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„Verðum að vera á 
undan biluninni“

Sjómenn, til hamingju 
með sjómannadaginn!

-segir Guðmundur Karl reynisson 
yfirvélstjóri á Örfirisey rE 4.



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.

REIKNUM MEÐ FRAMTÍÐINNI

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

TRYGGÐU ÞÉR 2% LAUNAHÆKKUN MEÐ SÉREIGNARSPARNAÐI

Séreignarsparnaður hefur fjölmarga kosti og er jafnframt  hagkvæmasta     
sparnaðarleiðin sem er í boði í dag.

Þú leggur 2-4% af launum í séreignasparnað og vinnuveitandi leggur til  
2% mótframlag sem er ígildi launahækkunar.

Séreignarsparnaður erfist að fullu og skerðir ekki greiðslur almannatrygginga. 
Hægt er að byrja að taka út sparnað við 60 ára aldur.

Þrjár sparnaðarleiðir eru í boði - þitt er valið.

Kynntu þér málin á birta.is eða hafðu 
samband við þjónustufulltrúa okkar
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34
Barátta upp á líf og dauða

Tuttugu og fimm ár eru frá því að björgunarskipið 
Goðinn fórst í Vöðlavík. Þá var þess freistað að 
draga Bergvík VE  af strandstað. Bergvík hafði 

strandað nokkrum dögum fyrr.

miklir möguleikar  
til styttri vinnutíma 

„Ég er mjög sáttur. Sjötíu 
prósent greiddu atkvæði með 
samningunum. Við gerum 
grundvallarbreytingar í 
samningunum,“ segir Guðmundur 
Helgi Þórarinsson formaður VM.
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„Verðum að vera á 
undan biluninni“

Sjómenn, til hamingju 
með sjómanndaginn!

-segir Guðmundur Karl Reynisson 
yfirvélstjóri á Örfirisey RE 4.

Ég verð að vinna  
með höndunum

Ingibjörg er rennismiðjur hjá 
Össuri. Er mjög sátt í vinnunni þar 
sem hún er orðin verkefnisstjóri. 
Hún byrjaði á framleiðslu-
renniverkstæðinu. „Það endaði 
með að ég fór í skólann.“

50
Verðum að vera  
á undan biluninni

„Mig langaði ekki til að vinna 
á skrifstofu. Vildi frekar fara 
í lifandi starf. Eftir nám í MH 
ákvað ég að fara ekki í háskóla,“ 
segir Guðmundur Karl Reynisson, 
yfirvélstjóri á Örfirisey RE.22
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Óskum sjómönnum og landsmönnum  
öllum, heilla á sjómannadeginum
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Nú í byrjun maí skrifuðu iðnaðarmannafélögin undir kjarasamning við SA á almenna mark-

aðinum. Samningalotan hafði staðið lengi yfir eða frá því í nóvember 2018 með hléum. Á sama 

tíma var SA líka í viðræðum við Verslunarmannafélögin og SGS. Í mars voru iðnaðarmenn 

settir á bið á meðan samningar voru kláraðir við verslunarmenn og SGS. Þegar við komum 

aftur að borðinu var okkur tilkynnt að það væri búið að festa launarammann og enginn hópur 

fengi meiri launahækkanir en 90.000 kr. á taxta. SA ætlaði að vera með eina launastefnu 

gagnvart öllum þeim hópum sem þeir semja við.

Iðnaðarmenn fóru af stað með sameiginlegar kröfur þar sem markmiðin voru 

meðal annars að hækka dagvinnulaunin og færa taxta nær greiddu kaupi, raun-

stytta vinnutímann og tryggja kaupmátt. Við náðum að sveigja aðeins þann ramma 

sem fyrir lá og aðlaga hann betur að okkar kröfum. í þessum samningum er lögð 

áhersla á að hækka lægstu launin og teljum við að okkur hafa tekist vel upp í því að 

hækka taxtana. Má t.d. nefna að okkur tókst að hækka grunnlaun sveina um rúm 

114 þúsund en nemataxtar hækka allt að 36,8%.

Það sem ég tel samt vera mestu verðmætin í þessum samningum er að við erum 

að stytta dagvinnuvikuna um allt að fjóra tíma eða í 36 klst á viku. Með því að 

nota 5. kafla kjarasamningsins svo kallaðan fyrirtækjasamning. Með ákvæði sem 

tekur gildi 1. jan 2022 og er kallaður „Staðlaður valkvæður  fyritækjaþáttur“  geta 

Góðir félagar í Vm
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starfsmenn tekið þá ákvörðun einhliða að sleppa skipulögðum kaffihléum og 

stytta dagvinnuna í 36 tíma og 15 mín. á viku eða 7 klst. og 15 mín. á dag. Ef það 

er samþykkt þá verður atvinnurekandi að verða við því. Okkur hefur því tekist að 

stytta dagvinnuvikuna um 3 klst. og 45 mín á viku. Það er að verða komin hálf öld 

síðan dagvinnuvikan var síðast stytt. Tel ég að þessir samningar verði lengi í minni 

hafðir fyrir það.

Þá vil ég einnig taka fram að samstaða Iðnaðarmannafélaganna var til fyrir-

myndar í þessari samningalotu. Það eru ýmis mál sem ég tel að ekki hefði tekist 

að koma í gegn nema af því að félögin stóðu þétt saman. Bind ég miklar vonir um 

að samstarf félaganna eigi eftir að skila sér í meiri styrk og öflugri stéttarfélögum í 

framtíðinni.

Það er rétt að það komi fram að einnig var gert samkomulag við ríkisstjórnina í 

þessum samningum. Í forsenduákvæði samningsins kemur fram að ef ríkið stendur 

ekki við sinn hluta samkomulagsins er hægt að segja upp samningnum tvisvar á 

samningstímanum.  

Með þessum samningum hefur launafólk lagt sitt lóð á vogarskálina til að 

viðhalda stöðugleika og lágri verðbólgu, einnig hefur ríkisstjórnin lagt sitt til. En 

það er ekki nóg, fyrirtækin í landinu verða einnig að axla sína ábyrgð á stöðugleik-

anum. Það verða allir að leggja sitt að mörkum.

Það er nóg eftir þó þessi samningur sé kominn í höfn. VM er enn með marga 

samninga lausa. Má þar nefna t.d. orkufyrirtækin, kaupskipin, Landhelgisgæsluna, 

Hafrannsóknarskipin, sveitarfélögin, og.fl.  Þá losnar samningurinn við Rio Tinto á 

Íslandi nú um þessi mánaðamót. Það er því ljóst að það er nóg að gera í samninga-

málum næstu misseri.

Ég vil líka minnast aðeins á kjarasamninga fiskiskipasjómanna sem losna í lok 

árs. Það er ótrúlegt að við Íslendingar skulum oftast fá borgað lægsta fiskverð miðað 

við þjóðirnar í kringum okkur. Það á við bæði um botnfisk og uppsjávarfisk þó svo 

að munurinn sé oftar meiri hvað varðar uppsjávarfiskinn. Það vantar gagnsæi hvað 

fiskverðsmyndunina varðar. Þá er það áhyggjuefni hvað útgerðarmenn þrýsta mikið 

á fækkun manna og í sumum tilfellum þá þykir alveg sjálfsagt að brjóta á öllum 

hvíldartímareglum. Það virðist stundum vera hugsunarháttur hjá útgerðarmönnum 

að það sem er ekki bannað, það má. Það Þarf að skerpa á þessum ákvæðum svo ekki 

sé hægt að fara fram hjá þeim endalaust. Tel ég að svo langt sé gengið í frávikum 

frá mönnun að verið sé að misnota mönnunarnefnd  í þeim tilfellum, þar er verk að 

vinna.

Ljósi punkturinn í málefnum fiskiskipamanna er að stéttarfélög sjómanna eru 

byrjuð að stilla saman strengi sína bæði hvað varðar þær bókanir sem samþykktar 

voru í síðustu kjarasamningum og einnig hvað næstu kjarasamninga varðar. Er 

það mín bjargfasta trú að ef árangur á að nást hvað helstu mál sjómanna varðar þá 

verðum við að vera vel undirbúnir. Það er því mikill kostur að koma fram sem ein 

heild. Við eigum svo mikið meira sameiginlegt en bara kjölinn undir skipinu.

Að lokum vil ég nota þetta tækifæri og óska öllum sjómönnum og fjölskyldum 

þeirra til hamingju með sjómannadaginn.

Guðm. Helgi Þórarinsson formaður VM 
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Á fundinum fóru fram hefðbundin að-

alfundarstörf eins og skýrsla formanns, 

ársreikningar kynntir og lagabreytingar. 

Undir liðnum önnur mál voru fjórar 

tillögur frá stjórn félagsins. 

•	 Tillaga stjórnar að festa kaup á 

nýju húsnæði fyrir starfsemi VM 

að Stórhöfða 29 (samþykkt með því 

skilyrði að félagið fengi forkaupsrétt 

á öllu húsnæðinu)

•	 Tillaga stjórnar að kaupa sumarhús á 

Laugarvatni. (fellt)

•	 Tillaga stjórnar að byggja nýtt hús á 

Einarsstöðum. (fellt)

•	 Tillaga stjórnar að selja tvö sumarhús 

á Kirkjubæjarklaustri. (samþykkt)

Einnig kom tillaga úr sal á aðalfundinum að 

kaupa hús í Hálöndum á Akureyri, var þeirri 

tillögu vísað til orlofsnefndar VM sem ætlar að 

vinna að framtíðaráætlun orlofssjóðsins. 

aðalfundur 
VM 2019

Aðalfundur VM fór fram föstudaginn 29. mars. Góð mæting var á aðalfundinn og 

ljóst er að félagsmenn eru áhugasamir um að fá fréttir af félaginu.  
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Kristján Kristjánsson sviðstjóri vél- og 

málmtæknisviðs Iðunnar fræðsluseturs var 

svo með stutta kynningu í lok fundarins um 

endurmenntun. 

Að lokum gæddu aðalfundargestir sér 

á léttum veitingum. Aðalfundurinn tókst 

vel til, ánægja var með fjölda fundargesta 

en alltaf má þó gera betur og ljóst er að við 

ætlum að gera enn betur á næsta ári. 
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Vélsmiðjan og Mjölnir

Stapahraun 6 • 220 Hafnarfjörður • info@cooling.is

Uppsetning og þjónusta á 
frysti-, kæli- og krapakerfum

Atli Steinn sími 891 7918
E. Stefán sími 899 7918

	
	

Óskum sjómönnum og landsmönnum  
öllum, heilla á sjómannadeginum
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Nýverið komu félagar okkar frá Dansk Metal 

í heimsókn og fengu að kynna sér starfsemi 

félagsins. Hópurinn sem kom að heimsækja 

okkur er frá Fjóni í Danmörku og kom til að 

kynna sér starfsemi stéttarfélaga á Íslandi 

í samanburði við félög í Danmörku. Einnig 

voru mál eins og samningaviðræður, laun og 

staða mála á Íslandi rædd. Skemmst er frá því 

að segja að mikil ánægja var meðal Dananna 

með þessa heimsókn. 

