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Ég hef aldrei 
getað verið 
í sparifötum
Segir Finnbogi Bernódusson framkvæmdastjóri Vélsmiðjunnar 
Mjölnis í Bolungarvík. Hann hefur starfað í geiranum í yfir 
hálfa öld, eða síðan hann var 16 ára gamall.



H V E N Æ R  F Ó R S T  Þ Ú  S Í Ð A S T  T I L  L Æ K N I S ?

Margir fara sjaldan eða aldrei ti l  læknis. 
Þú getur pantað þér tíma hjá næstum hvaða lækni sem er.

Vissir þú að Sjúkrasjóður VM endurgreiðir 100% af kostnaði sjóðfélaga  
vegna krabbameinsleitar, lungna- og hjartaskoðunar og heyrnarmælinga?

Þ ú  þ a r f t  e n g a r  á h y g g j u r  a ð  h a f a  e n  s ý n d u  s m á v e g i s  a ð g æ s l u

Það eru ekki miklar líkur á því að þú fáir krabbamein. Líkurnar aukast þó nokkuð þegar menn eru komnir yfir fertugt. 

w w w . v m . i 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

Krabbamein í 
blöðruhálskirtli

Blöðruhálskirtilskrabbamein  
er algengasta krabbameinið  

hjá körlum á Íslandi. 

Brjósta- og 
leghálskrabbamein

Brjósta- og leghálskrabbamein 
er algengasta krabbameinið  

hjá konum á Íslandi.

Krabbamein í ristli  
og endaþarmi

Ristilkrabbamein er næst 
algengasta krabbameinið  

hjá báðum kynjum.

Lungna- 
krabbamein

Lungnakrabbamein er þriðja 
algengasta krabbameinið  

hjá báðum kynjum.
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REIKNUM MEÐ FRAMTÍÐINNI

SÉREIGNARSPARNAÐUR ER KJARABÓT

Séreignarsparnaður er viðbót  
við lögbundinn lífeyrissparnað og  
er þín eign. Þú ræður hvernig þú 
ráðstafar honum eftir að þú nærð  
60 ára aldri. Séreignarsparnaður  
erfist að fullu.

Ef þú leggur fyrir 2-4% af launum  
í séreignarsparnað þá bætir  
launagreiðandi við 2% af launum til 
viðbótar, sem er í raun launahækkun 
sem þú fengir annars ekki.

Séreignarsparnað má einnig nýta  
skattfrjálst til húsnæðissparnaðar  
eða til greiðslu inn á húsnæðislán  
að uppfylltum tilteknum skilyrðum.

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á 
BIRTA.IS
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10 54

14
Merkileg baráttusaga frumkvöðuls

rudolph Diesel fann upp Dieselvélina. Hann varð að 
berjast til að koma fyrstu vélinni í framleiðslu.

Langafinn keypti sig  úr 
ánauð vistarbandsins

Við höfum ekkert að gera með sex 
til átta hundruð viðskiptafræðinga 
og annað eins af lögfræðingum sem 
útskrifast á hverju ári, segir Finnbogi 
Bernódusson.

Hef alltaf haft  
áhuga á vélum

Það var fyrir 40 árum sem 
Guðbrandur Gíslason fór með 
Selfossi, skipi Eimskipafélagsins, 
í siglingu. Hann talaði mikið við 
yfirvélstjórann, Geir j. Geirsson.

Á útgerðin ein 
að ráða fiskverðinu?

Er eðlilegt að útgerðarmenn 
geti einhliða ráðið verði til 
sjómanna? Það er Guðmundur 
Helgi Þórarinsson, formaður 
Vm, sem spyr.24

Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður: 

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Ritstjóri: Sigurjón M. Egilsson

Prentun: Prentmet Oddi

VM - Félag vélstjóra 

og málmtæknimanna

Stórhöfða 25

110 Reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

mánudaga til fimmtudaga frá kl. 9-16 

og föstudaga frá kl. 9-15

Skrifstofan er opin mánudaga -  

fimmtudaga frá kl. 8-16 

og föstudaga frá kl. 8-15

Stjórn VM skipa:

Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður

Samúel Ingvason, varaformaður

Agnar Ólason

Kristmundur Skarphéðinsson

Pétur Freyr Jónsson

Sigurður Gunnar Benediktsson

Einar Sveinn Kristjánsson

Andrés Bjarnason

Sigurður Jóhann Erlingsson

Símenntun í iðnaði 

NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS

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

• Afréttingar

• Ál og álsuða

• Bilanagreining

• CNC - stýrðar iðnvélar

• Hljóð og hljóðdeyfing
• Iðntölvustýringar

• Kælitækni

• Logsuða - MIG/MAG suða

• Óskaðlegar prófanir NDT

• Pinnasuða og TIG-suða

• Rafmagnsfræði

• Rennismíði og fræsing

• Stillingar loftræstikerfa

• Suðuþjálfun í fyrirtækjum

• Vottun fyrirtækja í kælitækni 

• Uppbygging loftræstikerfa

• Vökvatækni

• Þrýstiloftskerfi
 www.idan.is



Selfoss
Vélaverkstæði Þóris 
Austurvegi 69 
Sími: 482 3548

Vestmannaeyjar
Skipalyftan 
Eiði 8 
Sími: 488 3550

Ísafjörður
Þröstur Marsellíusson hf. 
Hnífsdalsvegi 27 
Sími: 456 3349

Reyðarfjörður
Launafl ehf, verslun 
Austurvegi 20a 
Sími: 414 9460 | 414 9462

Akureyri
Sandblástur & málmhúðun hf. 
Árstíg 6 
Sími: 460 1500

Sauðárkrókur
Kaupfélag Skagfirðinga 
 -byggingavörudeild, Eyrarvegi 21
Sími: 455 4610

Reykjavík
ÍSAGA ehf. 
Breiðhöfða 11 
Sími: 577 3000

Garðabær
Metal ehf.
Suðurhrauni 12b 
Sími: 545 4600

ÞÚ FINNUR NÁNARI UPPLÝSINGAR UM SÖLUSTAÐI OG UMBOÐ FYRIR IÐNAÐARGAS Á LINDE-GAS.IS

IÐNAÐARGASIÐ FÆST HJÁ LINDE GAS
Linde Gas, áður ÍSAGA, hefur í yfir 100 ár stutt við ört vaxandi íslenskan iðnað og framleiðslu 

ásamt því að sjá nú heilbrigðis kerfinu fyrir hágæða súrefni á öruggan og umhverfisvænan hátt.

Making our world more productive
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Í lok febrúar á síðasta ári þegar 
fyrsta Covid – 19 smitið greindist 
hér á landi, held ég að engan hefði 

grunað að við værum enn að glíma 
við veiruna núna rúmu ári seinna. 
Staðan er sem betur fer gjörbreytt. 
Bólusetningar langt á veg komnar og 
smit á hraðri niðurleið. Verulega hefur 
verið dregið úr samkomutakmörkunum 
og slakað á tveggja metra reglunni 
og grímuskyldu. Það er vor í lofti. 
Ferðamenn eru byrjaðir að koma til 
landsins, ferðaþjónustan að taka við 
sér og atvinnuleysið að minnka. 

Með hækkandi sól erum við nú vonandi að sjá fyrir 
endann á þessum heimsfaraldri. Nú tekur vonandi 
við viðspyrna og vaxandi hagvöxtur, þá vaknar sú 
spurning: „Er auðæfum okkar rétt skipt.“  

Á síðustu vikum höfum við verið að sjá ársuppgjör 
fyrirtækja og einnig hafa stærstu fyrirtækin verið að 
skila uppgjöri fyrsta ársfjórðungs þessa árs. Ef þær 
tölur eru skoðaðar kemur í ljós að það eru ekki öll fyr-
irtæki sem hafa verið að berjast í bökkum í þessum far-
aldri. Mörg fyrirtæki í verslunar- og þjónustugeiranum 
hafa gert það mjög gott. Einnig hafa bankar verið að 
skila bæði mikilli veltuaukningu og góðum hagnaði, 

17 milljörðum á fyrsta fjórðungi þessa 
árs. Ég spyr: Hafa bankarnir verið að 
skila vaxtalækkunum Seðlabankans 
til viðskiptavina sinna? Hagnaður 
tryggingafélaga hefur verið langt 
umfram væntingar. Eins eru mörg af 
stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum að 
skila mjög góðri afkomu.

„Það er nóg til“ var yfirskrift ASÍ 1. 
maí. Þetta er orðatiltæki sem gjarnan 
var notað þegar gesti bar að garði og þá 
var gefið það sem hægt var af gestrisni 
og gjafmildi, gjarnan með orðunum 
„það er nóg til“. Á Íslandi eiga ríkustu 

5% landsmanna um 40% af allri hreinni eign í sam-
félaginu. Það er sannanlega nóg til, það þarf bara að 
skipta rétt og sanngjarnt og allir að leggja sanngjarnt 
til samneyslunnar. Það er svo sannalega nóg til.

Við hjá VM ásamt öðrum stéttarfélögum höfum 
verið í kjarasamningaviðræðum við SFS. Það er 
skemmst að segja frá því að lítið hefur mjakast í þeim 
viðræðum. Við höfum verið með tvær meginkröfur, 
annars vegar aukið gagnsæi í verðlagsmálum og hins 
vegar að fá 11,5% mótframlag í lífeyrissjóð eins og 
flestir landsmenn eru komnir með. Það er ótrúlegt 
að atvinnugrein, sem er að skila miklum hagnaði 
sem verður til með því að nýta auðlindir okkar allra, 
telur sig ekki geta greitt það sama í lífeyrissjóð og 
aðrar starfsstéttir. Örorkubyrði sjómanna er mjög 
há og er einkennilegt að útgerðarmenn skuli þráast 
við að örorkutrygging þeirra í gegnum lífeyrissjóði 
skuli vera verri en gildir  almennt fyrir landsmenn. 
Útgerðarmenn verða að fara að átta sig á því að 
starfsfólkið skapar auðinn fyrir þá. Með hækkandi 
sól ber ég þá von í brjósti að okkur takist að koma á 
kjarasamningi sem flestir geta verið sáttir við. 

Að lokum vil ég óska sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra til hamingju með sjómannadaginn.

Guðmundur Helgi Þórarinsson,  
formaður VM.                                                                                                                                              

Góðir VM félagar

Le iðari

Guðmundur Helgi Þórarinsson.

Ég spyr: Hafa bankarnir verið að 
skila vaxtalækkunum Seðlabankans 

til viðskiptavina sinna? Hagnaður 
tryggingafélaga hefur verið langt 

umfram væntingar. Eins eru mörg af 
stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum 

að skila mjög góðri afkomu.



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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Sterk stéttarfélög 
eru grundvöllur  
góðra lífskjara

Mikil umræða er nú um svokölluð 
„gul stéttarfélög“, en það eru 
félög sem eru ýmist rekin af sér-
hagsmunahópum, trúarhreyfing-
um eða aðilum í nánum tengslum 
við atvinnurekendur eða jafnvel 
af þeim sjálfum. Gulu félögin lofa 
réttarvernd fyrir félagsmenn sína 
á grundvelli laga og almennra 

kjarasamninga án þess þó að gera slíka samninga sjálf.
Eitt helsta hlutverk Alþýðusambands Íslands er að 

verja rétt vinnandi fólks til að semja um kjör sín. ASÍ 
berst því hart gegn hvers konar tilraunum til að koma 
á fót svokölluðum „gulum stéttarfélögum“ eða öðrum 
fyrirætlunum til undirboða á vinnumarkaði.

Berjumst gegn undirboðum launa –  
við töpum öll á því.

VM flytur
n  VM hefur flutt skrifstofur sínar að Stórhöfða 29. Skrifstofur félagsins 

eru nú staðsettar á jarðhæð og aðgengi félagsmanna með skerta 

hreyfigetu auðveldara en áður. VM flutti starfsemi sína í byrjun mars að 

Stórhöfða 29 og eru nú öll stóru iðnaðarfélögin komin í sama hús. Ætlunin 

er að auka til muna allt samstarf á milli iðnaðarfélaganna og ná fram 

hagræðingu í rekstri félaganna og bættri þjónustu við félagsmenn.

fréttir

Hækkun á  
Heilsuræktarstyrk
n Á fundi stjórnar Styrktar- og sjúkra-

sjóðs VM þann 17. febrúar sl. var samþykkt 

hækkun á heilsuræktarstyrk í kr. 30.000 

einu sinni á hverju 12 mánaða tímabili en 

þó aldrei hærri en 60% af kostnaði.



NHANSEN

Vélsmiðja Suðurlands
Selfossi • Gagnheiði 5 •      482 1980

Óskum sjómönnum, og landsmönnum öllum, 
heilla á sjómannadeginum

	

	

	

	

	

	

	



Það var ekki fyrr en á Ísafirði, 
en þangað fórum við frá 
Akureyri til að lesta vestfirsk-

an fisk fyrir Bandaríkjamenn, að ég tók 
verulega eftir honum. Að vísu höfðum 
við heilsast, en lítið yrt hvor á annan, 
hann hefur sjálfsagt haft nóg að gera, 
og ég mest á rölti einn um skipið til að 
átta mig á hvar ég væri staddur hverju 
sinni, þefandi af hlutum, leggjandi 
hlustirnar við ókennilegum hljóðum, 
nýgræðingur á þessu stóra, framandi 
skipi Selfossi.

Í Ísafirði tók ég eftir honum um eft-
irmiðdaginn þar sem hann var á gangi 
niðri við höfnina ásamt konu sinni, 
Eybjörgu Sigurðardóttur, skarplegur og 
kvikur í hreyfingum, og klæddur svo 
forkunnarfínum einkennisbúningi, að 
hefði ég verið ísfirskur polli á þessum 
degi og séð hann, hefði hugur minn 
verið ráðinn: yfirmaður hjá Eimskip 
skyldi ég verða og ekki annað. Og hver 
veit nema einhver drengurinn hafi 
hugsað slíkt hið sama með sér þegar 
hann sá Geir J. Geirsson, yfirvélstjóra 
á Selfossi þarna á gangi á þessum 
blíða degi, uppábúinn, ferðafúsan til 
framandi lands.

En það var ekki fyrr en við vorum 
búnir að vera nokkra daga í hafi að 
okkur gafst tækifæri til að setjast 
niður í íbúð Geirs og spjalla saman 
yfir kollu af dönsku öli. Geir býr 
vel um borð. Það er snyrtilegt hjá 
honum, hlýlegt, og heimilislegt, 
fjölskyldumyndir á borðum, enda 
eðlilegt þar sem þessi íbúð hefur 
verið dvalarstaður hans í fjölmörg 
ár, en á Selfossi hefur hann starfað 
í 14 ár.

Geir er Siglfirðingur, fæddur þar 
1917, sonur Geirs Hróbjartssonar og 
Helgu Sigurðardóttur. Hlutskipti 
hans varð líkt og margra annarra 
góðra Íslendinga í gegnum 
aldirnar: hafið heimti föður hans í 
heljargreip sína skömmu áður en 
Geir leit þennan heim, og tveggja 
ára gamall fluttist hann að Hraun-
um í Fljótum til Guðmundar Dav-
íðssonar bónda þar og konu hans 
Ólafar Einarsdóttur. Þar dvaldi 
Geir til sex ára aldurs er hann 
fór ásamt móður sinni til Jóns 
Guðjónssonar loftskeytamanns 
á Hesteyri í Jökulfjörðum, en þar 
var hann til sextán ára aldurs, er 
leiðin lá til Þingeyrar í smíðanám 
hjá Guðmundi J. Sigurðssyni, þeim 
fræga manni. Geir segir mér frá 
þessum árum af sýnilegri ánægju, 
og segist á þessum tíma hafa verið 
kurteis unglingur en ekki kunnað 
að hlýða. Það hafi Guðmundur 
kennt sér, og beitt heraga. — Það 
er nauðsynlegt að kunna að hlýða 
segir Geir. — Sá sem hefur manna-
forráð, er fyrsti vélstjóri, verður að 
kunna að hlýða sjálfur. Annars er 

úr Sögunni
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Hef alltaf haft
áhuga á vélum
Það var fyrir 40 árum sem Guðbrandur Gíslason fór með Selfossi, skipi Eimskipafélagsins, í 

siglingu. Hann talaði mikið við yfirvélstjórann, Geir J. Geirsson, og skrifaði viðtal sem birt  

var í Sjómannablaðinu Víkingi árið 1981.

