetti og sturtu, 

þannig að hver 
áhafnarmeðlimur 
hefur eigin klefa.
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Vélsmiðja Suðurlands
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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.

Fiskvinnsluvélar 
í 30 ár

Fiskafurðir 
umboðssala

Lestarnar verða hinsvegar búnar mjög 

fullkomnu færibandkerfi sem auðvelda 

alla vinnu í lestinni.

Þá er í lestinni sérstök geymsla fyrir 

lyftara, með tilheyrandi hleðslubúnaði, 

þannig að ekki þarf að hífa um borð lyft-

ara fyrir hverja löndun.

Íbúðir

Miðað er við að á skipunum verði 15 manna 

áhöfn og 15 íbúðaklefar allir búnir eigin kló-

setti og sturtu, þannig að hver áhafnarmeð-

limur hefur eigin klefa. Eldhús matsalur, set-

ustofa og yfirmannaklefar eru í dekkshúsi en 

aðrir íbúðaklefar á togþilfari og á aðalþilfari.
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Jón Þórarinn Sveinsson, tæknifræðingur og 

fyrrverandi forstjóri Stálvíkur, lést 18. maí 

síðastliðinn. Það gefur tilefni til að rifja upp 

starfsemi Stálvíkur, sem var í Garðabæ þar 

sem nú er Sjálandshverfið. Og eins afrdif fyr-

irtækisins.

Stálvík var umfangsmikið fyrirtæki þar 

sem margir iðnaðarmenn störfuðu og þó 

nokkuð sé um liðið frá því starfsemi var 

hætt, eru enn skip og bátar, sem þar voru 

smíðuð, gerð út.

Stálvík varð að endingu gjaldþrota. Aðrar 

skipasmíðastöðvar lentu einnig í vanda og 

stálskipasmíðar lögðust hér á landi.

Ánægðastur með Ottó

Á þeim tuttugu árum, sem Stálvík starf-

aði, voru hátt í fimmtíu fiskiskip, þar af 

sex skuttogarar, smíðuð þar. Þegar mest 

var störfuðu um 220 manns hjá fyrirtæk-

inu og eitt árið, 1971, var til dæmis fimm 

105 tonna bátum hleypt af stokkunum.

Stálvík tók til starfa í ársbyrjun 1963 og 

fyrsta árið voru tveir bátar smíðaðir fyrir 

Olíufélag Íslands og Skeljung. Bátarnir 

reyndust vel, sem og flest önnur Stál-

víkurskip.

Af öllum þeim skipum sem smíðuð 

voru í Stálvík var Jón Sveinsson sérstak-

Kvótinn drap 
stálskipasmíðar 
á íslandi
Um tvö hundruð iðnaðarmenn störfuðu hjá Stálvík, þegar best lét. Fyrrverandi forstjóri 

Stálvíkur er nýlátinn. Hann sagði að ákvörðun Halldórs heitins Ásgrímssonar, þáverandi 

sjávarútvegsráðherra, hafi orðið Stálvík, sem og öðrum skipasmíðastöðvum, um megn.
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lega ánægður með skuttogarann Ottó N. 

Þorláksson sem var smíðaður fyrir Bæj-

arútgerð Reykjavíkur árið 1981. Ottó er 

enn að. 

Jón Sveinsson sagi í viðtali að í sam-

starfi við Sigurð Ingvarsson, tækni-

fræðing í Svíþjóð, hafi Stálvík þróað 

togarann frá grunni. „Ottó er mjög 

merkilegur að ýmsu leyti. Þegar hann var 

smíðaður fyrir BÚR voru þeir með togara 

eins og Bjarna Benediktsson og Snorra 

Sturluson sem notuðu um 10.000 lítra af 

olíu á sólarhring. Ottó notaði aðeins um 

5.400 lítra en veiddi allt að tvöfalt meira 

á tímabili,“ sagði Jón í viðtali við Morgun-

blaðið fyrir mörgum árum.

Munurinn lá að mestu í nýrri hönnun á 

skrúfubúnaði og skrokk skipsins. Skrúfan 

var mun stærri og hæggengari en gerð-

ist og stefnið miklu breiðara en á öðrum 

skipum á þessum tíma. „Þessi hönnun 

reyndist svo vel að þegar líkan af skipinu 

var prófað í skipatanki í Danmörku trúðu 

mælingarmennirnir varla niðurstöðun-

um. Mælingin sýndi að mótstaðan var 

39% minni en á öðrum líkönum sem þeir 

höfðu prófað. Um þetta var meðal annars 

skrifað í dönsk og þýsk tæknitímarit.“

Skip sem ekki máttu veiða fisk

Í áðurnefndu viðtali segir Jón að rekstur 

Stálvíkur hafi gengið vel fram til 1983. Þá 

hafi  sjávarútvegsráðherra ákveðið að þau 

skip sem væru í smíðum fengju ekki leyfi til 

fiskveiða. Sú ákvörðun hafi verið tekin í ljósi 

svartrar skýrslu Hafrannsóknastofnunn-

ar sem kom út það ár. Þegar bannið var lagt 

á hafi Stálvík verið með átta samninga um 

skipasmíði og eitt skip í smíðum. „Það vill 

enginn útgerðarmaður kaupa skip sem ekki 

má veiða fisk,“ segir Jón en öllum þessum 

samningum var rift í kjölfarið. 

Þarna var verið að setja kvóta á fiskveið-

ar, sem kunnugt er og ný smíðuð skip höfðu 

ekki veiðireynslu og höfðu þess vegna enga 

veiðireynslu og fengu engann kvóta.