Heimsókn frá Dansk Metal

Golfmót iðnaðarmanna fer fram þann 8. júní 2019 á Hólmsvelli 

í Leiru (Leirunni) Ræst verður út kl. 9.00. Skráning fer fram 

með rafrænum hætti og hægt er að nálgast skráningarform 

á heimasíðu VM, www.vm.is. Mótsgjald er 4.500 kr. Innifalið er 

spil á vellinum og matur að loknu spili. Veitt verða verðlaun 

fyrir: höggleik án forgjafar, punktakerfi, nándarverðlaun, 

einnig verður dregið úr skorkortum

Golfmót iðnaðarmanna

Einnig voru 
mál eins og 

samningaviðræður, 
laun og staða mála 

á Íslandi rædd. 
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Fiskafurðir-
umboðssala ehf.
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Óskum sjómönnum og landsmönnum  
öllum, heilla á sjómannadeginum
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Núna er hægt að sækja rafrænt um styrki í sjúkrasjóð VM. Fyrst verður 

opnað á styrki úr sjúkrasjóði og er kominn hlekkur undir hvern og einn inn á 

rafrænu umsóknargáttina. Einnig verður fyrst um sinn í boði að gera eins og 

áður þ.e.a.s. prenta út umsókn og senda til félagsins.  

Í kjölfarið munu svo fylgja möguleikar á því að sækja rafrænt um 

sjúkradagpeninga og styrki úr fræðslusjóði. 

Til þess að sækja um rafrænt er farið inn á heimasíðu VM undir - 

sjúkrasjóður, - aðrir styrkir og þar er hægt að ýta á „sækja um rafrænt“. 

Til þess að skrá sig inn þarf að hafa aðgang að rafrænum skilríkjum. Hægt 

er að setja viðeigandi gögn með inn á umsóknargáttina t.d reikninga og 

greiðslukvittanir.

rafrænar 
umsóknir hjá 
sjúkrasjóði

Breyting á 
úthlutunarreglum 
sjúkrasjóðs Vm
Stjórn sjúkrassjóðs VM hefur tekið þá ákvörðun að hækka 

þátttöku sjóðsins í forvarnarstyrkjum í 100% af kostnaði 

sjóðsfélaga vegna krabbameinsleitar, lungna, ristilskoðunar, 

hjartaskoðunar og heyrnamælinga í stað 90% áður.

Sjúkrasjóður VM er einn hagstæðasti sjúkrasjóður landsins 

fyrir félagsmenn sína og er þetta liður í því að gera sjóðinn 

enn betri.

Vm færði 
Borgarholtsskóla 
sloppa fyrir nemendur
Sú hefð hefur skapast innan 

VM að færa nemendum í 

málm og véltæknigreinum í 

Borgarhotsskóla sloppa sem 

þeir geta nýtt í kennslu í 

verklegum greinum hjá sér. 

Guðmundur Helgi formaður 

VM fór á staðinn og ræddi 

við starfsfólk og nemendur 

í heimsókn sinni. Þar kom 

fram að um 80-90 eru í námi 

í dagskóla í málm- og véltæknigreinum í skólanum og um 50 í dreifnámi 

sem er kennt um helgar og á kvöldin. 

Það er skemmtilegt að hitta framtíðar félagsmenn VM og gott að sýna þeim 

strax að VM stendur við bakið á sínum félagsmönnum. Hvort sem það eru 

núverandi félagsmenn eða félagsmenn framtíðarinnar.
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Fag m e n n 
t i l  s j ó s 

o g  l a n d s

L a n d s f é l a g  í  v é l -  o g  m á l m t æ k n i

VM-Félag vélst jóra og 

málmtæknimanna er 

meðal  stærstu  

fag- og stéttarfé laga 

landsins.  Vélst jórar og 

málmiðnaðarmenn eiga 

margt sameiginlegt 

bæði  í  námi og á 

v innumarkaði .

K y n n t u  þ é r  m á l i ð  á  w w w . v m . i s
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„Það er betra að hreinsa vélina en að 

hreinsa lungun,“ segir Guðbjartur Einars-

son, eigandi Véltaks, fyrirtækis sem hefur 

hannað og smíðað búnað kemur í veg 

fyrir að andrúmsloftið í vélarrúmi verði 

olíumettað.

„Það getur farið svo í framtíðinni að 

skipseigendur og vélaframleiðendur verði 

gerðir ábyrgir fyrir heilsutjóni. Ég spái 

því að innan mjög skamms tíma verði þeir 

skyldaðir til að koma í veg fyrir mengun 

úr vélum.“

Töluverð reynsla er komin á búnaðinn. 

Hann var fyrst settur upp í tilraunaskyni 

árið 2005 í frystitogaranum Þór HF og 

reyndist þar vel eins og annars staðar þar 

sem hann hefur verið notaður. Nú er hann 

kominn í um fimmtán skip hér á landi 

og hefur einnig verið tekinn í notkun 

í Hollandi, Noregi og Færeyjum. Sam-

göngustofa hefur styrkt þetta verkefni frá 

upphafi.

„Í stuttu máli virkar þetta þannig að 

olíugufan er soguð út úr sveifarhúsinu 

með undirþrýstingi, síðan er hún kæld og 

sett aftur inn í vélina,“ segir Jón Bernód-

usson, fagstjóri rannsókna, þróunar og 

greingar hjá Samgöngustofu. „Þannig að 

þarna nýtist líka olía sem annars hefði 

farið til spillis. Þetta er því sparnaður 

líka.“

Sýnt hefur verið fram á að olíumettað 

andrúmsloft í vélarrúmi getur valdið 

ýmsum kvillum og jafnvel krabbameini.

„Ef sjómenn eru í slæmu lofti hefur 

það áhrif á einbeitingu, menn verða fyrr 

þreyttir og meiri hætta er á slysum,“ segir 

Jón. „Þetta er líka mannréttindamál. Það 

Nýjasta tækni í öryggismálum sjófarenda

Betra að hreinsa 
vélina en lungun
Hafnfirska fyrirtækið Véltak hefur um árabil smíðað búnað sem hreinsar and-

rúmsloftið í vélarrúmi skipa. Sviðsstjóri hjá Samgöngustofu segir það mann-

réttindamál að þurfa ekki að vinna í olíumettuðu rými.

Þannig að þarna 
nýtist líka olía sem 
annars hefði farið til 
spillis. Þetta er því 
sparnaður líka.

17
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eru mannréttindi að þurfa ekki að vinna 

við þessar aðstæður. Þess vegna styrktum 

við þetta verkefni.“

Í meiri hættu en aðrir

Hann segir gufuna af smurolíu fulla af 

alls konar eiturefnum sem líkaminn losar 

sig ekki við.

„Þetta situr þar fast og étur lungun og 

fleira. Smurolíugufa fer út úr sveifarhúsi 

vélarinnar inn í umhverfi vélstjórans eða 

þess sem starfar í vélarrúminu. Hann 

andar að sér þessari gufu, verður þreyttur 

og fær síðan krabbamein eins og Vil-

hjálmur Rafnsson er búinn að sýna fram 

á. Þetta eru sjúkdómar sem koma út frá 

umhverfisvanda,“ segir Jón.

Árið 2003 birti Vilhjálmur Rafnsson 

prófessor rannsókn sína á tíðni krabba-

meins meðal íslenskra vélstjóra, þar sem 

fram kom að vélamenn í skipum hafi 

mun frekar átt það á hættu en aðrir á 

að fá ákveðnar tegundir krabbameins. 

Þar koma einkum við sögu krabbamein 

í maga, lungum, brjósthimnu og þvag-

blöðru.

Vilhjálmur segir margt benda til þess 

að snerting við olíu geti skýrt þessa 

auknu tíðni krabbameins í lungum, 

maga og þvagblöðru meðal vélstjóranna. 

Frekari rannsókna þurfi samt við til að 

staðfesta þetta orsakasamhengi.

Guðbjartur segir alla sem prófað 

hafa búnaðinn hafa verið ánægða með 

árangurinn. Allt annað sé að koma inn í 

vélarrýmið eftir að andrúmsloftið batnaði. 

Lítil þörf sé reyndar fyrir hann í nýjum 

vélum, sem eru vel þéttar og hleypi engu 

út, en þegar þær eldast þá kemur oft 

annað hljóð í strokkinn.

Vélarrými að verstu gerð.

Þar koma einkum  
við sögu krabbamein 

í maga, lungum, 
brjósthimnu og 

þvagblöðru.
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Þetta fyrsti stóri samningurinn í hans 

formannstíð. Fulltrúar VM fóru á marga 

vinnustaði til að kynna samninginn. „Ég 

held að ekki hafi áður verið farið svo víða til 

að kynna kjarasamning.“

Hann segir að hann hafi bæði verið skam-

maður fyrir samninginn og eins hafi hann 

fengið mikið hrós. Sitt sýndist hverjum. 

Sumum sögðu samninginn vera afturhvarf 

til fortíðar meðan aðrir fagna styttri vinnu-

tíma, sem nú verður raunverulegur kostur.“

Vinnutímabreytingarnar eru það sem 

mestu skiptir. Frelsi starfsmanna til aukins 

frítíma verður mikið. Það sést vel á með-

fylgjandi skýringarmyndum.

Iðnaðarmannafélögin unnu náið saman 

við samningsgerðina. Formaður VM er ekki 

í minnsta vafa um að það hafi hjálpað til.

Samningarnir samþykktir með miklum meirihluta:

miklir möguleikar 
til styttri vinnutíma

„Ég er mjög sáttur. Sjötíu prósent greiddu atkvæði með samningunum. Við gerum 

grundvallarbreytingar í samningunum. Í fyrsta sinn, í um hálfa öld, er dagvinnutímanum 

breytt. Hann verður 36 klukkustundir á viku í lok samningstímans. Við teljum þetta 

vera mikinn sigur og nú hafa félagsmenn samþykkt samning með góðum meirihluta.  

Já, ég er sáttur,“ segir Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður VM.

Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður VM.
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FJÖLBREYTTAR VÉLA - OG TÆKNILAUSNIR
ÁSAMT VIÐHALDSÞJÓNUSTU FYRIR 
ORKU - OG VEITUFYRIRTÆKI

Deilir Tækniþjónusta ehf.   www.deilir.is
Völuteig 29a, 270 Mosfellsbæ
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Sem fyrr segir er samningurinn flókinn. 

Þar er meðal annast tvö stig yfirvinnu. 

„Þeim sem láta vinna óhóflega yfirvinnu 

verður „refsað“ fyrir. Guðmundur telur að 

launin hækki nokkuð til að byrja með, það 

er þar sem er mikil yfirvinna, en að endingu 

náist takmarkið. „Að stytta vinnutímann.“

Guðmundur segir að þó samningarnir hafi 

verið samþykktir megi búast við að nokkuð 

verði um að leysa þurfi úr ágreiningsefnum 

þegar svo miklar breytingar verða. „Hvernig 

nýir möguleikar verða nýttir verður eflaust 

mismunandi eftir vinnustöðum. Margt kem-

ur til greina.“ Enn eru félagsmenn hvattir til 

að skoða skýringarmyndirnar.