 Geir J. Geirsson, yfirvélstjóri.



hann ekki fær um að fá aðra til að 
hlýðnast sér.

En hafið heillar. Geir segir mér 
að hann hafi verið á síld 1939, en 
hafi síðan lokið vélskólanum 1940. 
Þá fór hann á Skut frá Ísafirði sem 
kyndari, en ég heyri það á honum, 
að honum finnst sá skóli lífsins 
hafa verið sér hvað bestur þegar 
hann var II. vélstjóri um borð í 
Júpíter frá Hafnarfirði 1940— ‘42, 
en þá var skipstjóri á Júpíter 
Bjarni Ingimarsson, en I. vélstjóri 
Guðmann Hróbjartsson.

Já, segir Geir, Júpíter var toppskip, 
en það var sagt með sanni, að það 
væri hægt að fá annan Júpíter en 
ekki annan Bjarna. Um Guðmann 
Hróbjartsson er það að segja, að 
hann var mjög góður vélstjóri, 
ósérhlífinn og samviskusamur með 
afbrigðum. Hann þótti vinnuharður, 
og þar fékk ég kynni af því hvernig 
á að vinna. Guðmann er einn þeirra 
manna, sem hefur orðið mér minn-
isstæður, og hef ég margt af honum 
lært.

En um haustið 1942 hyggur Geir á 
enn frekara nám og ætlar að setjast 
í rafmagnsdeild Vélskólans, en þá 
vildi svo illa til, að enginn fékkst 

rafmagnskennarinn það árið, og 
var deildinni sagt upp.

Þá fór ég niður á skrifstofu 
Eimskips, segir Geir, og talaði við 
Ólaf Sveinsson, sem þá hafði með 
mannaráðningar að gera, og sagði 
honum að mig langaði að fara einn 
túr til Bandaríkjanna að gamni. Ekki 
leist Ólafi á það: Það væri maður í 
hverju plássi, og ekki starf að fá. Svo 
er ég á gangi niðri við höfn nokkrum 
dögum seinna, á laugardegi var 
það, og þá liggur Dettifoss þar við 
bryggju, nýkominn af ströndinni og á 
leið til Bandaríkjanna. Hitti ég þá Ólaf 
Sveinsson aftur og Þorstein Árnason, 
skrifstofustjóra Vélstjórafélagsins 
við skipið og þeir spyrja mig hvort 

ég vilji fara, það þurfi að taka vakt 
núna klukkan tólf, svo ég dríf mig um 
borð og tek vaktina, og það verður 
úr, að Ásgeir Magnússon, III. vélstjóri, 
verður í fríi og ég fer með skipinu á 
mánudaginn í tveggja mánaða túr, 
rétt hafði tíma til að skreppa heim og 
ná í föggur mínar — og hef verið hjá 
Eimskip síðan.

Ég er búinn að vera nokkra daga 
um borð og er farinn að skynja 
hvað lífið hér er að mörgu leyti 
frábrugðið því sem gerist í landi. 
Veltingur skipsins er farinn að 
blandast blóðinu í mér, og hefð-
bundinn, hægur sláttur vélarinnar 
stöðvar í mér tímaskynið, mér 
finnst tíminn óendanlegur og þó 
kyrr. Geir skenkir aftur öli í krús-
irnar og ég ákveð að spyrja hann 
beint þeirrar spurningar sem sækir 
að öllum mönnum, hvort heldur til 
sjós eða lands: Ertu ánægður með 
þitt lífsstarf?

Geir lítur á mig og við skynjum 
báðir að spurningin er stór og felur 
í sér hafið í blóði hans, fjarveruna 
og einmanaleikann, hljómfallið í 
vélunum endalaust, erfiði hans, 
ábyrgð og leikni, og umfram 
allt kannski þau fjölmörgu augna-
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Þórarinn, 3. vélstjóri, syngur stef úr níundu sinfóníunni meðan Ólafur Magnússon, dagmaður í vél, horfir forviða á.

Ég er búinn að vera 
nokkra daga um 

borð og er farinn að 
skynja hvað lífið hér 

er að mörgu leyti 
frábrugðið því sem 

gerist í landi. 
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blik í lífi farsæls manns 
þegar hann veit ekki 
að hann er til heldur er 
einn með starfi sínu, 
uppnuminn í sveita 
síns andlits — allt 
þetta fer á milli okkar 
eins og leiftur, og 
margt fleira, sem gerir 
líf mannsins, og Geir 
Geirsson, vélstjóri 
hjá Eimskip síðan 
1942, segir hiklaust 
að bragði, hógvær, 
sáttur, hljóðlega til 
mín yfir borðið.

Já, mér hefði 
ekki farist betur 
í neinu öðru 
starfi. Kannski er 
þetta stærsti 
sannleikurinn í lífi 
hvers manns, sem 
þarna hefur farið okkar á milli, og 
það verður dálítil þögn áður en 
Geir tekur til máls á ný:

Ég hef alltaf haft áhuga á 
vélum, og haft bæði vilja og 
áhuga til að fylgjast með þróun 

þeirra. Oft hefur þurft að smíða 
stykki í vélar um borð, og mér 
hefur þótt gaman að fást við 
það — erfiðleikarnir eru til þess að 
sigrast á þeim — þá verður maður 

glaður, og eftir því man maður 
helst. Fjarvistirnar, þær venjast, 
en þó verður maður oft þreyttur. 
En þetta er starfið og afkoma 
fjölskyldunnar byggist á því t.d. 
í minni stöðu, að erfitt er að fá 
hæfa menn í afleysingar, margir 
hafa ekki tilskilda starfsreynslu, 
og það er staðreynd að flest skip 
eru með menn á undanþágum. En 
það er reynsla mín, að stíft úthald 
leiðir af sér streitu, sem getur 
verið varasöm: Hún skapar óyndi 
og oft á tíðum röskun á eðlilegu 
samstarfi manna.

Og þar sem hann situr þarna og 
talar, þessi hægláti maður, veit 
ég að hann hefur lög að mæla: 
Maður vill ekki una því að tíminn 
standi kyrr, og því er honum hollt 

að breyta til, hafa 
land undir fótum milli 
langra ferða. Við Geir 
skröfum áfram fram 
í rökkur, margt, sem 
ekki er sagt frá hér. 
Strákarnir, sem vinna 
undir stjórn hans, 
sögðu mér síðar, að 
hann væri mjög fær, 
eins og þeir orðuðu 
það, þekkti vélarrúmið 
eins og handarbökin 
á sér og firnaflinkur að 
smíða, ef á þyrfti að 
halda. Daginn eftir spjall 
okkar þurfti að gera við 
eina vélina í skipinu. 
Það var náð í Geir, og 
ég fylgdist með honum 
þar sem hann vann verk 
sitt, boginn, einbeitnin 
mörkuð skýr í hverjum 
andlitsdrætti. Það var 

auðséð að hann kunni sitt fag, og 
mundi leysa verkefni sitt fljótt og 
örugglega af hendi. Ég skildi þá, af 
hverju hann hafði ekki hikað, er 
hann svaraði spurningunni stóru.

úr Sögunni

Þessi sveit hélt öllu gangandi niðri í vélarrúmi í túrnum: Frá vinstri Þórarinn Ásgeirsson 
3. vélstjóri, Paul A. Hansen 4. vélstjóri, Haraldur Sigurðsson aðstoðarvélstjóri, Geir J. 
Geirsson yfirvélstjóri, sem einnig tók myndina, Ómar Ingimundarson, aðstoðarvélstjóri.
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sagan

Merkileg baráttusaga 
frumkvöðuls

Enginn einn maður hefur haft eins mikil og örlagarík áhrif á þróun vélskipanna  

og Þjóðverjinn Rudolf Diesel, sem fann upp Diesel-vélina.

Rudolf Diesel — Þróun Diesel-vélanna og Dieselvélskipanna:



Í janúarmánuði árið 1897 hafði 
Rudolf Diesel sannað að hin 
nýuppfundna vél hans eyddi 

aðeins 258 grömmum af olíu á hvern 
hestafla-tíma, en það var þá miklu 
minna en nokkur önnur vélartegund, 
sérílagi ef verðmæti var lagt til 
grundvallar.

Þetta vakti strax hina mestu 
athygli. Skoðanir voru þó mjög skipt-
ar, hvort vél Diesels hefði þá yfirburði 
yfir gufuvélina, svo hugsanlegt væri 
að hún gæti komið í staðinn fyrir 
hana, eins og hugmyndin var.

Um sparsemi í eldsneyti og rúm 
sem vél Diesels tók, var enn ekki 
fullreynt, og því eðlilegt að skoðanir 
um það væru skiptar, til að byrja 
með. En það merkilega var, að eftir 
að fulla reynslu var hægt að fá fyrir 
því, hvað vél Diesels gat, samanborið 
við gufuvélina, og eftir að búið var 
að smíða fjölda af þeim og láta þær 
ganga ár eftir ár, vildi þessi skoð-
anamunur ekki hverfa. Jafnvel milli 
lærðra vélfróðra manna var þetta hið 
mesta ágreiningsefni.

Það sem aðallega var haft á móti 
Dieselvélunum var þetta:

Raunverulega væru þær að engu 
leyti sparneytnari en gufuvélarnar, 
því þó eyðslan væri minni af 
brennsluolíu, þá ynnu þær það 
upp með þeim helling, sem þær 
notuðu af smurningsolíu. Þá var 
spursmál hvort þær tækju minna 
rúm í skipum, þegar allt kom til 
greina, spursmál, hvort þær væru 
nothæfar, vegna þess, hve oft þær 
stoppuðu, stundum þegar verst 
gegndi. Svo hristu þær skipin 
meira en aðrar vélar. Olíulykt legði 
í gegnum allt, svo ekki væri vært í 
skipunum. Sérílagi var því haldið 
fram, að skip knúin Dieselvélum 
væru alveg óboðleg farþegum. Þá 
þurfti helmingi fleiri hestöfl, ef um 
Diesel vél var að ræða, en eimvél, 
til að skip gæti náð sama hraða.

Svo ef ekki var annað, var því 
haldið fram, að þetta væru tilrauna-
vélar og því ekkert við þær eigandi.

Þetta og margt fleira hefur 

verið og er enn fundið þeim til 
foráttu.

Oft má gera ráð fyrir, að þessu 
hafi verið haldið fram af mönnum, 
sem höfðu hagsmuni af því, fyrir 
sjálfa sig, eins og kolaframleið-
endur og kolakaupmenn. Menn, 
sem unnu að framleiðslu gufuvéla 
og aðrir, sem áttu atvinnu og 
afkomu undir viðgangi þeirra. 
En hitt átti sér óneitanlega ekki 
sjaldan stað, að menn hafa ekki 
nennt í eitt skipti fyrir öll að 
kynna sér hvað hér væri um að 
ræða, þó hægt væri að komast að 
því rétta með hægu móti, og um 
mikla hagsmuni væri að ræða, 
bæði fyrir þá sjálfa og aðra, sem 
þeir unnu fyrir.

Hefur þetta að miklu leyti 
valdið því, hve mismunandi fljótt 
Dieselvélarnar hafa unnið sér 
traust, bæði hjá þjóðfélögum og 
skipaútgerðarmönnum.

Skýrsla, sem hér fer á eftir, sýnir 
hvað mikill hluti verslunarflotans 
var knúinn Dieselvélum sumarið 
1939, eftir Lloyds register:

Noregur 62%
Danmörk 52%
Holland 47%
Japan 27%
England 26%
Þýskaland 22%
Ítalía 20%
Svíþjóð 17%
U.S.A 8%
Í heiminum 24%

Hér sést að Noregur, sem er 
hlutfallslega langmesta siglinga-
þjóð heimsins, hefur verið fyrstur af 
öllum að taka Dieselvélarnar í sína 
þjónustu. Orsakir þess eru þó ekki, 
að Dieselframleiðsla sé svo mikil í 
landinu, því hún er mjög lítil; ekki 
finnast heldur olíulindir í Noregi, 
en þar á móti nokkuð af kolum frá 
Spitsbergen. Getur því varla verið 
um aðra möguleika að ræða en þá, 
að Dieselvélarnar hafi sýnt yfirburði 

Olíulykt legði  
í gegnum allt, svo ekki 
væri vært í skipunum. 

Sérílagi var því 
haldið fram, að skip 
knúin Dieselvélum 
væru alveg óboðleg 

farþegum. 
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í samkeppninni við gufuvélarnar, 
eftir þeirra áliti.

Í Danmörku og Hollandi horfir 
málið öðruvísi við. Danmörk fram-
leiðir Dieselvélar í stórum stíl og er 
öndvegisþjóð í þeirri grein og hefur 
miklar tekjur af því. En í Hollandi 
er bæði Dieselvélaframleiðsla og 
olíulindir í nýlendum landsins, sem 
má reikna með að hafi greitt veg 
Dieselvélanna þar í landi.

England, sem bæði á og smíðar 
mest allra þjóða af skipum, tók Dies-
elvélunum heldur seinlega. Má þar 
efalaust kenna áhrifum þeirra, er áttu 
afkomu sína undir að sem mest væri 
framleitt og selt af kolum, en það eru 
um 250 milljón tonn á ári. Hefur líka 
mátt heyra frá skörpum átökum, sem 
orðið hafa milli þeirra, er framleiða 
Dieselvélar og kolanámueigenda. 
Hafa hinir fyrrnefndu unnið mikið 
á á síðari árum. Var oft hægt að 
lesa um það í enskum blöðum, að 

verslunarfloti Englands væri að verða 
undir í samkeppni við Norðmenn, 
vegna þess hve gamaldags hann 
væri og eyðslusamur, borið saman 
við hin sparsömu Dieselvélaskip 
Norðmanna.

Það var fyrst eftir 1933, að 
verulegur skriður komst á mótor-
skipabyggingar í Englandi. Er nú 
nálægt helmingur nýbyggðra skipa í 
Englandi knúinn með Dieselvélum.

Ameríku, með sína miklu olíu-
framleiðslu, um og yfir 200 milljónir 
tonna á ári, hefur ekki þótt borga sig 
að kaupa Dieselvélar í skipin, enda 
voru þær dýrari en gufuvélarnar til 
að byrja með, en yfirdrifið af ódýrri 
olíu í landinu. Dieselvélar hafa þó 
verið látnar í mörg verslunarskip á 
síðari árum.

Þýskaland lét byggja fyrstu 
Dieselvélarnar, eins og sagt verður 
frá síðar. 

Eftir það var lítill áhugi fyrir 

Dieselvélasmíði þar, þangað til í 
heimsstyrjöldinni 1914—1918, 
að fjöldi þeirra var byggður til 
notkunar í kafbáta, því þeir nota allir 
Dieselvélar. Eftir stríðið, allt fram til 
1937, sýnist heldur ekki nein sérstök 
áhersla vera lögð á framleiðslu 
þeirra, miklu minna en búast mátti 
við. Danir hafa til þessa staðið 
Þjóðverjum langt framar í smíði 
stórra Dieselvéla, sérílagi til skipa.

Þannig hefur það ræst á Diesel, 
„að enginn verður mikill spámaður 
í sínu föðurlandi“.