Jón sagði alveg ljóst að ráðherrabannið 

hafi valdið þáttaskilum í rekstri fyrirtæk-

isins. Þegar banninu var aflétt þremur og 

hálfu ári síðar hafi íslensku skipasmíða-

stöðvarnar verið komnar að fótum fram. Á 

næstu árum á eftir hafi íslenskir útgerðar-

menn síðan gert samninga um smíði 

Ottó N. Þorláksson er það skip sem Jón Sveinsson er hvað 
ánægðastur með. „Ottó er mjög merkilegur að ýmsu leyti. 
Þegar hann var smíðaður fyrir BÚR voru þeir með togara 
eins og Bjarna Benediktsson og Snorra Sturluson sem 
notuðu um 10.000 lítra af olíu á sólarhring. Ottó notaði 
aðeins um 5.400 lítra en veiddi allt að tvöfalt meira á 
tímabili,“ sagði forstjórinn.

Jón Þórarinn Sveinsson.

Það vill enginn 
útgerðarmaður  
kaupa skip sem  
ekki má veiða fisk.
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rúmlega 50 nýrra skipa, sem öll voru þau 

smíðuð í erlendum skipasmíðastöðvum. 

Hætti við kaup á sex togurum

Jón fékk síðar fréttir af því að Kanadamað-

ur, sem hafði gert samning um að kaupa sex 

togara eins og Ottó N. Þorláksson, hafi hætt 

við kaupin eftir að hann kom í heimsókn í 

Stálvík og sá raðsmíðaskip sem ekkert hafði 

verið unnið við lengi vegna ráðherrabanns-

ins. Kanadamaðurinn dró þá ályktun af 

þessu að Stálvík gæti hreinlega ekki smíðað 

skip og rifti samningnum.

Upp frá þessu gekk rekstur Stálvíkur 

brösulega og árið 1990 var fyrirtækið tekið 

til gjaldþrotaskipta. Jón segir alveg ljóst að 

hefði ráðherra ekki lagt á þetta bann hefði 

fyrirtækið og skipasmíðaiðnaðurinn hér á 

landi náð að dafna, en hafi þess í stað lent í 

miklum erfiðleikum.

Mikilvægi skipaiðnaðarins megi lesa út 

úr því að fjórði hver fiskur sem dreginn er 

úr sjó fari í að borga fyrir fiskiskipið, skv. 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands. „Það 

getur varla verið þjóðhagslega hagkvæmt 

að þessi peningur fari allur til útlanda,“ 

sagði Jón.

Jón Þ. Sveinsson

Jón Þórarinn Sveinsson va tæknifræðing-

ur að mennt. Hann fæddist þ. 11. apríl 1925 

að Butru í Fljótshlíð. Foreldrar hans voru 

Sveinn Böðvarsson og Guðbjörg Jónsdóttir. 

Hann var næstelstur sex bræðra.

Jón var ásamt bræðrum sínum alinn upp 

að Uxahrygg á bökkum Þverár í Rangár-

vallasýslu. Hann kvæntist Þuríði Hjörleifs-

dóttur 10. júní 1961 í Reykjavík og eignuðust 

þau tvær dætur.

Jón lauk skólagöngu frá Strönd á Rang-

árvöllum og síðar námi í tæknifræði frá 

Tækniháskólanum í Kaupmannahöfn.

Jón stofnaði skipasmíðastöðina Stálvík 

1961 í Garðabæ. Þegar best lét störfuðu yfir 

200 manns hjá Stálvík og þá var fyrirtækið 

stærsti atvinnurekandinn í Garðabæ. Í Stál-

vík voru smíðuð yfir 50 stálskip og þar af 12 

skuttogarar, m.a. aflaskipin Otto N. Þorláks-

son og Þórunn Sveinsdóttir.

Jón var alla tíð virkur í félagsmálum. 

Hann var einn af stofnendum TFÍ og Félags 

dráttarbrauta- og skipasmiða og Rotary 

klúbbsins í Görðum. Hann sat í bæjarstjórn 

Garðabæjar fyrir Sjálfstæðisflokkinn og var 

um tíma forseti bæjarstjórnar.

Jón segir alveg ljóst 
að hefði ráðherra 

ekki lagt á þetta bann 
hefði fyrirtækið og 

skipasmíðaiðnaðurinn 
hér á landi náð að 

dafna, en hafi þess 
í stað lent í miklum 

erfiðleikum.
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Stálskipasmíðar heyra 
sögunni til hér á landi. Mikil 
endurnýjun hefur orðið og er 
í fiskiskipaflotanum. Það er 
af sem áður var. Nú er þau öll 
smíðuð í útlöndum.
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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.

EiNuNGiS FéLAGSMENN GETA SENT iNN LAuSNARORð

Vm krossgátan



Golfmót VM 2018

ræst verður út frá kl. 12:00 til 14:00
Þátttökugjald er kr. 4.900. (greitt á mótsstað)

skráningu lýkur þann 7. ágúst.
Þátttakendur eru hvattir til að 

skrá sig tímanlega. 

Ath. Allir þátttakendur verða að hafa skráða forgjöf. 

Sett verður forgjöf á þá sem hafa hana ekki.

 
Skráning er hafin í síma 575-9800 eða 

senda tölvupóst á vm@vm.is

verður haldið á Hlíðavelli, Golfklúbbi mosfellsbæjar, 
þann 10. ágúst 2018.

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

sTyrKTaraðilar GolfmóTs Vm

	
HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

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



Sundagörðum 2  I  104 Reykjavík  I  480 7000  I  birta@birta.is  I   birta.is

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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