Samningur iðnaðarmanna ber keim 

af samningum SA, Eflingar, SGS og VR. Það 

var ljóst að við kæmumst ekkert lengra en 

þeir samningar sögðu til um.

Guðmundur Helgi er sáttur við „fallvörn-

ina“ sem er heiti yfir lægstu launin. Þau 

hækka um 114 þúsund krónur á samnings-

tímanum.

Þó þessi samningur hafi verið samþykkt-

ur er ekki skollið á logn hjá VM. Fjórtán eða 

fimmtán samningar eru lausir. Til dæmis 

hjá orkufyrirtækjunum, á flutningaskipum, 

Landhelgisgæslunni, Hafró, sveitarfélögin 

svo það helsta sé nefnt. Svo losna sjó-

mannasamningarnir í haust.

Guðmundur endar á að hvetja félagsmenn 

að leita til félagsins komi upp ágreiningur 

vegna nýju samningana.

„Samflot félaganna mun einnig gagnast í 

þeirri vinnu sem er fram undan. Við munum 

skipta með okkur verkum. Óþarft er að öll 

félögin mæti hvar sem ágreiningur kann að 

verða.“

„Samflot félaganna mun einnig gagnast í þeirri vinnu sem er fram undan. Við munum skipta með okkur verkum. Óþarft er að öll félögin mæti hvar sem 
ágreiningur kann að verða,“ segir Guðmundur Helgi.
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- ÞEKKING & ÞJÓNUSTA -

Multipearl 200-2 frá 
GYS er öflug 20A-200A 

tölvustýrð vél fyrir 100mm 
og 200mm rúllur. Hún 
sýður járn, ryðfrítt stál 

og ál. ásamt mig brazing 
vír (kopar). Multipearl er 

ekki bara mig/mag heldur 
einnig DC TIG suðuvél 

(Fyrir stál og ryðfrítt) og 
pinnasuðuvél.

RAFSUÐUVÉLAR

KITin 1900 HF 
- TIG

MULTI PEARL 200-2
- MIG/MAG

& ALLT TIL MÁLMSUÐU

WWW.GASTEC.IS | VAGNHÖFÐA 9 | 110 REYKJAVÍK
SÍMI 587-7000 | OPIÐ 8:00 - 18:00 ALLA VIRKA DAGA

KITin 1900 HF er 
fullkomin tigsuða með 

öllum eiginleikum 
hágæða tigsuðuvéla. 
Hátíðnikveiking og 

púls og allar stillingar 
ákaflega einfaldar og 
myndrænar. Vélin 
sem fengið hefur 

einróma lof íslenskra 
suðumanna.

GASVÖRUR | RAFSUÐUVÖRUR | ÖRYGGISVÖRUR | SLÍPIVÖRUR

ÚRVAL RAFSUÐUVÉLA FRÁ KUHTREIBER OG GYS

Mikið úrval af rafsuðu  vír 
frá einum stærsta framleið-
anda rafsuðuvírs í Evrópu.

Almennar launahækkanir

•	 1. apríl 2019 17.000 kr.

•	 1. apríl 2020 18.000 kr.

•	 1. janúar 2021 15.750 kr. 

•	 1. Janúar 2022 17.250 kr.  

•	 Eingreiðsla 26.000 kr. 

•	 Allir launaliðir hækka um 2,5% á samningstímanum.

•	 Hagvaxtarauki. Ef hagvöxtur á mann er meira en 1% á 

ári þá hækka laun meira en hér er kynnt. 

Taxtahækkanir

•	 Allir taxtar hækka um a.m.k 90.000 kr. á samnings-

tímanum. 

•	 Byrjendalaun sveina hækka um rúmar 114.000. 

Grunnlaun vélfræðinga hækkar um rúm 117.000 á 

samningstímanum.

•	 Nemataxtar hækka hlutfallslega mest. Allt að 36,8% á 

samningstímanum. 

•	 Launaþróunartrygging ef launavísitala hækkar meira 

en taxtar á samningstímanum. 

Vinnutímabreytingar

•	 Tekin upp virkur vinnutími. Deilitala var 173,33 klst. Fer 

í 160 klst 1.4.2020

•	 Tímakaup hækkar um 8,33% við það. Mánaðarlaun 

verða þau sömu. 

•	 Heimild með samkomulagi starfsmanna og atvinnu-

rekanda að stytta vinnuvikuna í 36 klst á viku (156 klst. 

á mánuði).

•	 Yfirvinna verður 1,0385% af mánaðarlaunum til 

1.4.2020 (óbreytt úr fyrri samning) 

•	 1.4.2020 verður yfirvinna 1 1,02% af mánaðarlaunum, 

yfirvinna 2 (refsiálag) verður 1,10% af mánaðarlaun-

um. 

•	 1.1.2021 verður yfirvinna 1 1,0% af mánaðarlaunum, yf-

irvinna 2 (refsiálag) verður 1,15% af mánaðarlaunum. 

•	 Yfirvinna 1 verður greidd fyrir fyrstu 17,33 klst á 

mánuði. Yfirvinna 2 verður greidd eftir það og alltaf 

á nótunni. 

•	 Möguleikar með því að stytta vinnutímann eru miklir. 

T.d 

1. Stytta hvern dag um 47 mín. 

•	 2. Hætta rétt fyrir hádegi alla föstudaga

•	 3.  Taka frí annan hvern föstudag. 

•	 4. Safna upp vetrarfrídögum. 

•	 (Þetta er háð samkomulagi á hverjum vinnustað)

•	  Ef vinnuveitandi fæst ekki í að stytta vinnudaginn 

í samkomulagi við starfsmenn, þá geta starfsmenn 

gert það einhliða 1.1.2022. Fer þá dagvinnustundir í 

36,15 klst á viku. 

Önnur ákvæði

•	 Bakvatarálag betur rammað inn. 

•	 Veikindi barna fært úr 13 ár í 16 ár vegna alvarlegra 

veikinda.

•	 Meiri möguleiki til endurmenntunar. 

•	 Orlof fyrir starfsfólk sem hefur verið í 10 ár í starfs-

grein. Var 27 dagar (11,59%) verður 28 dagar (12,07%) 

á samningstímanum. 

Kjarasamningur VM sem tóku gildi 1.4 2019
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„Það bara gerðist,“ svaraði Ingibjörg Sölva-

dóttir þegar hún var spurð hvers vegna hún 

valdi sér rennismíði. „Það bara gerðist.“

Ingibjörg þekkti nokkuð til rennismíði, þar 

sem hún er kennd í Vélskólanum. „Ég stefndi 

samt ekki þangað.“

„Ég fór í Vélskólann og fór svo á sjó, var 

á sjó í tvö ár. Kvótavandræði urðu til þess 

að það var sjálfhætt. Þá kom ég í land og 

ég sótti um vinnu bæði í Straumsvík og hér 

hjá Össuri. Í álverinu var óskað eftir að ég 

kláraði nám áður en ég kæmi til starfa. Þá 

nennti ég ekki í skóla, ekki á þeirri stundu. 

Hér voru þær kröfur ekki gerðar,“ segir hún.

Ingibjörg starfar hjá Össuri. Er mjög sátt 

í vinnunni þar sem hún er orðin verkefnis-

stjóri.

Ingibjörg byrjaði á framleiðslu-renni-

verkstæðinu. „Það endaði með að ég fór í 

skólann.“

Þar sem sjómannadagurinn er fram und-

an er kjörið að fara með Ingibjörgu til sjós. 

Hún var vélavörður á Þorvarði Lárussyni 

frá Grundarfirði. „Gamla Smáeyjan,“ bætir 

hún við.

„Ég kunni vel við mig á sjónum. Áhöfnin 

var fín. Ég þekkti til áður þar sem ég á 

marga ættingja í Grundarfirði. Vinnan á 

sjónum átti vel við mig. Vinnan um borð er 

fín og fjölbreytt. Þar þarf að taka á mörgu, 

svo sem að hífa veiðarfærin, gera að og 

hvað eina. Það þekkja allir sem hafa verið 

til sjós, ekki síst á minni bátum.“

En hvers vegna þessi leið?

„Ég verð að vinna með höndunum. Er bara 

þannig manngerð. Eftir grunnskóla kom að 

því að ég að varð velja hvað ég vildi gera. 

Ég leit til þess að mennta mig þar sem ég 

gæti alltaf fengið vinnu og þá helst hvar 

sem er í heiminum. Eftir að hafa skoðað 

þetta vel fannst mér fannst mér vélskólinn 

standa upp úr. Að námi þar loknu er staðan 

sterk hvað varðar vinnu og aðra möguleika. 

Menntun þaðan er í raun alþjóðleg. Það var 

af þessum ástæðum sem ég fór þessa leið. 

Þá hafði ég ekki neinn brennandi áhuga. 

Ég verð að vinna 
með höndunum

- segir Ingibjörg Sölvadóttir rennismiður hjá Össuri.

Ég kunni vel við 
mig á sjónum. 

Áhöfnin var fín. 
Ég þekkti til áður 

þar sem ég á 
marga ættingja 

í Grundarfirði. 
Vinnan á sjónum 

átti vel við mig.
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Fannst þetta skynsamleg leið. Það réði hvað 

ég gerði.“

Fyrirtækið Össur hefur ímynd þess sterka 

og stóra. Þar starfar Ingibjörg. En við hvað?

„Ég er hópstjóri, síðustu tvö ár hef ég verið 

á þessari deild, frá því ég fór úr framleiðsl-

unni og hingað.“

Ekki er á milli mála að Ingibjörg sér ekki 

eftir að hafa farið þessa leið. „Alls ekki. 

Þetta er ekki það sem ég ætlaði mér að gera. 

Ég sé alls ekki eftir að hafa farið þessa leið.“

Hún segir vinnuna skemmtilega og eins 

sé vinnustaðurinn góður. „Ég kvíði aldrei 

að mæta í vinnuna.“

Ingibjörg er 31 árs. Hún hefur sitt áhuga-

mál. Mótorhjól.

„Ég var frekar ung þegar ég tók prófið, 

átján eða nítján ára. En var komin nokkuð 

yfir tvítugt þegar ég keypti fyrsta hjólið 

mitt.“

Hvað áttu mörg hjól?

„Ég á bara eitt. Mig langar í fleiri. Formúlan 

er x plús einn. Xið er hjólið sem maður á og 

plús er hjólið sem mann langar í.“

En, hvað hefur þú dottið oft?

„Tvisvar.“

Og meitt þig?

„Já. Í öðru tilvikinu. Var samt heppin, stóð 

upp og gat haldið áfram.“

Hún segist ekki hafa tölu á hversu oft hún 

hefur dottið í motorcross.

Konur eru í miklum minnihluta í starfi eins 

og Ingibjargar. Finnur hún til þess að vera 

kona innan um alla karlana?