Nú rétt fyrir stríðið var aftur mikil 
áhersla lögð á smíði Dieselvéla fyrir 
kafbáta, og þá hafa Þjóðverjar verið 
fyrstir til að nota Dieselvélar fyrir stór 
herskip. Tíu þúsund tonna orustu-
skipin þeirra eru knúin Dieselvélum. 
Þar að auki er mikill fjöldi smærri 
Dieselvéla framleiddur til notkunar 
í járnbrautir, bíla, tanka, flugvélar 
o. fl., því Dieselvél er sama sem 
olíusparnaður. En fátt mun nú vera 
lögð meiri áhersla á þar í landi en að 
spara olíuna.

Verða nú Þjóðverjar, sem hafa 
átt svo erfitt með að skilja það, hve 
mikla þýðingu Diesel gæti komið til 
að hafa fyrir þá, að kenna sjálfum 
sér um, að þeir geta nú ekki talist 
vera öndvegisþjóð í byggingu stórra 
Dieselvéla, sem þó hefði verið svo 
eðlilegt og þeim svo nauðsynlegt, á 
innilokunartímum.

Hins vegar geta þeir nú ekki neit-
að því, að það er Diesel að þakka að 
miklu eða öllu leyti, að þeir hafa nú 
mörg milljón diesel-hestöfl í gangi, 
sem ekki eyða nema 170 grömmum í 
hvern hestaflstíma.

Ítalir, Japanir og Sovétmenn 
urðu seinir til með byggingu 
Dieselvélanna. En nú á síðari árum 
hafa öll þessi lönd lagt mikla áherslu 
á byggingu þeirra, og eiga nú mörg 
hraðskreið og falleg Dieselskip. Þó 
hefir Japan lagt einna mesta áherslu 

Það var fyrst eftir 1933  
að verulegur skriður komst á 
mótorskipabyggingar í Englandi. 

Eftir það var lítill áhugi fyrir Dieselvélasmíði  
þar, þangað til í heimsstyrjöldinni 1914—1918, að 

fjöldi þeirra var byggður til notkunar í kafbáta,  
því þeir nota allir Dieselvélar. 

sagan
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á byggingu þeirra á síðari árum, síðan 
þeir fundu hvaða kjörgripir þau voru 
til að sigla með silkið og aðrar vörur, 
sem mikið þurfti að flýta fyrir á mark-
aðinn, yfir Kyrrahafið til Ameríku, og 
víðar til fjarlægra landa

Til að skýra frá uppruna, fram-
þróun og hvernig Dieselvélarnar 
unnu sér fyrst traust, verður að geta 
hér nokkurs mannsins, sem fann 
þær upp og starfi hans í þágu þeirra 
á byrjunarstiginu.

Rudolf Diesel
Rudolf Diesel var fæddur í París. 
Foreldrar hans voru Þjóðverjar. Í 
franska stríðinu 1870, þá 12 ára, fluttist 
hann til Englands og stuttu síðar til 
frænda síns í Augsburg. Eftir 5 ára nám 
í skóla hjá honum tók Diesel það besta 
próf, er þá þekktist, enda enginn gjört 
betur síðan. Frá Tækniskóla München 
lauk Diesel prófi með betri einkunn 
en nokkur hafði gjört áður í allri sögu 
skólans.

Prófessor Carl Linde var skólastjóri 
við Tækniskóla München á þessum 
tíma, en frostvélar hans voru meðal 
annars byggðar hjá Sulzersbræðrum 
í Winterthur. Diesel vann nokkra 
mánuði þarna, en eftir að hafa lokið 
námi beiddi Linde hann að fara til 
Parísar og setja þar á stofn Linde-
verksmiðju. Að þessu starfaði Diesel 
í París samfleytt í 10 ár. Hann vann af 
miklum áhuga og oft bæði daga og 
nætur.

Á þessum tíma datt honum það 
í hug, að hægt mundi vera að búa 
til vél, er tekið gæti fram bæði 
þáverandi gufuvél og Otto Cycle 
mótornum.

Árið 1888 er sagt að Diesel hafi 
ákveðið að gera tilraun með nýja 
vél, sem hann hafði sjálfur gert 
uppdrátt að.

Á þessum tíma var stéttaskipun í 
Þýskalandi mjög ákveðin. En það líkaði 
Diesel illa, sem glöggt sést á riti, sem 

út kom eftir hann ári síðar, „Solidaris-
mus“. Diesel var uppreisnarmaður í 
hjarta sínu. Hann fylgdi ekki neinum 
sérstökum stjórnmálaflokki, en áleit 
stjórnmálamenn ófullkomna. Hann 
hafði lifað undir frönskum áhrifum, var 
framtíðar Evrópumaður. Og þó hann 
tryði á framfarir í framtíðinni var hann 
efafullur, meðan vandamál þjóðfélags-
ins voru óleyst, og áleit hann bakgrunn 
menningarinnar á þeim tíma óþekktan 
og ef til vill vondan.

Í febrúar, hinn 28., árið 1892 
fékk Diesel einkaleyfi fyrir vél, sem 
hann hafði teiknað, hjá þýskum 
yfirvöldum.

Næstu mánuði á eftir skrifaði 
hann verksmiðjunni í Augsburg, til 
að vekja áhuga hennar á uppfinn-
ingu sinni, en fékk ekki svar, sem 
honum líkaði.

Þá tók hann það ráð, að gefa út 
bók um uppfinningu sína, teikningar 
og útskýringar á sinni fyrirhuguðu 
vél, sem hann hélt fram að taka 
mundi fram gufuvélinni og koma 
mundi í hennar stað.

Þessi bók vakti strax mikla eftirtekt 
og varð meðal annars til þess, að Diesel 
komst að samningum við vélaverk-
smiðjuna í Augsburg og við Krupp.

Samningar voru undirskrifaðir. 
Eftir þeim átti að smíða tilraunavél, 
eftir fyrirsögn Diesels, en hann 
átt að fá greidd 40.000 ríkismörk 
meðan á smíðinu stæði.

Eftir fimm mánuði var 
vélin tilbúin, og Diesel, fullur 
eftirvæntingar, kom til Augsburg til 
að halda tilrauninni áfram.

Vélin átti að nota olíu, en ekki 
kolasalla, eins og sums staðar er 
haldið fram. 10. ágúst 1893 setti 
Diesel vélina í gang. Olíu var dælt 
inn frá olíudælu. Frá vélinn kom 
hvellur, eins og stórt fallbyssuskot. 
Það var allt, vélin vildi ekki ganga.

En reynsla var þarna fengin fyrir 
því, að olía, sprautað inn í rúm 
með háum loftþrýstingi, veldur 
íkveikju og sprengingu.

En vélin vildi ekki ganga, hvað 
þá heldur framleiða afl. „Cylind-
erinn“ varð strax skítugur, ventlar 
og stimpilhringir urðu óþéttir og 
samanþrýstingurinn varð minni og 
minni. Diesel varð hér fyrir miklum 
vonbrigðum; gafst samt ekki upp, 
en fór nú til Berlínar til að teikna 
nýja vél.

Það liðu fimm mánuðir, áður en 
sú vél varð tilbúin. Diesel hafði nú 
hugsað sér eldlofts-innsprautun. En 
vélin vildi samt sem áður ekki ganga.

Margvíslegar tilraunir voru nú 
gerðar, aðallega á innsprautuninni, 
þar til að betri árangur næðist. Með 
því að olían kæmi inn á vissum tíma, 
urðu sprengingarnar jafnari og vélin 
gekk nú undir sjálfri sér um tíma.

En þessi framför var til lítils. 
Dag og nótt allt árið 1894 vann 
Diesel með óþreytandi áhuga að 
fullkomnun vélar sinnar. Allar 
mögulegar breytingar voru gerðar, 
en fyrst í apríl 1895 fékkst vélin til að 
framleiða afl, og enginn efi var á, að 
hér var um mikla framför að ræða.

Á þessum tíma var Diesel að leita 
að nafni á vél sína. Beta, Delta eða 
Excelsior komu til greina. En til allrar 
hamingju, fyrir áeggjan konu sinnar, 
ákvað hann að láta vélina bara heita 
Dieselvél.

Í júní 1895, tveimur árum eftir 

sagan

Árið 1888 er  
sagt að Diesel hafi 

ákveðið að gera tilraun 
með nýja vél, sem 

hann hafði sjálfur gert 
uppdrátt að.
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að fyrsta tilraunin var gjörð, var afl 
vélarinnar reynt með hemli. Eftir 
þeirri reynslu, sem þá fékkst, voru 
tvær nýjar vélar byggðar.

Þessar vélar sýndu mikla 
olíueyðslu. Þetta lagaðist fyrst í 
janúar 1897, er vélin, sem tilraunin 
var gerð með, sýndi 258 grömm 
á hestafls-tíma. Þetta var mikil 
framför. Diesel varð nú frægur í heimi 
vélamenningarinnar fyrir sína nýupp-
fundnu vél; hann fékk heimboð frá 
vélfræðingum margra landa.

Diesel hafði fengið einkaleyfi 
í flestum menningarlöndum 
heimsins utan Þýskalands. Margir 
vildu kaupa leyfi til að byggja hina 
nýuppfundnu sparneytnu vél, svo að 
miklir peningar streymdu að Diesel 
á þessum tíma. Frá Bandaríkjunum 
komu milljón mörk, frá Rússlandi átta 
hundruð þúsund, frá Englandi og 
víðar og víðar komu miklir peningar. 
Haustið 1898 alls um fimm milljónir 
marka. En mest af þessum peningum 
voru verðbréf.

Diesel stofnaði nú félag 
„Allgemeinen Geselschaft für 
Dieselmotoren A. G. in Augsburg“ 
til að sjá um öll einkaleyfin, sölu og 
verslun. Hann var stór hluthafi sjálfur, 
en fékk ef til vill ekki mikla peninga í 
hendurnar.

Erfiðleikarnir við að fá vélina til 
að ganga voru nú að nokkru leyti 
yfirunnir, en nýir og ekki betri 

spruttu nú upp úr öllum áttum. 
Diesel var hlaðinn störfum. Varð 
hann að ferðast mikið til að greiða 
úr óendanlegum umkvörtunum sem 
einkaleyfin höfðu í för með sér. Þetta 
varð til þess að Diesel missti heils-
una, var veikur í sex mánuði, og gat 
hans því ekki notið við, sem var þó 
svo nauðsynlegt, meðan verið var að 
byrja að byggja fyrstu vélarnar í svo 
mörgum verksmiðjum.

Uppdrættir af Diesel-vélum til 
margvíslegrar notkunar höfðu 
verið gerðir í Augsburg. En 
erfiðleikar á að halda vélunum í 
gangi voru miklir. Diesel kom nú 

Sumum vélunum var skilað aftur, og nokkrar verksmiðjur sem höfðu byrjað að smíða 
þær, gáfust alveg upp við það.

Suðurhellu 10
210 Hafnarfjörður

S. 896 5800
stifla@islandia.is
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til að standa andspænis nýjum 
óvini. Skemmdarstarfsemi „anti 
Diesel parties“ voru sett í gang 
í mörgum af vélsmiðjunum sem 
byggðu mótorana. Jafnvel í sjálfri 
Augsburg. Sumum vélunum var 
skilað aftur, og nokkrar verksmiðj-
ur, sem höfðu byrjað að smíða þær, 
gáfust alveg upp við það. Kvartanir 
komu úr öllum áttum. Það var 
sagt, að Diesel hefði ekki getað 
séð erfiðleikana fyrir fram og hann 
hefði ekki átt að selja einkaleyfin 
fyrr en vél hans væri fullkomin.

Hinar þrálátu kvartanir og 
erfiðleikar, sem Diesel hafði átt við 
að stríða, höfðu haft mjög djúp 
áhrif á hann.

Eftir veikindin tók hann oft lítið 
tillit til heilsu sinnar. Gekk hann 
þá hart fram þar sem erfiðleikarnir 
voru mestir og lagfærði margt.

En erfiðleikarnir, sem sagt er frá, 
minnkuðu ekki. Diesel hafði eignast 
bitra óvini, sem notuðu hvert 
tækifæri sem bauðst til að finna 
að og skapa honum og þeim, sem 
unnu að áhugamálum hans, allan 
þann óskunda sem þeir gátu. Það 
var oft haft í hótunum við hann.

Mörg mál voru höfðuð gegn 
honum, þar sem spurt var, hvort 
uppfinning Dieselvélanna væri hans 
eign.

Diesel hafði lagt fé í ýmis 
fyrirtæki, svo sem vélsmiðjur til að 
byggja Dieselvélar, olíulindir o. fl. 
Sagt er að hann hafi tapað miklu 
fé, sem hafi valdið honum miklum 
erfiðleikum. Er því sums staðar 
haldið fram að Diesel hafi að síðustu 
verið kominn í fjárþröng, þó það 
væri mjög ótrúlegt. Hvað sem rétt 
er í því, er erfitt að hugsa sér að 
Diesel hafi þurft að efast um getu 
sína til að ráða við þá erfiðleika er 
fyrir lágu, jafnmiklu sem hann hafði 
þegar komið í framkvæmd.

Í maí 1902 höfðu 359 Dieselvélar 
verið smíðaðar, sem framleiddu 
12.367 hestöfl, svo hugsanlegt var að 
hinni miklu fyrirhöfn, sem bygging 
fyrstu vélanna kostaði, yrði létt af 
Diesel að mestu leyti. En þó er frá því 
sagt, að Diesel hafi alltaf verið fullur 
áhuga fyrir smíði og fullkomnun vélar 
sinnar, og oft gengið nær líkamskröft-
um sínum en skynsamlegt var.

Á árunum frá 1902 til 1912 voru 
vélarnar, þrátt fyrir alla erfiðleika 
sem því fylgdu, smíðaðar af fleiri 
verksmiðjum. Mestur áhugi hafði þó 
myndast fyrir byggingu vélarinnar 
á tveim stöðum, hjá „Sulzer Bros“ 
í Sviss og „Burmeister & Wain“ í 
Kaupmannahöfn.

Það var frá B. W. í Kaupmannahöfn 
1912 að fyrstu tvær stóru skipa-
vélarnar komu með þessu merki. 
Þær voru 1.350 hestöfl hvor vél og 
voru látnar í skipið Selandia. Skipið 
var 4.950 smál. og gekk 10 og 1/2 
mílu. Það fór fyrstu ferð sína frá 
Kaupmannahöfn í febrúar 1912, til 
Bangkok og til baka aftur án þess að 
nokkuð kæmi fyrir.

Dieselvélarnar höfðu reynst hér 
svo vel að óvinir Diesels og þeirra, 
komust í hinn mesta vanda, þó 

var allt gert sem í þeirra valdi stóð 
til að setja slúðursögur í gang um 
Selandiu og ferð hennar.

Rudolf Diesel lifði rúmt ár eftir 
þetta. Þetta var glæsilegur sigur 
Dieselvélarinnar á þessum tíma, 
sér í lagi hinn framúrskarandi 
árangur sem vélin í Selandiu náði, 
bæði í eldsneytissparnaði, og svo 
hve lítið fór fyrir henni í skipinu, 
og hún sýndi yfirburði sína í svo 
mörgu umfram þáverandi gufuvél-
ar. Hefði mátt búast við að þetta 
hefði skapað Diesel það traust á 
sjálfum sér að í framtíðinni fyndi 
hann sig öruggan.

Það er því næsta ótrúlegt að 
hann hafi fallið fyrir eigin hendi 
eins og oftast er getið sér til, þar 
sem hans er minnst og sagt er frá 
hvarfi hans.

Árið 1913, 29. september, hafði 
Rudolf Diesel tekið sér far, ásamt 
tveim öðrum mönnum, á gufuskip-
inu „Dresden“, sem átti að flytja þá 
frá Antwerpen til Harwich. Það er 
haft eftir Rudolf Diesel, að hann hafi 
boðið þeim „góða nótt“ og sagt, „við 
sjáumst á morgun“.