„Nei, ég þekki varla annað. Ég var bara 

sautján ára þegar ég byrjaði að vinna í 

Straumsvík. Síðan fór ég til sjós og svo hing-

að. Ég þekki bara ekkert annað. Mér finnst 

fínt að vinna með körlunum. Það er fjarri að 

ég einangrist eða slíkt. Ég er bara hluti af 

og hópnum og þannig hefur það verið hvar 

sem ég starfað.“

Að starfa við þróun, er það ekki spennandi 

og krefjandi. Fer ekki saman handverk og 

hugverk?

„Mest er það nú hjá verkfræðingunum 

sem hanna hlutina. Við frumsmíðum það 

sem við erum að gera, kannski eitt til þrjú 

 Við frumsmíðum 
það sem við erum að 
gera, kannski eitt til 
þrjú stykki af hverju. 
Fjölbreytnin er mikil.
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Veiðikortið

Félagsmönnum VM stendur til  boða að kaupa veiðikortið fyrir árið 2019
Veiðikortið kostar kr. 4.300 til félagsmanna VM en kr. 7.900 í almennri sölu. 

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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stykki af hverju. Fjölbreytnin er mikil. Það 

skemmtilegasta við þetta starf er að eftir 

að við fáum teikningarnar er smíðin okkar. 

Það er okkar að skila fullbúnu verki. Það er 

mikil breyting frá því sem er í framleiðslu-

deildinni.“

Fyrr í samtalinu sagðir þú eitthvað á þá 

leið að þú hafir, þegar þú í upphafi valdir 

Vélskólann, að það væri alþjóðleg menntun. 

Leitar hugurinn út?

„Kannski ekki endilega út. Stundum hugsa 

ég til þess að fara í háskóla og mennta mig á 

rekstrarsviði. Össur er stórt fyrirtæki og því 

eru möguleikarnir margir innan fyrirtæk-

isins. Það eru starfsstöðvar í um tuttugu og 

fimm löndum. Dyrnar eru margar ef svo ber 

undir. Össur er fyrirtæki sem leyfir fólki að 

þróast í starfi. Vera mín hér er ágætt dæmi 

um það.“

Nú eru til félög kvenna hér og þar, til dæmis 

í atvinnulífinu, í sjávarútvegi og eflaust víðar. 

Hvað með í þínu fagi, Ingibjörg?

„Ekki í rennismíði. En þar er til hópur 

sem heitir Fagkonur, sem er öflugur hópur 

kvenna í iðngreinum, en ég hef ekki verið 

virk þar.“

Konur hafa í auknum mæli farið í störf þar 

sem fyrir fáum árum þótti jafnvel óhugsandi 

að konur sæktust í.

„Ég fann mikinn mun á þeim fáu árum frá 

því ég fór í Vélskólann og svo í Borgarholts-

skóla í rennismíðina. Mörg þessara starfa 

henta konum vel. Það er ekkert í rennismíði 

sem konur geta ekki gert.“

Fyrir okkur sem ekkert þekkjum til 

er rennismíði og rennibekkur nokkuð þar 

sem nákvæmnin er aðalmálið. En hafa tölvur 

ekki tekið yfir það sem mannshugurinn gerði 

áður?

„Í framleiðslunni eru einungis háþróaðir 

tölvubekkir. Hér eru hvoru tveggja. Sumt er 

betra að vinna í venjulegum bekk.“

Í starfi rennismiðsins getur millimetri 

orðið mjög stór, er ekki svo?

„Jú. Stundum er honum skipt í þúsund 

hluta.“

„Ég var frekar ung þegar ég tók prófið, átján eða 
nítján ára. En var komin nokkuð yfir tvítugt þegar 
ég keypti fyrsta hjólið mitt.“
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Útilegukortið
Félagsmönnum VM stendur til  boða að 
kaupa Útilegukortið fyrir árið 2019.

Útilegukortið kostar kr. 13.900 til félagsmanna VM en kr. 19.900 í almennri sölu.

Hver félagsmaður getur keypt eitt kort.

Kortin verða seld á skrifstofu VM og send félagsmönnum úti á landi þeim að kostnaðarlausu
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Aðalsteinn Þorvaldsson fær það hlutverk að 

fylgja okkur um Sali fyrirtækisins. Geislatækni 

er rúmlega tuttugu ára gamalt fyrirtæki. 

Starfsmenn eru tuttugu. Geislatækni var senni-

lega fyrsta fyrirtækið, eða meðal þeirra fyrstu, 

til að nota laserskurð við framleiðsluna.

Geislatækni býður sem sagt upp á 

þjónustu byggða á laserskurði á málmum 

sem opnaði áður óþekkta möguleika í 

plötuvinnslu sem nýtist á breiðu sviði 

iðnaðar og framleiðslu. Þetta á við á sviði 

fjöldaframleiðslu og þegar sérsmíði er þörf. 

Fyrirtækið býður viðskiptavinum upp á sér-

hæfðar heildarlausnir og sérsmíði. Með því 

að vinna náið með samstarfsaðilum okkar 

tryggjum við að verkefnin séu heildstæð og 

hámarksárangur náist við útfærslu.

Gunnar Birkisson segist sennilega vera eini 

starfsmaðurinn sem kann betur við að smíða 

fleiri eintök af hverjum hlut. Öðrum líkar 

betur að frumsmíða. En hvers vegna Gunnar? 

„Þá finnst mér ég gagnast betur. Geri fleiri 

einingar.“

Geislatækni

Smíðað og hannað 
– til framtíðar

Ókunnugum er framandi að stíga fæti inn í fyrirtækið Geislatækni. Þar er hannað og 

smíðað úr málmi. Það var vitað áður. En ekki hversu tæknileg vinnan er. Vinnuaðstaðan 

er fín og starfsmenn standa uppréttir við smíðarnar. Allt er skjanna hreint.

Meðal viðskiptavina 
eru mörg af þekktustu 

iðnfyrirtækjum 
landsins, svo sem; 

Össur, Marel, Skaginn 
og áfram má telja.

 Aðalsteinn Þorvaldsson segir verkefnin  
mörg og fjölbreytt.
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Aðalsteinn Þorvaldsson, leiðsögumaður 

okkar, starfar meðal annars við hönnun.

Geislatækni notar nýjustu aðferðir við 

að skera og beygja stál þannig að úr verða 

íhlutur í hæsta gæðaflokki. Starfsmenn 

aðstoða viðskiptavini frá byrjun til enda og 

taka þátt í hönnun og útfærslu eftir þörfum. 

Með heildarþjónustu eru gæði verksins og 

ánægja viðskiptavinar tryggð. Geislatækni 

tekur við hugmyndum á hvaða stigi sem er 

og útfærir og smíðar. Fyrir flókin verkefni 

eru gerðar áætlanir, verk- og útboðslýsingar.

Meðal viðskiptavina eru mörg af þekkt-

ustu iðnfyrirtækjum landsins, svo sem; 

Össur, Marel, Skaginn og áfram má telja.

Ekki er nóg að hanna, það þarf að smíða.

Geislatækni framleiðir íhluti fyrir 

hátækniframleiðslulínur sem krefjast 

hámarks nákvæmni. Með laserskurði fá 

íhlutirnir nákvæma lögun þannig að hver 

hlutur geti gengt sínu hlutverki sem lengst. 

Eftir að laser skurðartækið hefur lokið við 

skurð er engin eftirvinna, kantar eru jafnir 

og engin þörf til slípunar. Uppgefin skekkju-

mörkin á laserskurðartækinu eru 4/100 mm. 

Þegar skorið er á hefðbundinn hátt með 

Kristinn Þór Steingrímsson og Símon Grétar Rúnarsson segja starfið vera skemmtilegt og létu vel af sér.

Nákvæmnin er mikil. Í starfi þeirra sem hér eru brotabrot daglegt viðfangsefni.
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Gunnar Birkisson: „Þá finnst mér ég gagnast betur. Geri fleiri einingar.“

plasma eða logskurði þá hitnar efni mikið. 

Það getur valdi hita verpingu og þá missir 

efnið styrkleika sinn og eiginlega.

Kristinn Þór Steingrímsson og Símon 

Grétar Rúnarsson voru að bera saman 

bækur sínar þegar okkur bar að.

Nákvæmnin er mikil. Tölvur eru forritað-

ar og því er vinnan fólgin í öðru en fólk gæti 

haldið.  Stærðir verða afstæðar. Brotabrot 

skipta miklu máli.

Í öllum vinnslusölum er loftið hreint og 

allt er snyrtilegt. En hvernig er að vinna hjá 

Geislatækni?

„Það er mjög fínt. Þetta er gott fyrirtæki,“ 

sagði Aðalsteinn.
Nokkrir starfsmenn notuðu kaffitímann til að 
skoða myndband um eldsmíði.
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Ferð eldri 
félaga VM 2019 

VM býður til dagsferðar um uppsveitir Árnessýslu þann 12. júní þar sem m.a. verður stiklað 

á stóru um ævi Sigríðar Tómasdóttur, eins merkasta brautryðjanda í náttúruvernd á Íslandi.  

Ekið verður frá Stórhöfða klukkan 10:00 og komið við í Skálholti og á Geysi. Á Brattholti, 

heimaslóðum Sigríðar verður snæddur hádegisverður og góður stans gerður við Gullfoss enda 

var Sigríður landskunn fyrir baráttu sína fyrir verndun hans.

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

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

Ferð eldri félaga Vm verður farin miðvikudaginn 12. júní
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Barátta upp á   líf og dauða
mannraunir í Vöðlavík
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Barátta upp á   líf og dauða

Tuttugu og fimm ár eru frá því að 

björgunarskipið Goðinn fórst í Vöðlavík.  

Þá var þess freistað að draga Bergvík VE  

af strandstað. Bergvík hafði strandað 

nokkrum dögum fyrr.

35
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Ómar Sigtryggsson var vélstjóri á björg-

unarskipinu Goðanum þegar skipið fórst.

„Ég var á vaktinni niðri í vélarrúmi 

þegar fyrra brotið skall á skipinu, við 

það brotnuðu gluggarnir í brúnni 

bakborðsmegin og skipið myrkvaðist. 

Skömmu seinna kom annað brot og 

við það kom meiri sjór í vélarrúmið og 

talsverður sjór kom á rafmagnstöfluna, 

sem sló út með það sama. Eins komst sjór 

á rafalinn, sem sprakk við það. Á honum 

voru fimmtán reimar, sem allar tættust í 

sundur. Þá ákváðum við að koma okkur 

upp í klefa til Kristjáns skipstjóra, en 

þangað voru strákarnir komnir.“

Þannig lýsti Ómar Sigtryggsson, 

vélstjóri á Goðanum, því þegar skipið 

varð fyrir áföllunum í Vöðlavík. Kristján 

Sveinsson var skipstjóri á Goðanum.

Ómar hélt áfram: „Við klæddum okkur 

í galla og biðum rólegir uppi. Rúðurnar í 

klefanum brotnuðu og því komst sjór inn. 

Við reyndum að láta bekk fyrir götin og 

við það dró aðeins úr sjóganginum inn 

í klefann. Við gátum verið í klefanum 

í þó nokkurn tíma og gallarnir héldu á 

okkur hita, þannig að okkur leið alveg 

ágætlega.“

Urðum að yfirgefa skipstjóraklefann

„Hurðin að skipstjóraklefanum gaf sig undan 

sjónum, hún kom inn með karmi og öllu 

saman. Þá ákvað Kristján skipstjóri að 

réttast væri fyrir okkur að yfirgefa klefann 

og fara upp á brúarþak. Hvað sem á gekk 

hélt Kristján skipstjóri ró sinni. Það vildi 

svo undarlega til, að þegar við vorum að 

fara upp á brúarþak var eins og það lægði 

stundarkorn, en um leið og allir voru komnir 

upp byrjaði sami hamagangurinn. Ég 

batt mig strax niður með félagalínunni á 

björgunargallanum, en eftir að Kristján tók 

næstum út fyrir, í einu brotinu, þá bundu 

hinir sig líka. Þetta voru ógurleg átök sem 

skelltu okkur til og frá og sviptu undan okk-

ur fótunum án þess að við fengjum nokkuð 

Ég batt mig 
strax niður með 
félagalínunni á 

björgunargallanum, 
en eftir að Kristján 

tók næstum út fyrir, 
í einu brotinu, þá 

bundu hinir sig líka. 
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að gert, ölduhæðin var allt að tíu metrar og 

þunginn gífurlegur. Ef félagalínurnar hefðu 

ekki verið svona sterkar væri enginn okkar til 

frásagnar, það fullyrði ég.“

Strákarnir í landi gátu ekkert gert

Voruð þið farnir að örvænta um björgun?

„Auðvitað vonaðist maður eftir björgun, 

en það gat enginn gert neitt; strákarnir í 

landi gerðu allt sem í þeirra valdi stóð, en 

gátu bara ekkert gert. Við vorum eiginlega 

farnir að vorkenna þeim meira en okkur 

að þurfa að horfast í augu við þetta og geta 

ekkert gert. Ég var farinn að hugsa um hvort 

ég ætti að reyna að sæta færi með að komast 

í land sjálfur, láta mig bara vaða í sjóinn. 

Sem betur fer gerði ég það ekki. Varnarliðið 

bjargaði okkur síðan frækilega eins og frægt 

er orðið.“

Hefðuð þið ekki bjargast án björgunargall-

anna?

„Nei, við hefðum aldrei átt möguleika 

án þeirra. Bæði héldu þeir á okkur hita og 

félagalínurnar gerðu okkur kleift að binda 

okkur fasta. Það skipti sköpum, því við 

hefðum aldrei tollað um borð án þeirra. 

Gallarnir sem voru um borð voru þýskir 

og félagalínan á þeim er sérstaklega sterk. 

Auðvitað hefðu gallarnir getað verið betri, 

til dæmis voru vettlingarnir á nokkrum 

þeirra röngu megin. Það hafði ekki verið 

leiðrétt þegar gallarnir voru skoðaðir og 

auðvitað má um margt bæta þessa galla.“

Öflugar línur í stað skóreima

Hefurðu kynnt þér þessi gallamál  

eitthvað betur?

„Já, það hef ég gert, en við litlar undir-

tektir. Ég þvældist fram og til baka, talaði 

meðal annars við þá hjá Siglingamálastofn-

un bæði um vettlingana og félagalínuna. Ég 

vil fá það í gegn að á þessa galla sem eru 

notaðir verði settar öflugar félagalínur en 

ekki þessar skóreimar eins og tíðkast. Það 

eru á markaðinum tvær tegundir flotgalla 

sem ég tel bestar, Viking og Helly Hansen, 

sérstaklega Vikinggallinn, hann er mjög 

góður nema það vantar sterka félagalínu 

og það er ekkert mál að bæta úr því. Það 

eina sem Siglingamálastofnun gerði var að 

37

Það hafði ekki verið 
leiðrétt þegar gallarnir 
voru skoðaðir og 
auðvitað má um margt 
bæta þessa galla.
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senda bréf til þeirra sem yfirfara gallana 

um að skoða vel vettlingana. Þetta finnst 

mér algjört ábyrgðarleysi því þarna kom 

ég til og gat miðlað af reynslu minni – 

reynslu frá erfiðum aðstæðum – en fæ 

engin viðbrögð við því. Það væri lítið mál 

fyrir þá að kalla inn nokkra galla í einu og 

láta setja þessa línu á og kostnaðurinn yrði 

ekki mikill. Mér finnst það alveg grátlegt 

ef Siglingamálastofnun er farin að virka 

eins og flöskuháls þegar öryggismál eru 

annars vegar. Hvað er til dæmis langt 

síðan málið með björgunarbátagálgana 

kom inn til þeirra? Það hefur ekkert komið 

út úr því ennþá. Það vinnur þarna fjöldi 

manns, en það er eins og maður komi inn 

á vaxmyndasafn þegar maður ætlar að fá 

eitthvað gert. Það eru ágætismenn þarna 

inn á milli en það virðist alltof margt 

lognast út af hjá þessari stofnun. Ég er 

samt ákveðinn í að halda þessu til streitu 

og læt þá ekki komast upp með að svæfa 

málið. Það er margt sem mætti betur fara 

í öryggismálum sjómanna hér við land og 

þá má auðvitað minnast á þyrlukaupin, en 

það er eins og allt snúist um pólitík en ekki 

mannslífin sem ætlunin er að bjarga.“

Ganga út á að finna sökudólg

Hvað finnst þér um viðbrögð  

yfirvalda eftir slysið?

„Það er undarleg framkoma við sjómenn, 

sem lenda í álíka atburðum. Við vorum 

til dæmis drifnir í skýrslutöku daginn 

eftir slysið. Það er alltof snemmt, við 

verðum að fá að jafna okkur aðeins eftir 

hremmingarnar. Það er eins og þessar 

yfirheyrslur gangi út á að finna sökudólg. 

Við fengum að vísu mjög góðan dómara, 

en við sjóprófin eru menn sem spyrja alveg 

eins og fífl.“

Ekki fór á milli mála að hér átti Ómar 

sérstaklega við framkvæmdastjóra 

Rannsóknarnefndar sjóslysa. „Mér finnst 

líka óafsakanlegt að ætlast til þess að við 

ljúkum öllum þessum málum áður en við 

fáum að sjá fjölskyldurnar okkar, það er 

alltaf hægt að hafa þessi próf og það hlýtur 

að vera betra fyrir alla að menn séu aðeins 

búnir að ná sér eftir áfallið þegar þau fara 

fram. Sem betur fer náðist það í gegn að 

hafa sjóréttinn fyrir sunnan en ekki fyrir 

austan, eins og staðaryfirvöld vildu.“

Erum misharðir af okkur

Fenguð þið einhverja aðstoð við að  

komast yfir áfallið

„Ég hef enga ástæðu til að ætla 
annað en allt þetta fólk hafi 
fullan hug á að vinna vel og 

standa saman innan ASÍ. Og að 
nýta ASÍ sem öflugan vettvang 

samráðs og samstarfs. Ég er full 
bjartsýni.“
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„Okkur var öllum boðin aðstoð og þeir sem 

hana þáðu sögðu að hún hefði hjálpað þeim 

mikið. Það komu bæði læknir og prestur 

sem töluðu við þá sem vildu. Eg held það 

hafi gert þeim mjög gott. Það er misjafnt 

hvernig menn eru undir svona áföll búnir 

og við erum misharðir af okkur í þessum 

málum.“

Aðeins bætt að litlum hluta

Nú urðuð þið einnig fyrir fjárhagslegu tjóni, 

fenguð þið það bætt?

„Nei, það vantaði þó nokkuð upp á að það 

væri bætt til fulls. Ég hef það fyrir vana að 

taka mikið af fatnaði og öðru með mér, en 

það fór auðvitað allt, fatnaður og ýmsir 

aðrir persónulegir munir. Tryggingafélagið 

bætti tjónið aðeins að litlum hluta, en 

Björgunarfélagið lét mig líka fá bætur, án 

þess í raun að þurfa það. Mér finnst að allar 

eigur manns ættu að vera tryggðar um borð. 

Ef það er ekki hægt þá ættu menn að fá að 

vita hvað þeir fá ekki bætt og gefast kostur 

á að kaupa tryggingar þess efnis. Þarna 

tapaði ég um fjörutíu þúsund krónum, sem 

ekki fengust bættar. Þetta er hlutur sem þarf 

að stokka alveg upp.“

Ertu ekkert smeykur við sjóinn eftir þessa 

lífsreynslu?

„Nei, það vona ég að sé ekki. Eg vil í það 

minnsta láta reyna á það hvort svo sé. Ég 

hef svo sem heyrt að menn hafi orðið 

hræddir þegar þeir koma aftur út á sjó eftir 

slys, sérstaklega ef gerir einhver veður, 

en ég vona að ég sleppi við það. Þetta er 

nokkuð sem rnaður kemst að þegar á reynir, 

“ sagði Ómar Sigtryggsson að lokum.

Ómar Sigtryggsson fæddist í Reykjavík 9. 

desember 1946. Hann lést á Landspítalanum 

við Hringbraut 5. september 2002.

Ég hef það fyrir 
vana að taka mikið 
af fatnaði og öðru 
með mér, en það fór 
auðvitað allt, fatnaður 
og ýmsir aðrir 
persónulegir munir. 
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Þyrla Landhelgisgæslunnar lagði af stað 

úr Reykjavík rétt fyrir kl. 14, tók eldsneyti á 

Höfn og hélt áfram á strandstað en varð að 

snúa frá vegna veðurs. Áhöfnin á Bergvíkinni 

skaut línu til lands þegar björgunarsveitir 

voru komnar og dró fluglínutæki yfir í bátinn. 

Skipbrotsmennirnir voru síðan dregnir í 

land í björgunarstól einn af öðrum og tók 

það um tíu mínútur. Ljósavél Bergvíkur var 

allan tímann í gangi og samband var haft við 

áhöfnina um Nes-Radio og með aðstoð skipa 

á strandstað.

Tilkynnt var um strandið kl. 11.10 á 

laugardagsmorgun. Björgunarsveit-

um SVFÍ í Neskaupstað, á Eskifirði og 

Reyðarfirði var gert viðvart og haft sam-

band við Landhelgisgæslu vegna þyrlu. 

Grænlenska loðnuskipið Amarsat kom 

fljótlega á strandstað og var reynt að koma 

línu á milli skipanna. Bergvíkin var á miðri 

víkinni, 150 til 200 metra frá landi, og sneri 

stefni til hafs.

Ferðin gekk seint og illa

Björgunarsveit SVFÍ í Neskaupstað lagði af 

stað um hádegi með þrjá snjóbíla og fjallabíl 

og skömmu síðar sveitirnar á Eskifirði og 

Reyðarfirði. Vegagerðin ruddi leiðina í átt að 

strandstað en ferðin sóttist mjög seint vegna 

veðurs. Klukkan rúmlega eitt lögðu Björg-

unarsveit SVFÍ á Egilsstöðum og Hjálparsveit 

skáta á Héraði af stað á tveimur snjóbílum.