Síðan hefir ekkert til hans 
spurst. Þannig endaði líf þessa 

Þróun Diesel-vélanna.

sagan
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manns, sem með skarpskyggni 
sinni og framúrskarandi dugnaði 
hafði lagt einn stærsta steininn í 
byggingu vélamenningar nútím-
ans.

Það myndi naumast vera rétt að 
kenna Diesel um þá erfiðleika, er 
hlóðust stöðugt upp kringum hann. 
Sennilega hafa þeir margir verið 
bein afleiðing af uppfinningu hans, 
Dieselvélinni og starfi hans henni 
til fullkomnunar, sem bitrustu 
andstæðingar hans hafa álitið sér 
beinlínis hættulega. Áhangendum 
gufuvélarinnar, sem þá voru margir 
og sterkir, en gufuvélarnar þá í 
miklu áliti, mun hafa þótt Diesel og 
vél hans ljótur þrándur í götu sinni. 
Ekki síst fyrir það, að Diesel hélt 
því stöðugt fram, að vél sín myndi 
taka eimvélinni fram og ætti að 
koma í hennar stað.

Þetta var líka þegar farið að 
rætast.

Diesel hafði líka látið það sjást 
eftir sig á prenti, að hann væri 
annarrar skoðunar í stjórnmálum 
en flestir áhrifamenn þáverandi 
stjórnskipulags. Þetta má reikna 
með að hafi valdið ekki litlum 
óþægindum fyrir hann, sem þurfti 
að hafa svo mikil viðskipti við þá, 
og stundum ef til vill þurft beint á 
þeim að halda.

Eins er um smíðið á vélunum. 
Það hefir þurft miklu meiri 
nákvæmni við smíði á vél Diesels 
en vanalegt var, með svo háum 
þrýstingi, samanborið við eimvél-
ina, sem gat gengið þó hægt væri 
að stinga fingrunum niður með 
stimplinum í strokkinum. Góðir og 
reyndir smiðir, sem á fullorðins-
árum áttu allt í einu að fara að 
smíða pakkningalausar dælur 
og annað álíka sem tilheyrði 
Dieselvélunum og sem ætlast var 
til að ynni með fleiri þúsund kílóa 
þrýsting, hafa efalaust átt erfitt 
með að átta sig á hvað þetta ætti 
allt saman að þýða. Ef til vill hafa 
margir verið vantrúaðir á að það 
mundi vera nokkuð annað en fálm 
út í loftið. Enda er þess getið, að 
sumar vélaverksmiðjurnar hafi 

alveg gefist upp við smíði vélanna.
Er ekki ósennilegt að þetta meðal 

annars hafi verið hentugt vopn hjá 
andstæðingum Diesels. En það ber 
víða á þeim þar sem hans er getið 
og hvað þeir hafi verið fyrirferðar-
miklir.

Það er enn, og verður víst ósannað 
mál, hvernig hið óvænta og sorglega 
fráfall Diesels bar að. En ekkert er 
líklegra en óvinir hans, beint eða 
óbeint, hafi valdið því. Hafa þeir 
óefað reiknað sér það stóran sigur 
þegar Diesel var horfinn. Sigurinn 
hefur líka verið algjör og bragðmikill 
þegar hægt var að færa líkur fyrir því 
að Diesel hefði fyrirfarið sér, því sá 
lýgur sem liggur. En sem betur fór 
var ekki allt búið fyrir það. Sigurinn 
er stundum falinn í ósigrinum. Diesel 
sjálfur hafði beðið líkamlegan ósigur. 
En vélinni hans var ekki hægt að 
fyrirfara, eða láta hana gera það 
sjálfa.

Því finnst mér vísa sem til er á 
íslensku eftir Þorstein Erlingsson, 
vera viðeigandi eftirmæli eftir 
Rudolf Diesel:

Það var sagt, að  
Diesel hefði ekki 

getað séð erfiðleikana 
fyrir fram og hann 

hefði ekki átt að selja 
einkaleyfin fyrr en vél 
hans væri fullkomin.

Þó að þú hlæir þeim heimskingjum að,
sem hér muni í ógöngum lenda,
þá skaltu ekki að eilífu efast um það,
að aftur mun þar verða haldið af stað,
unz brautin er brotin til enda.
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Aðalfundur VM var haldinn 
þann 30 apríl sl. Heims-
faraldurinn setti mark 

sitt á fundinn eins og svo margt 
annað þessa dagana, en vegna 
samkomutakmarkana er fundur-
inn að fullu rafrænn. Advania sá 
um útsendingu fundarins og allar 
kosningar á fundinum.

Um 50 félagsmenn VM höfðu 
skráð sig til þátttöku en þar af 
,,mættu‘‘ eitthvað á þriðja tug 
félagsmanna, en fjöldinn var 
eitthvað breytilegur. 

Verkefni fundarins voru 
hefðbundin aðalfundarstörf. Að 
fara yfir og samþykkja skýrslu 
stjórnar og reikninga félagsins og 
sjóða, auk þess að kjósa löggilta 
endurskoðendur, kjörstjórn, 
uppstillingarnefndir og stjórn 
Akks, styrktar- og menningarsjóðs 
VM. Undir liðnum Önnur mál voru 
áætlanir stjórnar VM í orlofsmál-
um kynntar og kosið um þær.

Í ræðu sinni fór Guðmundur 
Helgi, formaður VM, yfir verkefni 
félagsins síðastliðið ár. Heimsfar-
aldurinn vegna Covid-19 veirunn-
ar hefur haft alvarlegar efnahags-
legar afleiðingar hér á landi sem 
annars staðar og reynst bæði 
langvinnari og erfiðari viðureignar 
en búist var við. Faraldurinn hefur 
einnig haft ýmis áhrif á rekstur 

félagsins. Hvað félagsstarf varðar 
þá hefur ekki verið hægt að halda 
félagsfundi vegna samkomu-
banna og takmarkana og settu 
þær aðstæður einnig svip sinn á 
allar kjaraviðræður. 

Á síðasta ári var skrifað átta 
sinnum undir kjarasamninga. Á 
fyrri hluta ársins var gengið frá 
samningum við Faxaflóahafnir 
og Orkubú Vestfjarða. Í haust 
var svo skrifað undir samninga 
við Hafrannsóknarstofnun og 
Landhelgisgæsluna.

Tvisvar var skrifað undir stutta 
kjarasamninga við Ísal og Kerfóðr-
un. Ástæðan fyrir stuttum samn-
ingum við Ísal var að eigandinn 
Rio Tinto gaf ekki grænt ljós á 
undirskrift vegna deilna við ríkið 
um rafmagnsverð, þó Samtök 
atvinnulífsins og Ísal hafi verið 
tilbúin að skrifa undir. Guðmund-
ur sagði það óþolandi að erlendur 
auðhringur skuli nota starfsmenn 
sína sem vopn í deilu við ríkið. 
Það á að vera grundvallarskilyrði 
að þau fyrirtæki, sem nýta orkuna 
okkar og auðlindir, greiði góð 
laun og noti ekki starfsfólk sitt í 
samningaviðræðum við ríkið. 

Vinna við fyrirtækjasamninga 
um styttingu dagvinnuvikunnar 
hefur gengið vonum framar og 
segja má að sú vinna endi ekki 

fyrr en 1. janúar 2022, en þá tekur 
gildi grein í kjarasamningum 
iðnaðarmanna og SA sem 
kveður á um að starfsmenn í 
þeim fyrirtækjum, sem ekki hafa 
stytt vinnutímann, geti gert það 
einhliða.

Undir liðnum Önnur mál var 
samþykkt að fela stjórn áfram-
haldandi uppbyggingu á orlofsað-
stöðu félagsmanna á Laugarvatni.

Í byrjun mars 2021 flutti félagið 
skrifstofu sína frá Stórhöfða 25 yfir 
á Stórhöfða 29. Iðnaðarmannafé-
lögin gengu í einum takti í síðustu 
kjarasamningalotu með góðum 
árangri og þegar félaginu bauðst 
að kaupa húsnæði við hliðina 
á iðnfélögunum á Stórhöfða 
var ákveðið að ganga að þeim 
kaupum, með það að markmiði að 
félögin eigi hægara með að vinna 
saman og samnýta ýmsa stoðþjón-
ustu. Þegar þeirri vinnu er lokið 
verða félögin betur í stakk búin til 
að bæta þjónustu við félagsmenn 
og vinna að hagsmunum þeirra, 
auk þess sem fjármunir félaganna 
munu nýtast betur.

Þegar aðstæður leyfa mun 
félagið halda opið hús svo að 
félagsmenn geti skoðað nýja 
aðstöðu félagsins.

Rafrænn 
aðalfundur

aðaLfundur vM
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Langafinn 
keypti sig 
úr ánauð 

vistarbandsins
Finnbogi Bernódusson, framkvæmdastjóri Vélsmiðjunnar Mjölnis í Bolungarvík, hefur 

starfað í geiranum í yfir hálfa öld, eða síðan hann var 16 ára gamall. Það má segja að hann 

hafi alist upp við vélar á bóndabæ foreldra sinna, Tungu, rétt við Bolungarvík. Finnbogi er 

stoltur af sinni heimabyggð, en þangað getur hann rakið ættir sínar í yfir hálft árþúsund. 

Hann er jafnframt mikill þekkingarbrunnur um þær þjóðfélagsbreytingar sem orðið hafa í 

vélsmíði og málmiðnaði á hans tíð sem og á þjóðfélaginu öllu frá tíð forfeðra sinna.

viðtaL

HöFundur: HöSkuldur MarSelíuSSon. ljóSMyndir: Sigurjón j. SigurðSSon og úr SaFni FinnBoga.
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Það er orðið langt síðan ég 
byrjaði í þessu, eða 55 ár, en 
það var um áramótin 1965 

og 1966. Fyrstu kynnin af því að 
vinna við þetta var þó aðeins fyrr 
eða um haustið 1964 en þá veiktist 
skipstjórinn á einum bátnum hérna 
og þá vantaði mann í svona viku. 
Þá var stýrimaðurinn færður upp og 
svona koll af kolli, svo það vantaði 
annan vélstjóra. Ég var ekki hár 
í aldri þá, ekki nema sextán ára, 
en þegar ég var skráður á skipið 
sagði viðkomandi, það gerir ekkert 
til með hann Boga, hann er búinn 
að keyra traktor síðan hann var 
smástrákur,“ segir Finnbogi sem 
ólst upp við vélar á sveitabæ forelda 
sinna í Tungu frá fimm ára aldri.

„Ég varð bara smám saman 
meiri og meiri þátttakandi í 
bústörfunum, maður gengur bara 
í hlutina í sveitinni. Það þurfti að 
passa upp á olíur og hafa þetta 
gangfært, svo maður vandist því 
að sinna vélunum, og þetta varð 
bara hluti af manni sjálfum.“

Spurður hvernig það gekk að 
fara 16 ára á sjó sem vélstjóri segir 
hann að auðvitað hafi verið passað 
upp á sig, enda umkringdur 
góðum mönnum. „Þeir kenndu 
mér þetta, og svo bara passaði 
maður upp á það sem manni var 
kennt, og að gera það rétt. Maður 
passaði bara upp á að fara ekki út 
í neitt sem maður réð ekki við, en 
það kom svo sem heldur ekki neitt 
upp á. Síðan þá er maður búinn 
að vera að gutla við þetta,“ segir 
Finnbogi.

Rúgbrauð fullt af  
varahlutum og verkfærum
Finnbogi þakkar áhugann á vélum 
að hluta til þýskum viðgerðarmanni 
sem ferðaðist á milli bæja sem 

höfðu traktora frá Þýskalandi og 
var honum góður. 

„Hann kom á hverju hausti til að 
yfirfara vélarnar og hafði aðsetur 
heima í Tungu, og þá fékk ég að 
vera með karlinum. Pabbi eignaðist 
fyrsta traktorinn af þessari gerð 
1953 sem lánaðist svo vel og eyddi 
litlu, enda bara ellefu hestafla tík. 
Hann leyfði mér að sjá allt hand-
bragðið, og ég hjálpaði honum að 
þrífa upp og svona,“ segir Finnbogi.

„Svo var hann farinn að tala 
ágæta íslensku svo það var hægt 
að skilja hann þegar hann sagði 
mér hvað þetta og hitt gerði og 
hvernig allt virkaði í vélinni. Þetta 
var bara mjög áhugavert og límdist 
svona inn í hausinn á manni, og 
maður vandist olíulyktinni og 
þótti notalegt að vera svartur um 
hendurnar, og helst í framan líka.“ 

Honum þótti jafnframt spennandi 
að öfugt við það sem þeir höfðu 
vanist í sveitinni var Þjóðverjinn 
með sérverkfæri fyrir allt.

„Þá sá maður hvernig þetta 
var gert í alvöru, því ef það þurfti 
að taka eitthvað í sundur, þá 
voru sérverkfæri fyrir það. Hann 
var með þetta allt í einu svona 
Volkswagen rúgbrauði, þar sem 

var bara pláss fyrir bílstjórann, allt 
hitt voru hillur með varahlutum og 
verkfærum. Hann var svo ljúfur og 
fínn og sýndi manni hvernig átti 
að fara að þessu og það er oft sem 
maður er að nota sömu aðferðirnar 
í dag, 65 árum seinna,“ segir 
Finnbogi.

„Þjóðverjar eru auðvitað snillingar 
í öllum svona vélbúnaði og öðru, 
enda græja þeir sig sérstaklega til 
að geta unnið þetta hratt og ör-
ugglega. Það hefur síðan fylgt mér 
alla tíð, að maður er alltaf að smíða 
verkfæri til þess að ná einhverju í 
sundur. Þá snýst þetta um að reyna 
að sjá út eitthvað sem maður getur 
gert til þess án þess að eyðileggja, 
svo maður geti sett hlutina saman 
aftur, því ekki er maður alltaf með 
bækur við höndina, eða einhverja 
ráðgjafa, það er alls ekki.“

Þó Finnbogi segist nú ekki hafa 
getað búið til lausnir sem hann 
hefði getað fengið einkaleyfi á, þá 
segir hann sumar þessar aðferða 
hafa dreifst víða.

„Við erum búnir að útskrifa yfir 
50 nema á tímanum, þannig að ég 
vona að eitthvað af því hafi síast 
inn hjá einhverjum. Svo hef ég nú 
ekki alltaf verið einn, ég hef átt því 
láni að fagna að það hefur verið 
góður mannskapur þarna með mér, 
margir lagnir menn,“ segir Finnbogi, 
en meðal þeirra eru bræður hans, 
Sveinn og Jón. „Þeir eru nú yngri en 
ég en bættust í hópinn og erum við 
nú allir að vinna í þessu saman.“

Viðgerðirnar stundum betri
Finnbogi tók á sínum tíma bæði 
sveinspróf í vélsmíði og rennismíði. 
„Ég lærði í iðnskólanum á Ísafirði, 
sem var virkilega góður skóli, og 
fékk svo að vinna í Þór á Ísafirði, sem 
núna er Þrymur, en þar voru alveg 
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Hann var svo ljúfur og 
fínn og sýndi manni 

hvernig átti að fara að 
þessu og það er oft sem 
maður er að nota sömu 

aðferðirnar í dag,  
65 árum seinna.



t í m a r i t  V m  -  j ú n í  2 0 2 1   2 7 

toppmenn á öllum sviðum og mjög 
gott að vinna þar,“ segir Finnbogi. 
Finnbogi þekkti vel langafa blaða-
manns, Marsellíus Bernharðsson 
skipasmið á Ísafirði, og vann ýmis 
verkefni fyrir hann. 

„Við unnum oft í slippnum fyrir 
Marsellíus, ég þekkti hann vel og 
vorum við miklir mátar. Hann var 
góður við mig sá maður, þetta var 
flottur karl, og alveg hörkuduglegur. 