Sveitirnar komu niður á jafnsléttu kl. 

rúmlega 18 og hafði för þeirra þá gengið 

mjög hægt og erfiðlega. Skúli Hjaltason 

frá Björgunarsveit SVFÍ í Neskaupstað 

Strand 
Bergvíkur

Vegna veðurs og ófærðar gekk björgunarsveitum á Austurlandi seint að komast í 

Vaðlavík þar sem Bergvík VE 505 strandaði um klukkan 11 á laugardagsmorgun í 

Vaðlavík í slæmu veðri, norðaustan 67 vindstigum. 

Klukkan rúmlega 
eitt lögðu Björgunar-

sveit SVFÍ á Egils- 
stöðum og Hjálparsveit 
skáta á Héraði af stað á 

tveimur snjóbílum.
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var vettvangsstjóri og sagði að töluverður 

skafrenningur og ofankoma hefði verið á 

leiðinni og þegar komið var ofan af Víkur-

heiðinni þurfti að fara fetið ofan í Vaðlavík. 

„Það var djúpur snjór í giljum, vegurinn 

horfinn hér og þar, slæmt skyggni og víða 

stóð grjót upp úr veginum. Þar sem vegur-

inn var auður náðu beltin á snjóbílunum 

út í kantana og við þurftum að fara varlega 

til að skemma ekki bílana. Við vorum í tal-

stöðvarsambandi við Nes-Radio og vissum 

að það var allt í lagi með áhöfnina. Það var 

mikilvægara að fara hægt yfir og komast 

örugglega,“ sagði Skúli.

Teknir í land á 10 mínútum

„Þeir skutu línu til okkar og tóku svo til 

sín fluglínutæki, eins og lög gera ráð 

fyrir. Við tókum þá síðan í land einn af 

öðrum. Þeir voru mjög vel á sig komnir 

enda voru þeir þurrir allan tímann sem 

þeir voru um borð og gátu haldið á sér 

hita. Þeir voru síðan fluttir til Eskifjarð-

ar í snjóbíl,“ sagði Skúli.

Skúli segir að rúmlega 30 menn hafi 

verið á strandstað frá sex sveitum en 

auk þeirra tóku þátt í aðgerðunum fimm 

skip, vegagerðarmenn með snjóruðn-

ingstæki, lögregla, þyrla með áhöfn 

og stjórnstöð Landhelgisgæslunnar og 

starfsmenn Nes-Radio. Aðgerðunum var 

stjórnað frá stjórnstöð SVFÍ á Eskifirði 

en yfirstjórn var hjá björgunarmið-

stöð SVFÍ í Reykjavík. Auk þessara 

manna lögðu fyrirtæki og einstaklingar 

til tæki og mannskap.

Við vorum í 
talstöðvarsambandi 
við Nes-Radio og 
vissum að það 
var allt í lagi með 
áhöfnina. 
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Hann talar um hið frækilega björg-

unarafreki þyrlubjörgunarsveit-

ar varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli 

þegar sex skipverjum af björgunarskipinu 

Goðanum var bjargað í Vöðlavík sem 

liggur norður af Reyðarfirði. Einn skip-

verjanna tók fyrir borð og fórst nokkru 

áður en til björgunaraðgerða kom.

Aðfaranótt 10. janúar 1994 strandaði 

björgunarskipið Goðinn í Vöðlavík í miklu 

óveðri og foráttubrimi eftir að hafa gert 

tilraunir til að draga togbátinn Bergvík á 

flot með aðstoð björgunarsveitarmanna 

í landi. Bergvíkin strandaði í Vöðlavík 

nokkru áður eða 18. desember 1993.

Þyrla eini möguleikinn

Björgunarsveitarmennirnir sem voru búnir 

tækjum og tólum til björgunar í sjávarháska 

gátu ekki athafnað sig við þær veðuraðstæð-

ur og brimskafla sem gengu yfir Goðann. 

Ekki bætti úr skák hversu Goðinn lá strand-

aður langt frá landi. Fljótlega varð ljóst að 

eini möguleikinn til björgunar var með þyrlu.

Þyrla Landhelgisgæslunnar TF-SIF 

hélt af stað frá Reykjavík en varð frá 

að hverfa vegna óveðurs og ísingar. 

Leitað var aðstoðar björgunarsveitar 

varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli og héldu 

tvær Sikorsky HH60 Pave Hawk þyrlur 

björgunarsveitar varnarliðsins af stað austur.

Þyrlurnar 
lentu í fárviðri

„Þegar þessi einstaki björgunarleiðangur er skoðaður verður ekki hjá því komist að 

taka eftir þeim einhug og einbeitni sem ríkti til að bjarga skipverjunum á Goðanum sem 

áttu líf sitt undir að fá utanaðkomandi hjálp.“

Bjarni Stefánsson, fyrrverandi sýslumaður,  
hefur skrifað grein um slysið þegar Goðinn fórst:

Þyrla Landhelgis-
gæslunnar TF-SIF hélt 

af stað frá Reykjavík en 
varð frá að hverfa vegna 

óveðurs og ísingar.
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Þyrlurnar voru búnar afísingarbúnaði. 

Einnig fylgdi Herkules eldsneytisflutn-

ingavél sem veitt gat þyrlunum eldsneyti 

á flugi. Gríðarlegur mótvindur og ókyrrð 

var á leiðinni. Hraðamælar þyrlanna 

sýndu að þær væru á 260 kílómetra hraða 

en mótvindurinn gerði hins vegar að 

verkum að raunverulegur hraði þeirra 

miðað við jörð var helmingi minni eða 

einungis 130 kílómetrar á klst. Bilun varð 

í Herkules vélinni og varð hún að snúa 

aftur til Keflavíkur. Ljóst var að þyrlurnar 

höfðu ekki nægt eldsneyti austur til 

Vöðlavíkur en ákvörðun var tekin um að 

halda björgunarleiðangrinum áfram og 

afráðið að taka eldsneyti á Höfn. Eftir 

eldsneytistöku á Höfn lentu þyrlurnar í 

fárviðri með tilheyrandi ókyrrð og niður-

streymi og áttu flugmenn þeirra í miklum 

erfiðleikum með að halda stjórn á þeim og 

minnstu munaði að illa færi.

Á bólakaf í hafrótið

Ekkert fjarskiptasamband var milli skipverja 

Goðans og björgunarsveitarmanna en þegar 

björgunarsveitirnar höfðu fengið það staðfest 

að þyrlur væru væntanlegar þá líktu björg-

unarsveitarmennirnir eftir þyrluspöðum með 

því að rétta út hendurnar og snúa sér í hringi 

í fjörunni. Skipverjarnir, sem stóðu uppi 

á brúarþaki Goðans og en þeir héldu sér í 

handrið og ýmsan annan fastan búnað skips-

ins meðan brimskaflarnir riðu yfir, skildu 

boðin og fylltust eldmóði og trú á björgun.

Þegar þyrlurnar voru að athafna sig yfir 

Goðanum voru þær látnar „hanga“ upp 

í storminn sem stóð af hafi og erfitt að fá 

viðmið yfir flakinu. Vindhviðurnar voru 

43

Dráttarbáturinn Goðinn.

marport.com 533 3838
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öflugar og hraðamælar gáfu til kynna að 

vindstyrkurinn hefði verið um 100 – 120 

kílómetrar á klst. Mörg loftnet stóðu upp af 

brú Goðans sem gerði sigmönnum erfitt að 

athafna sig og einnig þurftu flugmennirnir 

að gæta sín vel á þeim. Á ýmsu gekk við 

björgunina af brúarþaki Goðans en í einni 

„hífingunni“ með tvo skipverja í björgunar-

stól missti þyrlan hæð svo að þeir fóru á 

bólakaf í hafrótið en til allrar hamingju 

náðu flugmennirnir aftur stjórn á þyrlunni 

sem kippti þeim upp úr sjónum heilum á 

húfi.

Að loknum björgunaraðgerðunum lentu 

þyrlurnar í Vöðlavík og björgunarsveitin tók 

við fjórum skipverjum en samkvæmt mati 

læknis þyrlubjörgunarsveitarinnar þurftu 

tveir að komast undir læknishendur. Var því 

afráðið að halda til Egilsstaða. Þegar hér var 

komið var farið að skyggja og veðrið engu 

skárra, hríðarkóf og skyggnið því afleitt.

Stefnan var tekin yfir Norðfjarðarflóa og 

afráðið að fljúga inn Mjóafjörð í áttina að 

Egilsstöðum. Strax eftir flugtak í Vöðlavík-

inni misstu flugmennirnir sjónar nánast á 

öllum staðháttum. Flugmennirnir settu þá 

upp nætursjónauka en snjókoman kom í 

veg fyrir að þeir kæmu að fullum notum og 

flogið var í um 30 m. hæð.

Það reyndist flugmönnunum afar 

erfitt og þreytandi að fljúga með nætur-

sjónaukana í hríðarkófinu. Þegar kom 

að Mjóafjarðarheiðinni var þar snjóbylur, 
ekkert skyggni og mikil ókyrrð. Var því 
ákveðið að snúa við og halda til Hafnar í 
Hornafirði. En þegar þyrlurnar voru staddar 
út af Norðfjarðarnípunni sem liggur milli 
Mjóafjarðar og Norðfjarðar sýndist áhöfn 
síðari þyrlunnar þeirri fyrri hvolfa fyrir 
framan sig en hún hafði þá fengið á sig mikinn 
sviptivind. Þetta atvik fyllti mælinn.

Áhafnir þyrlnanna voru þá orðnar 
langþreyttar en björgunarleiðangur þessi 
hafði þá staðið í um átta klukkustundir og 
tekið mjög á mannskapinn bæði andlega 
og líkamlega og því var afráðið að lenda 
þyrlunum við fyrsta tækifæri.

Vissu ekki af flugvellinum  

og lentu á bílastæði

Tekin var stefna á bæinn sem þeir höfðu 

séð ljósin frá nokkru áður og reyndist vera 

Neskaupstaður en áhöfnin hafði ekki frekari 

upplýsingar um bæinn. Þegar þyrlurnar 

voru komnar yfir Neskaupstað þá var kveikt 

á kösturum þeirra í leit að lendingarstað í 

bænum en áhöfnin hafði ekki hugmynd um 

flugvöllinn sem liggur litlu innan við bæinn.

Eftir að þyrlurnar höfðu sveimað um 

stund yfir bænum var afráðið að lenda þeim 

á bílastæði fyrir framan Kaupfélagið Fram 

í Neskaupstað en svo heppilega vildi til að 

bílastæðið var autt en þakið snjókrapi en 

það hafði ekki verið rutt þennan dag. Fyrri 

þyrlan sem lenti fékk aðstoð frá áhöfninni 

á þeirri seinni við að lenda á þröngu 

bílastæðinu sem umlukið var húsum og 

ljósastaurum og svo öfugt þegar þeirri 

seinni var lent. Lending þyrlnanna var 

mikið nákvæmnisverk þar sem engu mátti 

skeika og sýndu flugmenn þeirra mikla 

yfirvegun og fagmennsku við þessar erfiðu 

aðstæður.

Fyrir íbúa Neskaupstaðar var þessi 

aðkoma og lending þyrlnanna óvænt og 

ógleymanleg. Fyrst heyrðist í mótorum 

Eftir að þyrlurnar 
höfðu sveimað um 
stund yfir bænum 

var afráðið að lenda 
þeim á bílastæði fyrir 

framan Kaupfélagið 
Fram í Neskaupstað 

en svo heppilega 
vildi til að bílastæðið 

var autt en þakið 
snjókrapi en það 

hafði ekki verið rutt 
þennan dag. 

Bjarni Stefánsson sýslumaður og Ólafur Ragnar 
Grímsson, þá forseti Íslands.
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Óskum sjómönnum og landsmönnum  
öllum, heilla á sjómannadeginum
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þeirra í myrkrinu og éljunum úti á firðinum 

og svo voru leitarljósin, „ískastararnir“, 

tendruð og þyrlurnar sveimuðu í nokkurn 

tíma yfir bænum í leit að lendingarstað. 

Þegar þyrlurnar komu inn til lendingar á 

kaupfélagsplaninu var afgreiðslufólki Kaup-

félagsins og viðskiptavinum mjög brugðið 

en stórir gluggar voru á kaupfélaginu sem 

sneru að bílaplaninu. Miklar loftþrýstings- 

og hljóðbylgjur frá þyrluspöðunum dundu 

á gluggunum og óttaðist fólkið að rúðurnar 

myndu springa inn á við en allt fór vel.

Árangursríkasta flugferðin 1994

Íbúar Neskaupstaðar tóku afar vel á móti 

þyrlubjörgunarsveitinni og bauð bæjarstjórnin 

þeim í mat og gistingu og loks voru þeir drifnir 

í gufubað og var stutt í brosið hjá áhöfninni 

þegar þeir höfðu fast land undir fótum.

Fyrir þetta frækilega björgunarafrek 

þyrlubjörgunarsveitar varnarliðsins á 

Keflavíkurflugvelli hafa verið veittar ýmsar 

viðurkenningar, þ. á m. Mackay-bikarinn 

(The Mackay Trophy) fyrir árangursríkustu 

flugferð í öllum flugher Bandaríkjahers 

á árinu 1994 en bikarinn má sjá áritaðan 

á Smithsonian safninu í Washington.

Þegar þessi einstaki björgunarleiðangur 

er skoðaður í heild sinni þá verður ekki 

hjá því komist að taka eftir þeim einhug 

og einbeitni sem ríkti til að bjarga skip-

verjunum á Goðanum sem áttu líf sitt 

undir að fá utanaðkomandi hjálp. Við þessa 

björgunaraðgerð þurfti að taka margar 

djarfar ákvarðanir sem svo þurfti í sífellu 

að endurskoða vegna óviðráðanlegra atvika 

sem upp komu á leiðinni og þá voru teknar 

nýjar ákvarðanir en allar höfðu það göfuga 

markmið að bjarga mannslífum í Vöðlavík.

Höfundur er sýslumaður og gegndi 

embættinu í Neskaupstað þegar áhöfninni 

á Goðanum var bjargað. Við samningu 

þessarar greinar var m.a. stuðst við bók 

Óttars Sveinssonar; Útkall. Íslenska 

neyðarlínan, útg. 1995.

Þegar þessi einstaki 
björgunarleiðangur 
er skoðaður í heild 

sinni þá verður ekki 
hjá því komist að taka 

eftir þeim einhug 
og einbeitni sem 
ríkti til að bjarga 

skipverjunum á 
Goðanum sem áttu 

líf sitt undir að fá 
utanaðkomandi hjálp.
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V M ,  F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

VM ÞING
Vm þing verður hald ið á hótel  Selfoss dagana 

13.  t i l  15.  september 2019.

Endi lega takið þessa daga frá.

Dagskrá og skráning verður auglýst s íðar.



Áhafnir þyrlanna fengu miklar þakkir frá skipbrotsmönnum og voru sæmdar 

heiðursorðum. Björgunin er af mörgum talinn vendipunktur í baráttunni fyrir því að 

Landhelgisgæslan fengi öflugar björgunarþyrlur. Skömmu eftir björgunina var haldinn 

svokallaður þyrlufundur á Austurvelli þar sem Kristján Sveinsson, skipstjóri á Goðanum, 

afhenti Davíð Oddssyni, þáverandi forsætisráðherra, undirskriftalista með kröfu um að 

keyptar yrðu öflugar björgunarþyrlur. 

Björgunarmenn 
sæmdir heiðursorðum
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Björgunin er af mörgum 
talinn vendipunktur í 

baráttunni fyrir því að 
Landhelgisgæslan fengi 
öflugar björgunarþyrlur.
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Veist þú um fyrirtæki sem brjóta á ungu fólki eða erlendum starfsmönnum 
og nýta sér þekkingarleysi þeirra á réttindum sínum? 

Deilum reynslu okkar með myllumerkinu #EkkertSvindl og upprætum svindlið!
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#EKKERTSVINDL
DEILDU ÞINNI SÖGU MEÐ:

Styðjum baráttuna gegn brotastarfsemi á 
vinnumarkaði með virkum hætti

Upplýsum …

Alþýðusamband Íslands

... erlenda starfsmenn og 

ungt fólk um réttindi þeirra 

og skyldur.

... erlend fyrirtæki og aðra 

atvinnurekendur sem ráða 

erlenda starfsmenn og ungt 

fólk um skyldur sem því 

fylgja.

... brot á vinnumarkaði, 

krefjumst úrbóta og komum 

upplýsingum um meint brot 

til viðkomandi stjórnvalda 

og eftirlitsstofnana.

www.asi.is/ekkertsvindl
Kynntu þér málið á vefsíðu verkefnisins:
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„Mig langaði ekki til að vinna á skrifstofu. 

Vildi frekar fara í lifandi starf. Eftir nám í 

Menntaskólanum við Hamrahlíð ákvað ég að 

fara ekki í háskóla. Þangað fóru félagarnir. 

Mig langaði ekki þangað. Langaði í frelsi. 

Ég hafði verið til sjós á sumrin, byrjaði sem 

unglingur og mér líkaði frelsið, sem ég finn 

í sjómennskunni,“ segir Guðmundur Karl 

Reynisson, yfirvélstjóri á Örfirisey RE, þegar 

hann er spurður hvers vegna hann kaus sér 

þennan starfsvettvang.

Hann segist hafa valið að fara í 

Vélskólann. Em hvers vegna?

„Námið þar bauð upp á mestu 

atvinnumöguleikana. Til dæmis að 

fara áfram í tæknifræði, margskonar 

sérmenntun kom einnig til greina eftir nám 

í Vélskólanum.“

Guðmundur nefndi rafvirkjun, vélvirkjun 

og fleiri möguleika.

Guðmundur segir að eftir að hann 

byrjaði til sjós hafi hann verið með 

afbragðsmönnum og svo hafi verið alla 

tíð. „Sumir eru hættir en skilja eftir góðar 

minningar.“

Guðmundur kláraði smiðjuna í Hamri og 

Verðum að vera 
á undan biluninni

Örfirsey RE 4. Guðmundur Karl er annar yfirvélstjóra á frystitogaranum Örfirisey. Langar fjarverur og langar inniveru henta Guðmundi betur.  
„Nú er ég lengur heima og næ því betra sambandi við fjölskylduna. Geri meira með þeim núna, en áður.“

Sumir eru hættir en 
skilja eftir góðar 

minningar.
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í Stálsmiðjunni. Síðan hefur hann verið til 

sjós. Hann leysti af  hjá Sambandinu og fór 

síðan til Bæjarútgerðar Reykjavíkur. Hann 

valdi fiskeríið.

„Mér fannst fiskveiðin meira spennandi. 

Meiri óvissa. Ég fann mig í þar.“

Sem fyrr segir er Guðmundur annar 

tveggja yfirvélstjóra á Örfirisey, einum af 

fáum frystitogurum sem eru eftir. Nú er 

spurt, það hlýtur að vera mjög margt sem 

vélstjórar á frystiskipi þurfa að sinna, starfið 

hlýtur að vera fjölbreytt og krefjandi? Álagið 

er væntanlega mikið. Það eru miklir kraftar 

og álag þegar er verið að toga og eins þegar 

er híft. Þurfa vélstjórar á svona skipum ekki 

að vera forsjálir?

„Jú, við þurfum að vera alltaf skrefi á 

undan biluninni. Reyna að sjá í hvað 

stefnir og laga það sem stefnir í verri veg. 

Hver mínúta er dýr. Ef verða frátafir bíða 

tíu manns og því verður hver klukkutími í 

raun að tíu tímum. Það er næstum heil vakt 

hjá háseta.“

Má skilja þig þannig að starfið sé fyrst 

og fremst að fylgjast með og gera í raun við 

áður en hlutirnir bila?

„Já, það er þannig. Það þarf að huga að 

mörgu. Starfið snýr að svo mörgu. Vélunum, 

spilunum, tækninni, fiskvinnsluvélum, 

frystikerfum og áfram má telja. Ég hef til 

dæmis þurft að laga falskar tennur.“

 Breytingarnar hafa trúlega hvergi verið 

meiri en í tölvum og hugbúnaði. Hvernig 

er að sækja sér sífellt meiri þekkingu á því 

sviði? Þarf ekki sérmenntun í þau verk?

„Jú, í nýjustu skipunum er mikil 

tölvuvæðing. Við þessir eldri erum á 

hliðarlínunni þar. Við erum góðir í gamla 

tímanum. Hvað þetta varðar eru nokkur 

kynslóðamunur. Það verða samt allir að 

geta bjargað sér eitthvað. Alltaf er sama 

hugsun, að þurfa ekki að fara í land eftir 

aðstoð.“

Eitt sinn var mér sagt að íslenskir 

vélstjórar séu nokkuð sérstakir, þeir bjargi 

sér alltaf, eða oftast, vegna þess hversu 

fjölbreytt þekking þeirra. Þurfi því ekki svo 

oft að fara í land eftir aðstoð.

„Það er fjölbreytni námsins. Okkur er 

kennt að takast á við svo margt.“

Við töldum upp það helsta, svo sem 

rafmagn, mekanískabúnaðinn, hugbúnað, 

gervihnattasamband, sem getur verið mjög 

nauðsynlegt. „Þegar þarf að senda, til 

dæmis veiðiskýrslur, verður sambandið að 

vera til staðar.“

Á þeim tíma sem þú hefur verið til sjós, er 

Það er fjölbreytni 
námsins. Okkur er 
kennt að takast á við 
svo margt.

Guðmundur Karl Reynisson yfirvélstjóri: „Það var komið að því að fara í flotgallana og yfirgefa 
skipið. Það var bara spurning hvernig fara ætti að því við þær hræðilegu aðstæður. Þetta er það 
alvarlegasta og hættulegasta sem hefur komið fyrir.“
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hugbúnaðurinn mesta breytingin  

á þeim árum?