Þetta voru allt alvörukarlar sem 
voru þarna, þetta voru sko engar 
kerlingar, það var ekkert sem 
að þeir ekki gátu gert. Þeir bara 
fundu út úr því hvernig átti að gera 
það og voru margverðlaunaðir 
fyrir alls konar viðgerðir sem þeir 
gerðu í togurum, til dæmis ensku 
togurunum sem komu hingað oft illa 
bilaðir. Þeir meira að segja steyptu 
heilu varastykkin í þetta og allt. Þar 

lærði maður að það þýddi ekkert að 
gefast upp, það varð bara að klára 
verkið og gera þetta, menn voru bara 
samtaka í því og höfðu bæði hugvit 
og þekkingu til þess, og stundum var 
það að þeim lánaðist að gera hluti 
sem voru betri heldur en orginalinn.“

Spurður hvort þessi hugsunar-
háttur, sem leiðir til þess að nýjar 
og betri lausnir finnast á vanda-
málum, sé að glatast neitar Finn-
bogi því, þó í dag sé aðgangurinn 
að upplýsingum orðinn allt annar 
og betri í gegnum netið og með 
meiri tungumálaþekkingu.

„Nei nei, Íslendingar eru bara 
helvíti seigir yfirhöfuð, það verður 
nú að segjast eins og er. Það eru 
bara margar kynslóðir síðan þetta 
var, því í dag eru allir farnir að 
hugsa allt í tölvum, og námið með 
allt öðrum hætti. Þarna var það 
bara hausinn á mönnum og ekkert 
hægt að sækja neitt annað, þú gast 
ekki einu sinni hringt neitt eftir 
upplýsingum,“ segir Finnbogi.

Bræðurnir, frá vinstri Sveinn Bernódusson, Finnbogi Bernódusson og Jón Bernódusson, 
standa saman vaktina í Vélsmiðjunni Mjölni í Bolungarvík. Þangað mætir Finnbogi enn í 
vinnu 74 ára gamall, enda segist hann annars bara vera einhvers staðar að ergja fólk.

Héðinn selur og þjónustar búnað frá Kongsberg Maritime
• Stýri og stýrisvélar
• Ulstein og Kamewa skrúfubúnaður
• Skrúfustýringar
• HSG samkeyrslukerfi
• Bergen og MTU vélar
• Hliðarskrúfur

• Spilstjórnun
• Viðvörunarkerfi
• Tankapælikerfi
• DP kerfi
• Töflur og tíðnibreytar
• Brattvaag spilbúnaður

hedinn.is
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„Þeir kunnu sumir dönsku þessir 
gömlu, höfðu jafnvel fullnumið 
sig úti í Danmörku, eins og Hafliði 
Þorvaldsson, og fleiri svona karlar 
sem báru svona ábyrgð á þessu og 
þeir voru alltaf síðasti dómarinn. Er 
þetta nógu gott, megum við hafa 
þetta svona og þeir svöruðu já, já ef 
þú gerir þetta svona og svona. Svo 
voru þeir líka í því að velja efni sem 
var nú ekki alltaf það besta fyrir. Það 
má segja að þessir menn hafi verið 
bæði eldsmiðir og rennismiðir og 
svo voru þeir í stálsteypu þarna í Þór 
líka. Oft þurfti að steypa hlutinn, 
renna hann til, og smíða hann, og 
svona, það voru alveg ótrúlegir 
hlutir sem menn gátu gert. Það var 
margt einfaldara, en samt mjög 
mikil mekaník í því.“

Engar „reglugerðarkerlingar“  
að skipta sér af
Finnbogi segir að á þessum tíma 
hafi verið mun auðveldara að bæði 
prófa sig áfram með lausnir og redda 
málum því reglugerðarumhverfið hafi 
ekki verið jafnniðurnjörvað og í dag. 
„Þá voru ekki svona reglugerðarkerl-
ingar sem voru að koma og skipta 
sér af. Einu reglurnar, sem voru í gildi, 
voru að halda áfram með það sem 
maður var að gera og hugsa um það 
sem maður var að gera, gera það vel, 
en vera ekki lengur að því heldur 
en þurfti,“ segir Finnbogi sem segist 
nú samt hafa reynt að halda í þetta 
viðhorf.

„Enda lærði ég þetta svona. Það 
kom einu sinni til okkar manneskja 
til að yfirfara hluti á verkstæðinu, 
hvort það væri ekki í lagi með 
klósettið og kaffistofuna og svona 
og það var allt í fínu lagi. Svo segir 
hún við mig: Ertu með einhverja 
nema? Nei, ekki núna segi ég, það 
hefur ekki komið einn einasti maður 
í tíu ár að biðja um vinnu, þetta var 
þarna rétt í kringum aldamótin. Við 
höfðum líka fækkað mönnum heil-

mikið, svona þegar þeir fundu sér 
annað að gera frá því sem mest var 
þegar við vorum 25, en þarna vorum 
við komnir niður í sjö eða átta. 

Þá segi ég að það var hérna fyrir 
nokkrum árum að það voru strákar 
sem voru kannski að leika sér 
hérna í kring hjá manni, og þeir 
fóru að sækjast eftir vinnu kannski 
þrettán fjórtán ára, en þá glymur 
í minni, ÞRETTÁN FJÓRTÁN ÁRA? 
Þú mátt ekki taka svoleiðis börn. 
Nei, segi ég, þeir fengu að vera 
hérna á sumrin á þessum aldri 
að hanga með okkur, og kynnast 
þessu, og smáhjálpa til og svona. 
Þessir strákar lærðu seinna sumir 
hjá okkur og eru orðnir vel metnir 
vélstjórar og tæknimenn jafnvel út 
um allan heim í dag.“

Í framhaldinu spurði Finnbogi 
viðkomandi hvað hann mætti taka 
unga menn inn á verkstæðið hjá sér 
í vinnu og fékk þá það svar að ekki 
mætti ráða yngri en 18 ára gamla.

„Á þeim aldri var ég nú búinn 
að vera í fjögur ár til sjós á fullum 
hlut. Auðvitað stóð maður ekki 
alltaf í stykkinu á þessum aldri, en 
með hjálp góðra manna, kennslu 
og fleira, þá náttúrulega þróaðist 
þetta bara smátt og smátt upp í að 
maður var bara orðinn ágætur sext-
án ára. Svo ég segi þá við hana: En 
heyrðu ef ég fæ nú 18 ára ungling 
eins og þú vilt kalla þetta, hvað má 
ég láta hann gera? Þá segir hún: Þú 
mátt ekki láta hann lyfta þyngra en 
6 kílóum,“ segir Finnbogi og hlær.

„Við erum hérna með kranabíl 
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og lyftara og krana í loftum og allt 
það, við þurfum engin burðardýr, 
en sumt af þeim verkfærum, sem 
við erum að vinna með, þau eru 
langt yfir þessari þyngd, og það 
þykir okkur ekkert tiltökumál að 
nota. Ef miðað er við sex kíló, 
þá held ég að maður fari bara að 
hætta þessu sagði ég. Svo kvödd-
umst við bara með virktum og hún 
skildi það að þetta væri einhver 
karl sem þýddi ekkert að tala við. 
En þetta voru reglurnar. Ég aumkast 
nú bara yfir það fólk sem þarf að 
presentera svona helvítis kjaftæði.“

Finnbogi hefur áhyggjur af því 
að svona stífar reglur takmarki fjöl-
breytni námsmöguleika fyrir ungt 
fólk, enda henti þurrt bóknám ekki 
öllum, og skapi of mikla einsleitni. 

„Við höfum ekkert að gera 
með sex til átta hundruð við-
skiptafræðinga og annað eins af 
lögfræðingum sem útskrifast á 
hverju ári. 

Á sama tíma eru svo takmörk 
inn í læknastéttina, þar mega ekki 
útskrifast nema 20 til 30, á sama 
tíma og allir eru að verða gamlir,“ 

segir Finnbogi og nefnir aukið álag 
vegna heimsfaraldursins sem dæmi 
um aukna þörf á heilbrigðisfólki.

„Menn hafa svo vanrækt þessar 
tæknigreinar í fjörutíu ár en ég held 
að skýringin sé mest bæði skilnings- 
og áhugaleysi. Menn hafa álitið að 
þetta væri ekki þess virði enda var 
komið ýmislegt annað sem ruddi 
þessu úr vegi. Allir ætluðu að verða 
lögfræðingar og viðskiptafræðingar 
og við sjáum hver útkoman varð af 
því í hruninu og ég meina það. Það 
voru ekki svona starfsver sem settu 
þjóðina á hausinn.“

Byrjaði 23 ára að starfa sjálfstætt
Þegar Finnbogi kláraði að læra var 
hann óviss um hvað tæki við. Hafði 
hann þá til að mynda horft til þess 
að fara aftur á sjóinn, en á þessum 
tíma var hann búinn að ná sér í konu 
inni á Ísafirði, Arndísi Hjartardóttur, 
og voru þau að byggja sér hús úti í 
Bolungarvík. 

„Þeir voru nú búnir að bjóða mér 
að vera áfram hjá Þór á Ísafirði, þar 
sem ég kunni ágætlega við mig, en 
ég var búinn að festa mig hérna 
út frá og Arndísi leist ekkert síður 
á að vera hér. Við leigðum hérna 
lítið hús og fórum svo að byggja 
samhliða annarri vinnu. Þá fór ég til 
að mynda að vinna hjá Jóni Friðgeiri 
frænda þínum,“ segir Finnbogi 
og vísar þar til afabróður blaða-
manns sem þá var umsvifamikill 
byggingarverktaki í Bolungarvík. 

„Ég sá um að gera við allar vélar 
og tæki sem hann var með en ég var 
ekki nema í tvö ár hjá Jóni Friðgeiri 
því jafnframt því vann ég allar helgar 
og öll kvöld fyrir aðra, að gera við í 
trillunum hérna, og svona smærri 
bátum, og smíða ýmislegt. Ég var 
bara með aðstöðu í gamalli skemmu 
frammi í sveit, og keypti mér smátt 
og smátt ýmis tæki og tól, gastæki, 
rafsuðu og svona það helsta. En það 
var erfitt að eiga við þetta þar, með 
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Íslendingar eru bara helvíti seigir yfirhöfuð, 
það verður nú að segjast eins og er.

Við höfum ekkert að gera 
með sex til átta hundruð 

viðskiptafræðinga 
og annað eins af 

lögfræðingum sem 
útskrifast á hverju ári. 
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einungis einfasa rafmagn en það þurfti 
ekki alltaf mikið. Þannig að það má 
segja að ég hafi stofnað starfsemina 
þarna 2. júní 1970, þegar ég er bara á 
23. ári. Síðan hef ég bara staðið fyrir 
því sem ég hef verið að gera og aldrei 
verið undir annarri stjórn. Ég fékk svo  
meistararéttindin eftir þrjú ár og þá 
var ég byrjaður með fulla starfsemi og 
kominn með leiguhúsnæði hérna.“

Vélsmiðjan Mjölnir var svo stofnuð 
formlega í maí 1974, en nafnið 
vísar eins og þekkt er í hamar Þórs. 
„Mjölnir er náttúrulega frægasti 
hamar sögunnar, og úr því að ég 
lærði hjá Þór þá lá það beint við að 
nota hamar Þórs. Ég hafði allt það 
sem ég kunni þaðan, og hef þeim 
mikið að þakka,“ segir Finnbogi. 

Fljótlega fluttu þeir svo starfsem-
ina í eigin húsnæði, sem nú hýsir 
stærstu útgerð Bolungarvíkur. „Við 
seldum það nokkrum árum seinna 

þeim Flosa frænda mínum og 
Finnboga, og það er orðið útgerðar-
fyrirtækið Jakob Valgeir núna. Þar 
sem er komið hátæknifrystihús og 
gaman að fylgjast með hvað þeir eru 
að gera þetta vel. Þá byggðum við 
inni á sandinum þar sem við erum 
núna.“

Tífalt fleiri í  
geiranum á svæðinu
Finnbogi hefur eins og gefur að 
skilja upplifað þær miklu breytingar 
sem orðið hafa í vélaiðnaðinum hér 
á landi síðustu áratugina. „Ef við 
tökum þessa staði á norðanverðum 
Vestfjörðum, frá Súðavík, og vestur 
á Þingeyri, þá voru starfandi á 
árunum 1985 til 90 í þessum 
járniðnaðargeira, um 350 manns. 
Það var verkstæði í Súðavík, og 
svo fjögur til fimm á Ísafirði, en í 
skipasmíðastöð Marsellíusar voru 

til að mynda um 50 til 60 karlar og 
það voru um 30 til 35 í Þór, stundum 
fleiri. Um tíma voru vélsmiðjurnar 
þrjár hér í Bolungarvík. Vélsmiðja 
Bolungarvíkur var með um 25 til 30 
manns, og það voru vélsmiðjur á 
Flateyri, Suðureyri, og svo er fræg 
vélsmiðja á Þingeyri,“ segir Finnbogi.

„Nú eru í þessum geira svona 15 
til 20 manns á öllu þessu svæði. 
Þá tek ég ekki 3X með því þeir eru 
meira framleiðslufyrirtæki, og ekki í 
þessu sama, þó séu í járniðnaði. Nú 
er ekkert vélaverkstæði á Þingeyri, 
ekkert á Flateyri, ekki á Suðureyri, 
einn karl í Súðavík, enginn í Hnífs-
dal og svo framvegis.“ Finnbogi 
segir ástæðuna fyrir fækkuninni 
bæði minni útgerð og fækkun báta, 
sem og að auðveldara er að fá 
búnað og varahluti utan frá.

„Á þessum tíma voru hérna held 
ég sjö rækjuverksmiðjur, það voru 
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Finnbogi Bernódusson og kona hans, Arndís Hjartardóttir, 
sem saman hafa rekið vélsmiðjuna Mjölni í Bolungarvík, 
eignuðust sex börn, þar af fimm dætur, og eiga þau nú tólf 
barnabörn. Þau misstu hins vegar eina soninn sextán ára 
gamlan í bílslysi á Óshlíðinni sem var mikill farartálmi á 
leiðinni milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Finnbogi segir 
öllu muna hvað búið er að bæta samgöngur á svæðinu með 
Bolungarvíkurgöngunum og öðrum vegabótum. 

„Maður á bara ekki orð yfir það hvernig það er allt 
orðið skaplegra og betra, þessar vegabætur sem búið 
er að gera hér og í nágrenninu, bæði héðan og til 
Ísafjarðar, og svo alls staðar hér í nágrenninu, þetta er 
bara allt annað. Oft þegar við vorum á þessu flandri að 
vinna verkefni hér og þar á svæðinu þurftum við að fara 
gangandi yfir Breiðadalsheiði, eða fljúgandi. Svo var 
kannski ekkert hægt að fljúga eða sækja okkur í viku, 
og þá varð bara að gera eitthvað á staðnum. Stundum 
kom maður bara með póstbátnum,“ segir Finnbogi. Hann 
segir brýnt að laga samgöngurnar milli norðanverðra 

og sunnanverðra Vestfjarða með lagningu nýs vegar yfir 
Dynjandisheiði.

„Það er náttúrulega ótækt hvernig það hefur verið, og 
það verður ekki komið í neitt lag fyrr en eftir svona átta 
ár líklega. Það er samt von, og það hýrnar yfir okkur við 
að sjá Hrafnseyrargöngin. Það verða einhverjir sem munu 
njóta þeirra þó við verðum eflaust dauðir þá.“

„Stundum kom maður bara með póstbátnum“



Reiðhjólaverzlunin

Berlin

RÆKTUNARSAMBAND 
FLÓA OG SKEIÐA

Óskum sjómönnum, og landsmönnum öllum, 
heilla á sjómannadeginum
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kannski hérna 60 bátar á rækju 
á Djúpinu. Ég held að það hafi 
verið sjö eða átta frystihús á þessu 
svæði, það voru kannski fjórir til 
fimm bátar á hverjum einasta stað, 
tveir og þrír á Súðavík, annað eins 
í Hnífsdal, fjórir til fimm á Ísafirði 
og svipað hér, auk allra þessara 
smábáta, svo þetta landslag 
hefur breyst alveg óhemju,“ segir 
Finnbogi.