„Já. Þetta verður sífellt stærra og flóknara. 

Tölvubúnaður margskonar leysir erfiðustu 

verkin af hendi. Ég nefni lestarvinnuna. Í 

lestinni, á ísfiskstogurum, var mikið álag 

á mönnum og margir slösuðust við þá 

erfiðisvinnu. Nú er komin hugbúnaður sem 

leysir þetta af hendi.“

Þá fjölgar enn verkefnum vélstjórans, en 

vélstjórunum um borð fjölgar ekki.

„Ég er viss um að það verða ráðnir 

sérfræðingar í hugbúnaði um borð í þessi 

skip. Menn sem hafa betri þekkingu á 

þessu en vélstjórar hafa. Ég held að það 

veiti ekki af því.“

Hvernig er dagur í lífi vélstjórans?  

Hefur hann alltaf nóg að gera?

„Já. Við erum þrír á Örfirisey. Einn er á 

vakt frá átta á kvöldin til átta að morgni. 

Við erum svo tveir á daginn. Kerfið er 

þannig að ég vinn með báðum hinum 

vélstjórunum, vegna vaktaskipta hjá þeim. 

Oft þurfa að vera tveir að vinna saman. 

Mörg verkanna eru þannig. Þyngd og 

aðstæður kalla oft á það.“

Er mikill munur á að vera vélstjóri á 

frystiskipi og ísfisksskipi?

„Já. Frystibúnaður og vinnslubúnaður 

eru mjög flóknir og kalla á mikið eftirlit. 

Ég held að ég geti sagt að þar liggi mesta 

vinnan hjá okkur.“

En aftur að því hversu verkefnin geta 

verið mörg og flókin.

„Oft þurfum við að hringja í vin,“ segir 

Guðmundur og brosir. „Stundum kemur 

fyrir að maður lokast inn í umhverfinu 

og nær ekki að hugsa út fyrir kassann. Þá 

er gott að hringja í vin og leita ráða. Þá 

kemur hans kannski með lausn sem við í 

aðstæðunum sjáum kannski ekki.“

Nú er ljóst að starf vélstjóra er meira og 

flóknara á frystitogurum. En þú vilt samt 

frekar var þar?

„Ég sagði eitt sinn að ég gerði ekki ráð 

fyrir að fara á frystitogara. Svo kom að því 

að mér var boðið að prófa. Sem ég þáði. Þá 

var ég á Jóni Baldvinssyni, hafði verið þar 

í tíu ár, þegar hann var seldur til Chile. Ég 

fór með til Panama, fór í gegnum skurðinn, 

en flaug heim frá Panama. Þegar ég kom 

heim fór ég á Örfirisey, þar sem þar voru 

mannabreytingar. Mér líkaði þetta það vel 

og líkar enn. Hver túr er áskorun en eftir 

að komið er í land er frí. Það er ekki hægt 

að taka vinnuna með sér heim. Þegar ég 

er í landi eru aðrir sem hugsa um vinnuna 

næstu 40 dagana, eða svo. Eina sem tengir 

mig við þeirra vinnu er í raun að svara Ég er viss um að 
það verða ráðnir 

sérfræðingar í 
hugbúnaði um borð í 

þessi skip. Menn sem 
hafa betri þekkingu 

á þessu en vélstjórar 
hafa. Ég held að það 

veiti ekki af því.
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Það er vissulega 
óvissa. Það hafa verið 
miklar sveiflur. Hjá 
okkur deilum við 
laununum. Í mínu 
tilfelli erum við tveir 
sem skiptumst á að 
vera til sjós og í landi 
og við deilum hlutnum. 

símanum leiti þeir til mín, ef þeir hringja 

í vin. Mér fannst þetta fyrirkomulag vera 

betra fyrir fjölskyldumann. Á ísfiskstogara 

eru stutt stopp í landi. Náði að heilsa 

krökkunum, sem lærðu fljótt á hversu 

linur maður var, spurðu um eitthvað sem 

mamman hafði neitað, og ég sagði alltaf 

já. Svo var ég farinn aftur. Nú er ég lengur 

heima og næ því betra sambandi við 

fjölskylduna. Geri meira með þeim núna, 

en áður.

Það tekur tíma að skrúfa sig niður eftir 

að komið er í land. Sem dæmi get nefnt 

að félagi minn sem er verkfræðingur, er 

minna heima hjá sér en ég.“

Launin ykkar geta verið ágæt, en þegar 

þau eru tengd gengi gjaldmiðla, býr það ekki 

til mikla spennu?

„Það er vissulega óvissa. Það hafa 

verið miklar sveiflur. Hjá okkur deilum 

við laununum. Í mínu tilfelli erum við 

tveir sem skiptumst á að vera til sjós og 

í landi og við deilum hlutnum. Þannig 

að við erum við erum á hálfum launum, 

jafnt til sjós sem og í landi og jöfnum 

launasveifluna.“

Guðmundur segir að áður hafi þeir róið 

þrjá túra og einn í fríi, síðan tvo og einn og 

nú sé það einn og einn, eins og áður kom 

fram, og það sé lang besta kerfið.
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Hann segir inniveruna vera það langa að 

hann komist hvert sem hann vill og frelsið 

sé mikið. „Um borð er aðbúnaður góður. Það 

eru gervihnettir til að vera í sambandi við 

fjölskylduna, erum sem sagt hættir að tala 

í gengum Reykjavíkurradíó, sem er bylting, 

það er líkamsrækt, gufubað, maturinn er 

góður og hollur. Góður heimilismatur.“

Það eru tvær áhafnir þannig að 

Guðmundur er alltaf með sömu mönnunum.

„Eini ókosturinn við þetta er maður 

tengist ekki hinum hópnum, nema um jól 

og sjómannadag. Þegar allir voru saman þá 

hittumst við í inniverum.“

Guðmundur verður sextugur á næsta ári. 

Sér hann fyrir að fara að hætta til sjós?

„Nei, ekki á meðan mér finnst þetta 

skemmtilegt.“

Guðmundur sér ekki eftir að hafa farið 

þessa leið. Hann segir að núna sé eitt sem 

liggur nokkuð á honum. Hvað er það?

„Það er þegar skyldmennin eldast. 

Stundum er vont að vera ekki til 

staðar. HB Grandi hefur komið okkur í land 

þegar þess þarf.“

Örfirisey hefur verið  í rússneskri 

landhelgi. Óralangt að heiman. Vel fyrir 

norðan Noreg.

„Þá er rússneskur eftirlitsmaður um borð, 

sem fylgist með veiðunum. Það er gott 

að vera þar á veiðum, en þar getur verið 

dimmt. Oftast er gott veður og ekki kalt, 

alla vega ekki þegar við höfum verið þarna. 

Þarna er góður fiskur, aðallega þorskur, 

sem er vel haldinn. Við fáu almennt ekki 

að veiða eins mikinn þorsk og við veiðum 

þarna. Í janúar fengum við 1.100 tonn af 

þorski í norsku lögsögunni.“

Guðmundur segir veðurfarið þar 

almennt vera gott. Hann segir þetta vera 

þægilegustu fiskimið sem hann þekkir.

Hversu langt er þetta, hversu langt er 

stímið?

„Lengst höfum við verið sjö sólarhringa 

heim. Það er oft spennandi hvernig veðrið 

verður á landstíminu, verður barningur á 

móti.“

Það eru ekki alltaf jólin. Örfirisey hefur 

verið dregin langa leið.

„Við vorum dregnir, eitt sinn 900 mílur 

Snorru Sturluson RE: 
„Við áttum átta hund-

ruð metra eftir upp í 
klettana þegar þeim 
á Snorra Sturlusyni 

tókst að koma til okkar 
línu og draga okkur frá 

klettunum. Þá gátum 
við neyðartengt.“
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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 
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þegar skrúfuteinninn slitnaði. Við áttum 

enga möguleika til að gera við. Það var 

olíuskip sem tók okkur í tog. Lönduðum  og 

bilanagreining var gerð í Bådsfjord nyrst 

í Noregi og svo dró dráttarbátur okkur 

til Svolvær á Lófoten svæðinu , þar var gert 

við.“

 Er ekki erfitt fyrir vélstjórann að játa sig 

sigraðan?

„Jú, það er það. Þegar bilaði var erfitt að 

finna hvað var að. Allur búnaður í skipinu 

vann eðlilega en ekkert gerðist. Skrúfan 

snerist en fór í botnskurð áfram. Þannig er 

ekki hægt að sigla. Þá var ekki annað að 

gera en að bíða eftir aðstoð. Þetta kostaði 

mjög mikið og svo bættist veiðitap og 

annað við. Þetta var vissulega áfall.

Þetta var það dýrasta sem komið 

hefur fyrir en það alvarlegasta var undir 

Grænuhlíð 2001. Það mátti ekki miklu 

muna að við rækjum í land þar. Gírinn 

bilaði í brjáluðu veðri. Við vorum á leiðinni 

í var þegar skrúfan hætti að snúast. Veðrið 

var það brjálað að skrúfan snerist undan 

kröftunum í sjónum sem varð til þess að 

ekki var hægt að fara inn í gírinn til að 

neyðartengja. Við áttum átta hundruð 

metra eftir upp í klettana þegar þeim á 

Snorra Sturlusyni tókst að koma til okkar 

línu og draga okkur frá klettunum. Þá 

gátum við neyðartengt.“

Þetta hefur verið taugatrekkjandi?

„Já, það vann með okkur, sem voru í 

vélarrúminu, að við sáum aldrei út. Sáum 

ekki hættuna. Þeir sem voru fram á og þeir 

sem voru í brúnni sáu hættuna. Þeir voru 

margfalt stressaðri en við. Það var komið 

að því að fara í flotgallana og yfirgefa 

skipið. Það var bara spurning hvernig fara 

ætti að því við þær hræðilegu aðstæður. 

Þetta er það alvarlegasta og hættulegasta 

sem hefur komið fyrir.“

„Við þurfum að vera alltaf skrefi á undan biluninni,“ segir Guðmundur Karl.

Við áttum átta 
hundruð metra 

eftir upp í klettana 
þegar þeim á Snorra 

Sturlusyni tókst að 
koma til okkar línu 
og draga okkur frá 

klettunum. Þá gátum 
við neyðartengt.
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Óskum sjómönnum og landsmönnum  
öllum, heilla á sjómannadeginum
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Dregið verður úr innsendum lausnum. Í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum VM.

Vinningshafi krossgátu úr 2. tölublaði 2018 er Gustav Þór Eiríksson. Lausnarorðið var BRÁSÓLIN.
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Golfmót VM 2019

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

Skráningu lýkur þann 6. 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 9. ágúst 2019.

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

STyrKTaraðilar GolFmóTS Vm

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
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Sjómenn, 
     til  hamingju!

VM - Félag vélst jóra  

og málmtæknimanna  

óskar s jómönnum og f jö lskyldum 

þeirra t i l  haming ju með daginn
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