„Það var líka það að það þurfti 
alltaf að vera að gera við í þessum 
bátum, en núna er hægt að taka 
upp símann, og panta allt á netinu. 
Á þessum tíma var einnig svo 
margt sem slitnaði á öllum þessum 

togurum, svo það var verið að renna 
og smíða svo mikið hérna. Það er 
eins líka í þessum nýju togurum, 
það er bara keypt nýtt og hinu 
kastað í staðinn fyrir að vera að gera 
við hluti út í það óendanlega. Loks 
eru þetta allt orðnir plastbátar og 
það eru ekki nema fjórir togarar 
hérna á svæðinu núna, þrír á Ísafirði 
og einn hérna í Bolungarvík. Á 
þessum árum voru 15 togarar gerðir 
út á þessu svæði, frá Súðavík og 
suður til Þingeyrar, og við vorum að 
vinna á öllum þessum stöðum. Við 
vorum mest í svona alls konar spil- 
og glussaviðgerðum á togbúnaði, 
og slíku dóti, Þegar þessar togveiðar 

voru að byrja, þá var byrjað á bátum 
sem voru smíðaðir sem línubátar og 
netabátar, og græjurnar sem voru í 
þeim voru ekkert að duga í þennan 
togbúnað. Það þurfti því alltaf að 
vera að skipta um bremsubúnað 
í spilunum, og legur fóru í þessu 
og svona, en nú er þetta ekki gert, 
heldur er þetta allt saman bara gert 
stærra, sterkara og meira svo það 
þolir þetta betur.“

Auk þessa þá unnu véliðnaðar-
menn á svæðinu oft beint í breyting-
um á skipunum en nú sé það að 
mestu gert þegar skipin fari í slipp. 

„Áður voru þeir oft að taka með 
sér tvo þrjá karla frá okkur í þessar 
skipabreytingar, eins og um og eft-
ir aldamótin. Þá vorum við jafnvel 
að sigla með skipunum til útlanda, 
þar sem þeir voru þá að vinna í alls 
konar breytingum, og þá var bara 
sofið um borð og allir bara í því að 
vinna. Við höfum unnið hringinn 
í kringum allt landið, vorum til 
dæmis að vinna með Héðni í því 
að taka niður verksmiðjur, og 
flytja þær austur, og við höfum átt 
gott samstarf við margar smiðjur. 
Síðan höfum við verið að vinna 
í álverunum og svona, en nú eru 
þetta allt útlendingar sem eru 
fengnir í þetta.“

Besta nám sem hægt er að fara í
Finnbogi er þrátt fyrir allt bjartsýnn 
á framtíð vél- og málmiðnaðar-
greina hér á landi og fagnar því 
að nú sé byrjað að leggja meiri 
áherslu á nám í þessum geira eftir 
sinnuleysi allt frá því um níunda 
áratuginn. Oft hafi þó verið talað 
fjálglega um mikilvægi námsins á 
hátíðarstundum. 

„Þetta hátíðarkjaftæði hefur 
ekki verið hljóðnað þegar menn 

viðtaL Ægifagurt útsýni er út á Ísafjarðardjúp-
ið við vitann í Bolungarvík en hann 
stendur við upphaf gamla Óshlíðar-
vegarins sem lengi var mikill farartálmi 
og kostaði mörg líf. Þar á meðal 16 ára 
sonar Finnboga Bernódussonar og konu 
hans, Arndísar Hjartardóttur.
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eru búnir að gleyma því. Það ætla 
allir að hafa það gott og verða ríkir 
á því að gera ekki neitt. Það þarf 
bara að breyta því þannig að það 
sé hægt að byrja snemma að kenna 
fólki og auka sjálfstraust þess. Það 
er ákveðin vakning núna, maður 
sér það bæði í landbúnaðinum og 
svona þessum atvinnugeira, og það 
er að koma nýtt fólk sem er alveg 
vel fært um það að láta eitthvað 
gott af sér leiða,“ segir Finnbogi. 

„Menn eru aðeins að byrja að 
skilja að það þarf að mennta þessa 
stétt, og að fólk í henni getur alveg 
lifað á laununum sínum ekki síður 
en einhverjir aðrir. Þetta er ekki illa 
borgað, ekki það að ég hafi spek-
úlerað í því hvað menn hafi í laun, 
en ég hef alltaf haft nóg fyrir mig, 

og þeir sem hafa verið hjá okkur. 
Þetta er vinna sem reynir svolítið 
á, bæði hausinn og hendurnar 
sem frá mínum bæjardyrum séð er 
mjög skemmtilegt. Maður kynnist 
óhemjumörgum, og við erum svo 
heppnir að við erum stundum 
að fá kveðjur frá mönnum sem 
maður man ekki alveg eftir, en þeir 
muna eftir okkur þessum drullugu 
körlum.“

Jafnframt finnst Finnboga framför 
vera í því hvernig haldið er utan 
um búnaðinn um borð í skipunum 
í dag frá fyrri tíð. „Það eru komnar 
tvöfaldar áhafnir á þessa togara 
sem var ekki áður, og þessir strákar, 
sem eru á þessum skipum núna, 
eru náttúrulega sprenglærðir menn 
og geta sumir miklu meira heldur 

en við. Það er staðið allt öðruvísi 
að þessu í dag, menn eru ekki bara 
að koma af minni bátum upp í þá 
stærri heldur er þetta orðið margra 
ára nám að vera vélstjóri. Sem er 
náttúrulega besta nám sem hægt er 
að fara í ef menn vilja vera að vinna 
eitthvað svona, það er svo margt 
sem hefur breyst.“

Væri bara að ergja  
einhvern ef ekki í vinnu
Finnbogi segir að aldrei hafi liðið 
sá dagur að það hafi ekki verið 
skemmtilegt í vinnunni, og svo sé 
enn enda heldur hann áfram að 
vinna orðinn 74 ára gamall. 

„Já, ég mæti flesta daga, málið 
er að ég er svo leiðinlegur að ef 
ég væri í því að gera ekki neitt, þá 
væri ég bara að ergja einhvern eða 
gera eitthvað illt af mér, en þarna er 
maður í friði. Ég held að það sé bara 
heppilegt að vera að dúlla í þessu, 
er svo sem ekki lengur í neinum 
stórverkefnum, en hausinn á mér er 
í svona þokkalegu lagi enn þá, að ég 
held, það hefur enginn sagt annað, 
og það er ágætt stundum að ausa 
úr gömlum brunni,“ segir Finnbogi 
sem passaði sig á því að lenda ekki 
á bak við skrifborðið í því að sinna 
rekstrinum sjálfum.

„Mér hefur alltaf leiðst það, heldur 
erum við með góða manneskju á 

Ólíkar skoðanir eru um rithátt Bolungarvíkur á milli 
fjölskyldna blaðamanns annars vegar og Finnboga 
Bernódussonar hins vegar, það er hvort það eigi að vera 
r í orðinu Bolungur sem er vísun í rekaviðinn sem fannst í 
fjörunni við landnám.

„Ég er nú ekki mikill málfræðingur, en hitt er annað 
mál að ég hef reynt að tala góða íslensku og mér finnst 
alveg hörmung að kenna Bolungavík við bara einhvern 
einn trjábol sem kannski hefur verið hér á fjöru þegar 
landnámsmennirnir Þuríður sundafyllir, og sonur hennar 
Þjóðólfur komu,“ segir Finnbogi sem frekar trúir því að 

fjörurnar hafi þá verið fullar af rekavið, eða bolungum. 
„Ég vil halda það, þó auðvitað hafi verið mest hérna á 
Ströndum. En það rekur enn ágætiskefli hingað, eitt 
og eitt. Það er enn töluverður reki hérna í Stigahlíðinni 
úti fyrir víkinni, þó allur reki sé farinn að minnka vegna 
þess að þeir eru farnir að hemja þessa trjáflota og það er 
komin önnur tækni við að fella skóga í Noregi og Síberíu 
og víðar þaðan sem þetta kemur. Þeir eru komnir með 
stóra traktora og alls konar tæki í stað þess að fleyta 
þessu niður árnar, því það er ekki gott að missa stóran 
hluta af þessu.“

Vill ekki kenna Bolungarvík við einn drumb

Þar lærði maður að það þýddi ekkert að gefast upp, það varð bara að klára verkið.
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skrifstofunni, konan mín, Arndís 
Hjartardóttir, hefur séð um þetta. Ég 
hef aldrei getað verið í sparifötum, 
það er það leiðinlegasta sem ég 
veit, eða að hanga við skrifborð, ég 
hef ekki nennt því.“

Ættin í Bolungarvík í 
meira en 500 ár
Finnbogi getur rakið ættir sínar í 
Bolungarvík aftur til 15. aldar, og 
grínast með það að langafi blaða-
manns, Einar Guðfinnson fyrrum 
útgerðarmaður í bænum og annar 
heiðursborgari á Bolungarvíkur, hafi 
nú bara verið aðkomumaður. 

„Ættin mín er búin að vera hérna 
síðan um 1440, þannig að ég er 
ekki alveg splunkunýr Bolvíkingur. 
Fyrsti forfaðir minn hérna hét Jón 
Björnsson, sonur Björns hirðstjóra 
á Skarði, reyndar launsonur hans, 
og síðan var það Sólveig ríka, systir 
hans, sem bjó hér á Hóli, en hún 
valdi sér jörðina fyrir höfuðból 
þegar hún gifti sig. Þá var Hóll ein 
tekjuhæsta jörð á Íslandi, út af 
útræðinu, því þá réru héðan kannski 
100 árabátar. Þá var tekinn vertollur 
af þeim, enda átti Hóll malirnar 
allar, það er sjávarkambinn frá á út í 
bug, fyrir neðan Drymluna sem var 
stöðuvatn hérna,“ segir Finnbogi. 

„Langafi minn, sem hét Bernód-
us Örnólfsson, missti pabba sinn 
og tvo bræður í sjóinn á hákarla-
veiðum eins og títt var í þá daga. 
Hann var því tekinn í fóstur, þá sjö 
eða átta ára, inn í Djúp en kominn 
aftur tólf ára gamall á sjóróðra hér 
frá Bolungarvík og orðinn formað-
ur hér 16 ára gamall fyrir karlinn 
sem ól hann upp, Kristján í Múla 
í Ísafirði. Þeir höfðu verið miklir 
mátar, hann og Örnólfur langa-
langafi minn. Kristján tók langafa 
minn bara í fóstur, hann var ekki 
boðinn upp hjá hreppnum eins 
og algengt var á þessum tíma. Það 
tíðkaðist ekki hér í Bolungarvík 

að fólk væri boðið upp, heldur var 
reynt að hjálpa því.“ 

Finnbogi segir að langafi sinn 
eins og margir af þessari ætt, hafi 
verið mikill að burðum. „Þessir 
menn létu sér fátt fyrir brjósti 
brenna, en voru ekki ágengir við 
fólk, höfðu bara nóg fyrir sig, 
bara fyrir dugnað og búhyggindi 
væntanlega. Það segir sagan alla 
vega um þessa Hanhólsætt sem 
bjó á Hanhóli í um 200 ár. Þegar 
Bernódus kom hér, og orðinn 
giftur, og átti hér heimili, og búinn 
að byggja sér hús, og átti bátinn 
Trausta, þá tók hann oft unga 

menn af heimilum sem áttu erfitt 
í skiprúm hjá sér, en svo var líka 
alltaf gott lið með honum eftir því 
sem mér er sagt,“ segir Finnbogi 
um langafa sinn.

„Þá fóru þeir að finna að því 
karlarnir að það þýddi lítið að vera 

viðtaL

Vélsmiðurinn Finnbogi Bernódusson 
tók upp á því í seinni tíð að verka eigin 
hákarl. Þá þurfti auðvitað að byggja hjall 
utan um verkunina sem hann henti upp 
með aflóga efni enda laghentur smiður á 
tré jafnt og járn.
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að taka þennan krakka, hann gæti 
fengið nóg af góðum mönnum, því 
á þessum tíma var bara treyst á 
handaflið, og þá sagði karlinn: Við 
skulum sjá til, ég tek þá á árinni 
með honum ef hann gefst upp við 
róðurinn, þá skyldi ég róa fyrir hann. 
Þá vissu menn að það yrði sæmilega 
róið, eftir því sem sagan segir.“

Nafnið fór víða vegna 
hetjuskapar
Langafi Finnboga, og nafni föður 
hans, Bernódus lést síðar í slysi 
þegar hann var að hjálpa til við 
lendingu á bát í vondu veðri, eftir 
að hann var sjálfur búinn að koma 
sínum bát í land. „Hann fór aftast að 
bátnum, skjólmegin við hann, þar 
sem reyndi mest á, en það kom alda 
undir bátinn og henti honum upp í 
fjöru og karlinn varð undir bátnum, 
og hann dó af því. En það voru svo 
margir sem höfðu hlýjan hug til 
hans, að þeir skýrðu eftir honum, 
þess vegna er þetta Bernódusarnafn, 
þó sé fátítt nafn, komið víða. Ég 
hef hitt nokkra aðra Bernódusa og 
Bernódusarsyni, og þá er sagan 
oftast sú að pabbi eða afi þeirra voru 
í Bolungavík þegar þeir voru ungir 
menn og réru þar, og það var einhver 
maður sem þeir skírðu eftir,“ segir 
Finnbogi.

„Ég var oft að vinna með gömlum 
körlum, og þeir höfðu gaman af því 
að segja mér svona alls konar. Það 
voru margir sem höfðu róið með 
þessum langafa mínum, og þegar 
þeir vissu hver ég var fóru þeir að 
segja mér sögur af honum, og dást 
að honum. Hann virðist hafa verið 
vel þokkaður. Að hann skyldi hafa 
tekið að sér erfiðasta verkefnið 
þarna var svolítið lýsandi fyrir 
hann.“ Þessi Bernódus langafi Finn-
boga þurfti, og gat ólíkt mörgum, 
keypt sig úr ánauð vistarbandsins 
sem þá var við lýði. 

„Það var náttúrulega þannig 
að meðan hjúalögin, þetta gamla 
lénsskipulag, eða bændaskipulag, 
var við lýði, þá gátu menn ekki 

gift sig eða stofnað heimili nema 
að hafa jarðnæði, og sumir voru 
bara vinnumenn og -konur alla 
tíð. En Bernódus hafði það svo gott 
hjá þessum fóstra sínum, að hann 
gat keypt sér lausamannsbréf, og 
gat þar með í raun keypt sig úr 
ánauðinni. Það komu lög þarna 
1874, á þúsund ára afmæli Íslands-
byggðar, með stjórnarskránni, þar 
sem mönnum var gefinn kostur á 
því, ef þeir gátu þénað nógu mikið, 
að kaupa sér lausamannsbréf. 
Það kostaði 25 krónur, en þá 

voru árslaun hjá þeim sem voru í 
vinnumennsku nálægt því að vera 
12 krónur,“ segir Finnbogi.

„Þetta var bara þannig maður 
sem ól hann upp, því ef hann hefði 
farið eftir því sem þá tíðkaðist, þá 
hefði hann bara hirt allt af honum 
umfram að borga honum þessa 
einu krónu á mánuði. En Bernódus 
var orðinn formaður fyrir hann 
hér 16 ára, og hann hefur haft 
formannslaunin, Kristján hefur 
ekkert tekið þau af honum. Með 
lausamannsbréfinu mátti hann 
sem sagt giftast og vera svokallað-
ur tómthúsmaður, ég held það sé 
rétt hjá mér, eins og var í Reykjavík. 
Það voru tómthús þar, sem þýðir 
að það fylgir húsinu ekkert, hvorki 
land né áhöfn, þú getur ekki haft 
rollur eða neitt, þú máttir bara 
hafa húsið á þessari lóð. Þetta er 
byrjunin á bæjar- eða borgarmenn-
ingunni.“

Áður þúsund manna 
byggð en nú enginn
Finnbogi og blaðamaður sam-
mæltust um það að svo virðist sem 

vistarbandskerfið hafi hvað fyrst 
trosnað á Vestfjörðum á þessum 
tíma. Þá var víða búið þétt með fram 
ströndinni í tví- og jafnvel þríbýlum 
sem virðast oft hafa verið meira leið 
til að uppfylla skilyrðið um jarðnæð-
ið þó lifibrauðið hafi fyrst og fremst 
fengist af hafinu.

„Sem dæmi um þetta, og ég held 
ég sé að fara nokkurn veginn rétt 
með, þá voru um aldamótin um 
þúsund manns í Snæfjallahreppi 
norðanmegin í Ísafjarðardjúpi, 
en nú er ekki einn einasti þar. 
Mikið af þessu fólki réri héðan frá 
Bolungarvík á veturna, en þá voru 
gerðir héðan út á annað hundrað 
sexæringa, en á 100 sexæringum 
eru 800 manns, og þá er ég bara að 
tala um skipsáhafnirnar. Það voru 
yfir 70 verbúðir hérna, og þær voru 
allar tvöfaldar, svo það voru tvær 
skipshafnir í hverri verbúð eins 
og þeirri sem er í byggðasafninu 
í Ósvör, en öfugt við þar þá var 
búðinni skipt í tvennt fyrir innan 
dyrnar. Þá var sofið uppi, tvímennt 
í rúmum, og svo var beitt niðri, en 
auk þess voru einhverjir fiskhjall-
ar, og einhver pakkhús sem fylgdu 
þessu. 

Það að hér voru yfir 70 verbúðir 
sýnir okkur að hér var að minnsta 
kosti pláss fyrir 140 báta,“ segir 
Finnbogi. 

„Ég hef séð heimildir um 96 sexær-
inga hér, en svo í einhverri plágunni 
eða harðindunum þá voru bara 
gerðir út 17 eða 18 hérna, þannig 
að þetta var mjög mismunandi. 
Þetta voru bara vinnumenn sem 
voru sendir í verið, en oftast voru 
bændurnir sjálfir formenn. Það kom 
fólk hingað úr sveitum víða að, því 
vertíðartíminn hérna var svo langur. 
Menn fóru að tínast hingað út eftir 
á haustvertíð þegar þeir voru búnir 
með göngur og réttir og þetta helsta, 
og svona fram í desember, en þá 
var dagurinn orðinn svo stuttur að 
þá fóru menn að tínast heim, enda 
birtutíminn enginn. Svo fóru menn 
að koma hingað á vetrarvertíð upp 

Það að hér voru yfir 70 
verbúðir sýnir okkur að 
hér var að minnsta kosti 

pláss fyrir 140 báta.
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úr þrettándanum, en svo var stoppað 
um páskaleytið, og þá fóru menn 
heim og hvíldu sig. Þá voru stundum 
einhver mannaskipti á bátunum og 
yngri menn fengu oft að spreyta sig 
þegar fór að vora og þá var róið fram 
undir fardaga, sem eru um þetta 
leyti. Þá höfðu menn búaskipti og 
hjúaskipti og svoleiðis en það var 
alltaf skipt á vorin.“

Bolungarvík átti að 
verða næsti stórbær
Finnbogi segir að samkvæmt 
teikningum Guðjóns Samúelssonar 
Húsameistara ríkisins frá því snemma á 
síðustu öld hafi verið gert ráð fyrir tvö 
þúsund manna byggð í Bolungarvík. 
Teikningar Guðjóns, sem má sjá í ný-
útkominni bók um hann frá Forlaginu, 
sýna mjög evrópska og þétta byggð í 
svipuðum stíl og síðar kom vísir að við 
Silfurtorgið á Ísafirði sem einnig var 
gefið út skipulag fyrir um þetta leyti.

„Þetta er eitt fyrsta skipulag á bæj-
arfélagi á Íslandi, og líka eini þéttbýl-
isstaðurinn sem var með skipulagða 
torfhúsabyggð. Þar var gert ráð fyrir 
að menn gætu byggt sér torfhús 
úti í svokallaðri Morðingjamýri sem 
er hérna enn óbyggt svæði. Þegar 
við fengum fullveldi 1918 áttum við 
ráðherra sem hét Hannes Hafstein, 
og hann var ekki hliðhollur þessu, 
hann eiginlega stofnaði Reykjavíkur-
veldið. Danskurinn hefur væntanlega 
litið á einhverjar útflutnings- og 
afurðatölur frá þessum tíma, og 
eftir því sem ég hef heyrt og menn 
töluðu um hérna í gamla daga, að þá 
var Bolungarvík talin þýðingarmesti 
staður fyrir hafnarbætur á landinu. 

Það þurfti ekki að bæta höfnina á 
Ísafirði, það er besta höfn á landinu 
frá náttúrunnar hendi, en hérna var 
ekki hægt að stækka bátana því 
hér var engin höfn. Þá var maður 
sem byggði höfnina í Reykjavík, og 
Vestmannaeyjum, og hét Kirk og 
var danskur verkfræðingur, búinn 
að áætla að fara næst í byggingu 
hafnar í Bolungarvík, þarna upp úr 
aldamótunum 1900,“ segir Finnbogi 
sem heyrði í sínu ungdæmi að fyrra 
stríðið hefði eyðilagt þessi áform.

„Kirk ætlaði að taka grjót úr 
Óshólunum annars vegar og svo úr 
Stigahlíðinni hins vegar á móti, og 
gera bara grjótvegg hérna fyrir alla 
víkina. Það var hins vegar ekki fyrr en 
næstum 100 árum seinna, eða eftir 
1980, sem höfnin hérna varð skip-
held. Í dag er þessi höfn mjög góð, 
en bara of lítil. Það er engin spurning 
um það að Bolungarvík hefði getað 
orðið stórbær ef af þessu hefði orðið, 
en hafnleysið hér fram undir 1990 
hamlaði hér öllu. Það voru gerðir hér 
út þrír togarar en stundum voru þeir 
í vandræðum, sem rak á eftir því að 
eitthvað væri gert og í restina var 
þetta orðið sæmilegt. Þetta hefur 
samt lengi verið langlöndunarhæsta 
höfn á Vestfjörðum og gríðarlegt 
magn sem komið hefur hérna að 
landi.“

Eins og þekkt er þá var um þetta 
leyti fyrsti vélbáturinn á Íslandi, 
Stanley, gerður út frá Bolungarvík, 
þó Ísfirðingar vilji eigna sér þetta 
framfaraskref þar sem eigandinn 
bjó þar. „Árni hét eigandi bátsins, en 
hann kom innan úr Djúpi og skrifaði 
sjálfur mjög merkilega bók um þetta 

sem heitir Gullkistan. Hann lét setja 
vélina í bátinn 1902 og kom hingað 
út í vík 1903 og gerði bátinn út. Hann 
byrjaði á róðrum tólf ára með pabba 
sínum, 1882 held ég, og þá þýddi 
ekkert að kveinka sér út úr því. Þá 
var svo harður vetur að þeir gátu 
gengið hérna inn eftir öllum fjörðum, 
því það var svo mikið frost. Þá fóru 
menn að veiða hákarl upp um ís inni 
í Skötufirði,“ segir Finnbogi.

Manndómsvígsla að  
fara til Bolungarvíkur
Til að taka annað dæmi um hversu 
þýðingarmikill bær Bolungarvík var 
á þessum tíma segir Finnbogi frá því 
þegar hann kom í heimsókn í áður-
nefndan fyrrum Snæfjallahrepp.

„Þessi saga segir manni dálítið 
mikið um hvernig þetta var. Það 
var einhvern tíma þarna 1975 eða 
76, þegar loksins var hægt að keyra 
fyrir Djúpið, þá fer ég með annan 
mann og fórum við að vinna fyrir 
bændurna. Þá vorum við með gas 
og rafsuðu, á svona verkstæðisbíl 
og gerðum við jarðýtur og traktora, 
og svona alls konar. Þegar við förum 
út í Bæi, sem eru hérna á Snæfjalla-
ströndinni, er ég kominn þarna um 
tíuleytið að morgni, svo bóndinn 
segir: Við erum ekkert að fara að 
byrja á neinu núna, við verðum að fá 
okkur kaffi. Nú ræður þú, segi ég, ég 
er á þinni landareign,“ segir Finnbogi. 

„Þegar við förum inn í eldhúsið 
er kveikt þar upp í kolaeldavél og 
þar situr kona við endann á vélinni 
og er að prjóna. Ég býð náttúrulega 
góðan daginn, og hún segir: Góðan 
daginn ungi maður, hvaðan ber þig 
að?, en heldur áfram að prjóna og 
gefur okkur lítinn gaum. Þá segi ég: 
Ég kem innan úr Bolungarvík. Þá 
hættir hún að prjóna, lítur upp og 
segir: Bolungarvík, það er nú mikill 
staður! Ekki veit ég það segi ég, en 
ég kann ágætlega við mig þar. Þá 
segir hún: Það er ekkert að marka, 

viðtaL

Kirk ætlaði að taka grjót úr Óshólunum annars 
vegar og svo úr Stigahlíðinni hins vegar á móti,  
og gera bara grjótvegg hérna fyrir alla víkina. 
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þú ert svo ungur, en það get ég sagt 
þér að allir sem þangað fóru, voru 
kvaddir í síðasta sinn. Svo segir 
hún og hættir alveg að prjóna: 
En ef þeir komu aftur, blessaðir 
drengirnir, þá þurftu þeir ekki að 
kvíða því að þeir væru ekki komnir 
í fullorðinna manna tölu. Þá var 
það svo mikil manndómsvígsla að 
fara til Bolungarvíkur og komast 
lifandi frá því, að þá voru þetta 
bara orðnir miklir menn.“ 

Finnbogi segir að allar tegundir 
mannlegrar flóru hafi komið til 
Bolungarvíkur á þessum tíma 
en til mikils hafi verið ætlast 
af öllum. „Það var ekki gott að 
skipta mönnum út hér, þeir urðu 
annaðhvort að duga eða drepast, 
og það voru kannski mismunandi 
aðferðir sem menn notuðu til að ná 
fram þeim eiginleikum sem menn 
vildu. En ég veit að mikil samheldni 
og samhjálp var enn við lýði þegar 
ég var að alast upp hér,“ segir 
Finnbogi og lýsir því hvernig staðið 
var að velferðarkerfi þess tíma.

„Það var reynt að finna störf við 
hæfi, þannig að hver og einn nýttist 
sem best eftir sinni getu. En enginn 
var látinn í friði með það að eiga 
bágt, það var reynt að hlúa að því 
að ef einhverjir stóðu höllum fæti að 
einhverju leyti, að gauka einhverju 
að honum, og svona. Og það var 
ekkert alltaf verið að telja það eftir, 
eða gefa það upp, ef einhverju var 
stungið að einhverjum. Menn voru 
ekkert að flíka því en það eru margar 
sögur til af því héðan.“

Slátrar eigin rollum 
og verkar hákarl
Finnbogi hefur alltaf haldið í 
búmanninn í sér enda alinn upp á 
sveitabænum Tungu rétt utan Bol-
ungarvíkur, og þessa dagana nýtur 
hann þess að hafa barnabörnin með 
sér í sauðburðinum. 

„Ég á nítján rollur, en ég hef 
átt kind síðan, ja, ég er fæddur 7. 
desember 1947, og ég er skírður 
á gamlársdag sama ár, og þá var 

mér gefin kind, og síðan hef ég átt 
kindur. Pabbi og mamma fluttu í 
sveitina árið 1952, og bjuggu í 37 og 
hálft ár þar, síðan tók bróðir minn 
við, en eftir að jörðin var seld á ég 
enn smáhorn í einni jörð, Meiri-Hlíð. 
Við erum þar með okkar eigin 
fjárhús, en þaðan er svo nokkurra 
mínútna labb yfir í Betlehem, 
eins og við kölluðum fjárhúsin 
hobbýbændanna í Minni-Hlíð. Það 
er skemmtilegt samfélag, þetta 
er svona fólk sem hefur gaman af 
þessu,“ segir Finnbogi sem fær hey 
frá bræðrum sínum.

„Þeir eru með heyvinnsluvélar 

Ég ólst upp við að menn voru að herða 
fisk, ekki hákarl reyndar, en svo var það 
bara þannig að í fyrra þá gáfu bátsmenn 
á Sirrý mér tvo hákarla, og ég hengdi það 
upp, og það lánaðist ágætlega.
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og græjur. Ég hef aldrei kunnað á 
það, vegna þess að þegar ég var í 
sveitinni var bara slegið með orfi 
og ljá og rakað með hrífu, og ég 
kann ekkert á þessa nýju tækni, að 
binda þetta í rúllur og svona. Þetta 
þróaðist hægt, og þegar pabbi var 
í þessu var ég að hjálpa til við að 
gera við þessi tæki en áður var þetta 
mestallt gert á höndum, sem var 
rosaleg vinna. Maður var að moka 
heyi alla daga upp á vagn, og keyra 
þessu heim, og moka þessu inn í 
hlöðu. Þetta myndi enginn heilvita 
maður láta sér detta í hug í dag.“

Finnbogi segist nú ekki vera mik-
ið í því að nefna kindurnar sínar 
sem bera allar sama mark og faðir 
hans notaði á sínum tíma. „Síðan 
slátrum við öllu bara hérna heima 
hjá okkur, við erum búin að útbúa 
okkur fínt sláturhús, gerðum það 
fyrir mörgum árum, en við seljum 
ekkert af þessu, ekki neitt. Þetta 
dugir okkur alveg, og krökkunum 
og svona, og svo gef ég stundum 
eitthvað,“ segir Finnbogi sem ekki 
verður leiður á lambakjötinu.

„Ég vil vita hvaðan næringin 
kemur, hvar þær ganga og hvað 
þær éta, þá veit ég hvað ég ét. Ég ét 
ekkert úr pökkum, og ekkert sem er 
með E efnum og svona dóti, ég vil 
bara hafa þetta ómengað. Mitt fólk 
hefur lært það og flestir gera sig 
vel ánægða með þetta.“ Finnbogi 
verkar einnig hákarl á landi sínu, 
og byggði nýlega eigin hjall til þess. 

„Ég er náttúrulega búinn að 
vera forvitinn alla tíð, og haft 
gaman af öllu svona. Ég ólst upp 
við að menn voru að herða fisk, 
ekki hákarl reyndar, en svo var 
það bara þannig að í fyrra þá 
gáfu bátsmenn á Sirrý mér tvo 
hákarla, og ég hengdi það upp, 
og það lánaðist ágætlega. Þetta er 
vandaverk, en ég fór eftir uppskrift 
fróðra manna og reyndi að gera 
allt rétt. Síðan var bátur frá Noregi 

í eigu Íslendinga sem var að veiða 
við Grænland, og þurfti að koma 
við hérna og fá smáþjónustu, og í 
símtalinu við mig spyr hann mig: 
Ert þú ekki að verka hákarl? Ef ég 
fæ hákarl, segi ég, maður hendir 
ekki mat. Þá segir hann að það 
var að koma hérna hákarl upp á 
línunni, á ég ekki að taka hann 
með? Jú, það væri náttúrulega 
alveg upplagt segi ég, en svo kom 
hann bara með fjóra. Þá varð ég að 
fara að byggja mér hjall, því það 
er ekki hægt að biðja nokkurn um 
að fá að hengja þetta upp, því það 
liggur úr þessu lýsislyktin, svo þá 
datt mér í hug það snjallræði að 
byggja mér hjall eins og þá sem ég 
man eftir að voru hérna á mölun-
um þegar ég var lítill strákur, hann 
er bara byggður alveg eins, og 
algerlega úr því sem aðrir kasta. 
Þá er maður auðvitað miklu lengur 
að því, en ég hef gaman af þessu, 
ég get alveg smíðað úr tré eins og 

járni, það skiptir ekki máli,“ segir 
Finnbogi.

„Það er bara eins og hvert annað 
óráð í gömlum manni að vera að 
gera þetta, en ég get leyft mér það 
því ég get byggt hann hérna á mínu 
landi og dundað við þetta svona 
eftir því sem ég hef tíma, og eftir 
minni sérvisku að öllu leyti. Maður 
kann að velja efnið, eða svona 
reynir að sjá út hvað passar í hvert, 
og hvar maður getur notað það 
sem fellur til. Þetta heldur manni 
svolítið við í hausnum, að hafa 
verkefni, og svo er þetta tilbreyting 
líka, þegar maður er búinn að vera í 
smiðjunni allan daginn, því maður 
nennir nú ekki að vinna nema fram 
að hálffimm. Það er lítið miðað við 
það sem var, þegar maður var að 
oft allan sólarhringinn. Svo hefur 
maður verið að finna út úr ýmsu, 
tryggja að músin komist ekki í þetta 
og fleira og fleira. Þetta er svona 
mín hugarleikfimi dálítið.“

viðtaL

Ég hafði allt það sem ég kunni þaðan, og hef þeim mikið að þakka.



Óskum sjómönnum, og landsmönnum öllum, 
heilla á sjómannadeginum
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Í kjölfar nýlegrar endurfjár-
mögnunar og endurskoðun-
ar á rekstri fjölbýlishúsa 

Bjargs við Móaveg og Urðarbrunn 
í Reykjavík mun félagið um 
næstu mánaðamót lækka leigu 
hjá 190 leigutökum sínum. Mun 
meðalleiga hjá þessum leigu-
tökum lækka um 14%, úr um 
180.000 í 155.000.

Bjarg íbúðarfélag starfar 
án hagnaðarsjónarmiða þar 
sem leiguverð endurspeglar 
raunkostnað við rekstur 
fasteigna félagsins. Breytingar 
á rekstrarkostnaði, opinberum 
gjöldum og fjármagnskostnaði 
hafa bein áhrif á leiguverð sem 
tekur breytingum í samræmi við 
þróun kostnaðar. Hvert verkefni 
er sjálfstæð kostnaðareining og 
eru því áhrif kostnaðarbreytinga 
mismunandi milli fasteigna 
félagsins.

Fasteignir á Akranesi og í 
Þorlákshöfn hafa einnig farið 
í gegnum endurfjármögnun og 
endurskoðun rekstrar. Endur-
fjármögnun þar hefur ekki áhrif 
á leiguverð að þessu sinni vegna 
breytinga á öðrum rekstrarliðum. 
Leiguverð er engu að síður mjög 
hófstillt og töluvert lægra en á 
höfuðborgarsvæðinu eða rúm-
lega 120 þúsund kr. á mánuði. 

Kemur það helst til vegna 
íbúðagerða, lægra lóðarverðs og 
hagstæðari skipulagsskilmála.

Bjarg íbúðafélag hefur unnið 
að fyrrgreindri endurfjármögnun 
með Húsnæðis- og mann-
virkjastofnun og hafa lyktir þess 
máls leitt til fyrrgreindrar lækk-
unar á húsaleigu. Jafnframt hafa 
verið viðræður við stofnunina 
um endurfjármögnun á öðrum 
eignum félagsins á svipuðum 
forsendum en þær hafa tafist 
vegna innri fjármögnunar Hús-

næðis- og mannvirkjastofnunar. 
Er von til þess að niðurstaða 
náist um það fljótlega þegar 
staða Húsnæðissjóðs skýrist.

Bjarg lítur á það sem forgangs-
verkefni að leita allra leiða til að 
halda áfram endurfjármögnun 
eigna félagsins og nýta styrk-
leika þess til að tryggja að 
allir leigutakar hjá því njóti þess 
vaxtalækkunarferlis sem hefur 
átt sér stað sl. misseri.

Bjarg er húsnæðissjálfs-
eignastofnun, stofnuð af ASÍ 
og BSRB. Félagið er rekið án 

hagnaðarmarkmiða og er ætlað að 
tryggja tekjulágum einstaklingum 

og fjölskyldum á vinnumarkaði 
aðgengi að öruggu íbúðarhúsnæði í 

langtímaleigu.

Lækkar leigu að meðaltali 
um 25 þúsund á mánuði

Bjarg íbúðafélag

fréttir

Urðarbrunnur í Reykjavík.

Íbúðir Bjargs í Þorlákshöfn.
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rammi hf.

Óskum sjómönnum, og landsmönnum öllum, 
heilla á sjómannadeginum
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Þessi bók er um fiskveiðar 
og veiðitækni við Ísland frá 
landnámi til vorra daga.

Netaveiðar hafa verið stundaðar 
hér við land frá upphafi byggðar. 
Selveiðar fyrst í stað, og síðar 
einnig fiskveiðar. Upp úr miðri 18. 
öld var farið að veiða í þorskanet. 
Hófst sú veiði í Skagafirði en síðar 
í Faxaflóa. Það var Skúli fógeti sem 
kom með fyrstu þorskanetin frá 
Noregi. Um aldamótin 1900 hófust 
síldveiðar í nót, og fljótlega upp 
úr aldamótum komu togarar og 
hófust þá veiðar í troll. Um það 
leyti var einnig farið að veiða í 
snurvoð og ýmiss konar gildrur, 
einkum við Norðurland og á Aust-
fjörðum.

Skiptar skoðanir voru um þessa 
þróun netaveiða, sumir óttuðust 
ofveiði með þessum stórtæku 
veiðarfærum, aðrir voru á önd-
verðri skoðun.

Um aldir lærðu menn hver af 
öðrum listina að ríða net, synir 
lærðu af feðrum sínum o.s.frv. Það 
var svo árið 1927 sem netagerð 
varð löggild iðngrein. Þá var farið 

að stofna netaverkstæði víða um 
land þar sem ungt fólk gat komist 
á samning og fengið starfsheitið 
netagerðarmaður.

Bylting varð í netagerð þegar 
farið var að framleiða net úr 
gerviefnum. Var Hampiðjan 
frumkvöðull í þeirri framleiðslu hér 
á landi. Eftir að netagerð varð að 
iðngrein var stofnað Sveinafélag 
netagerðarmanna, sem nefnt var 
Nót. Sá félagið um samningagerð 
o.fl. fyrir félagsmenn á landsvísu. 

Með tilkomu fjölbrautaskólanna á 
áttunda áratug síðustu aldar voru 
settar fram námskrár sem gerðu 
kennslu í netagerð hnitmiðaðri.

Þá ber þess að geta að Guðni 
Þorsteinsson fiskifræðingur var 
m.a. áhugasamur um alls kyns 
veiðarfæri og veiðiaðferðir, en hann 
var ásamt fleirum ötull við að skrifa 
námskrá fyrir netagerðarmenn, 
og einnig skrifaði hann bækur og 
greinar sem voru nytsamlegar við 
kennslu í framhaldsskólum sem 
vildu kenna netagerð. Þeir skólar 
eru Fjölbrautaskóli Suðurnesja í 
Reykjanesbæ, Framhaldsskólinn í 
Vestmannaeyjum sem kenndi í eina 
önn, og síðast Fisktækniskólinn í 
Grindavík en hann sér um kennsl-
una í netagerð þegar þetta er skrif-
að. Hjá Fjölbrautaskóla Suðurnesja 
var smíðaður tilraunatankur 
sem er notaður við tilraunir með 
veiðarfæralíkön, en hluti af náminu 
er líkanagerð sem nemar vinna að 
í skólanum. Einnig voru skrifaðar 
nýjar kennslubækur um netagerð 
sem nýtast vel við fjarnám en stór 
hluti námsins fer fram í fjarnámi.

netagerð

Vegleg bók um 
netagerð á Íslandi
VM hefur gefið út bók um sögu netagerðar á Íslandi. Höfundur er Sigurgeir Guðjónsson. Hér á eftir 

eru hlutar úr þremur köflum bókarinnar. Við byrjum þó á aðfararorðum Lárusar Þórs Pálmasonar.
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Þessi bók getur nýst sem 
kennslubók við netagerð, og einnig 
við ýmsa skóla þar sem kennt er 
ágrip af veiðarfærasögu. Einnig 
hafa veiðarfærasalar eflaust gagn 
af ritinu, sem og ýmsir aðrir 
sem áhuga hafa á sjávarút-
vegi á Íslandi.

Félag vélstjóra og 
málmtæknimanna er 
útgefandi þessarar 
bókar og fær kærar 
þakkir fyrir fram-
takið og sömuleiðis 
Sigurgeir Guðjónsson 
sagnfræðingur sem tók 
að sér að vinna þetta efni; 
einnig fá aðrir sem komu 
að verkinu bestu þakkir.“

Um þorskanet / 
Frumkvöðlar
Best er að byrja snemma 
og við stöldrum fyrst við í 

fyrsta kafla bókarinnar:
Kláus Níelsen var 

fyrstur til að nota 
lagnet á Sunnmæri í 
Noregi árið 1665. Ólaf-

ur Olavius sagði frá 
því að um 1730 hefðu 
aðilar, sem tengdust kaupversl-

uninni á Hofsósi, notað 
lagnet til þorskveiða og 
mikill ábati orðið af því. 
Ekkert fréttist   af því 
að notuð væru lagnet 
víðar hér við land. 
Veturinn 1750–1751 
voru Skúli Magnússon 

og Niels Horrebow á 
Bessastöðum og 
ræddu um það hvernig 
hægt væri að rétta við 

hag Íslands. Í kjölfarið 
voru Innréttingarnar 

svonefndu stofnaðar. Skúli 
Magnússon kynntist netaveiði 

á Sunnmæri árið 1752. Fiskveiðar 
á vegum Innréttinganna hófust 
sama ár og héldu tvær húkkortur 
fyrirtækisins á fiskimiðin undan Jökli. 
Skipstjórarnir voru útlendir en sex 
Íslendingar voru hásetar á hvorri 
húkkortu. Þar lærðu Íslendingarnir 
meðal annars að nota lagnet og 
þegar leið á áratuginn breiddist 
notkunin út. Skúli Magnússon gat 
þess í lýsingu Gullbringusýslu að 
þau hefðu fyrst verið reynd að sinni 
tilhlutan í Hafnarfirði 1753.

Síðan hefði notkunin breiðst 
út til Njarðvíkur og Keflavíkur og 
norður í Kollafjörð. Einnig hefði 
útbreiðslan leitt til þess að menn í 

Skúli Magnússon, faðir  
Reykjavíkur. Styttan er eftir  
Guðmund frá Miðdal.

Kaðall gerður  
úr hampi.
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Gullbringusýslu væru byrjaðir að 
leggja net fyrir hrognkelsi og hefði 
séra Árni Þórarinsson einkum 
verið forystumaður í því efni.

Kaðlagerð á vegum Innrétting-
anna hófst árið 1752. Starfsemin var 
á sjávarkambi austan Aðalstrætis 
en híbýli fyrir kaðlagerðarmenn 
voru við norðurenda Tjarnarinnar. 
Vitneskja um netaeign Innrétting-
anna bendir til þess að gerðar 
hafi verið tilraunir með notkun 
lagneta á þilskipum eða árabátum 
fyrirtækisins á árunum 1754–1760. 
Varðveitt er skrá yfir þær vörur sem 
framleiddar voru úr innfluttum 
hampi 1758. Skráin er dagsett 
16. júní 1759 og undirrituð af 
Árna Jónssyni kaðlagerðarmanni. 
Árið 1758 voru framleiddir 
143 lóðastrengir, 12 sextug færi, 12 
skipstjórafæri, fjögur stjórafæri, 20 
línuhankir og fimm fléttur (trossur), 
26 snærishempur, tvö pund og þrjár 
snúrur af tjörugarni, átta og hálft 
pund af venjulegu seglgarni, fjögur 
og hálft hundrað af hespugarni, 
sex hundruð af tólf garns línum og 
tvö hundruð af níu garns línum, tvö 
hundruð netagarnshespur, eitt og 
hálft pund af fíngerðum snúrum og 
14 stykki af merling (seglasnæri).

Frá 5. júní 1760 má finna 
úttekt frá kaupmönnunum Ottó 
og Röns. Það voru tuttugu önglar 
með línum og taumum, fimm 
þorskanet, þrjú gömul og tvö ný, 
og tvö síldarnet. Starfsemin hélt 
áfram fram á árið 1764 en lítið var 
unnið eftir 1761, því innflutningur 
á hampi minnkaði eftir 1760. 
Það ár voru flutt inn 1872 kg en 
ekki nema 288 kg árið eftir og 
96 kg árið 1762. Fyrir vikið var 
mikill veiðarfæraskortur í landinu. 
Það átti sér nokkurn aðdraganda, 
því árið 1757 hafði verið sett nefnd 
til að leysa deilu Skúla Magnús-
sonar og kaupmanna svo nógur 
hampur fengist til netagerðar. 
Rekstur Innréttinganna gekk ekki 
sem skyldi eins og þekkt er.

Þann 20. mars 1770 var skipuð 

þriggja manna nefnd sem skyldi 
kanna landshagi á Íslandi og leggja 
fram tillögur til að bæta ástandið í 
landinu. Nefndin fékk síðar nafnið 
Landsnefndin fyrri. Hana skipuðu 
eftirtaldir: Andreas Holt, vararáðs-
maður í Osló, Þorkell Fjeldsted, 
lögmaður í Færeyjum og síðar 
lögmaður í Kristjánssandi, og 
Thomas Windekilde, Íslandskaup-
maður og síðar kansellíráð. Eitt af 
verkefnum nefndarinnar var að gera 
úttekt á því hvar væri heppilegast að 
hefja þorskveiðar í lagnet. Sama ár 
bauð konungur Almenna verslunar-
félaginu að hlutast til um að senda 
hingað 20 menn frá Sunnmæri og 
kynna Íslendingum sjómennsku, 
þorskanetabrúkun, seglabúnað 
og skipasmíðar. Mennirnir áttu að 
setjast að í Reykjavík, Grundarfirði, 
Patreksfirði og við Skutulsfjörð. 
Hverjum og einum, sem vildi setjast 
að hér á landi, var meðal annars 
heitið hampi í 24 þorskanet. Þetta 
átti sínar skýringar. Árið 1760 hafði 
þegar legið fyrir konungsúrskurður 
um að senda norska bátasmiði til 
Íslands og einnig hjálpaði til að eftir 
að hafnfirskir útgerðarmenn fóru 
að nota lagnet hafði kaupverslunin 
aukist. 

netagerð

Hús kaupmanna í Hafnarfirði 1772. Verið að undirbúa reknetaveiðar.

Hverjum og einum, 
sem vildi setjast að 

hér á landi, var meðal 
annars heitið hampi 
í 24 þorskanet. Þetta 
átti sínar skýringar. 
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Samkvæmt erindisbréfi 
Landsnefndarinnar frá 22. maí 
1770 átti að gera úttekt á því 
hvar væri heppilegast að hefja 
þorskveiðar í net. Þann 24. júlí 
sendir Ólafur Stephensen síðan 
skipunarbréf nefndarinnar til 
allra sýslumanna landsins. Áform 
Landsnefndarinnar spurðust út 
og ýmsir létu í sér heyra varðandi 
netaveiðarnar. Prestar í Snæfells-
ness- og Hnappadalssýslu sendu 
frómar óskir um að netaveiðarnar 
lukkuðust og bættu hag þjóðarinn-
ar til langframa.

En þangað var langur vegur. Séra 
Þorsteinn Pétursson á Staðarbakka 
í Hrútafirði skrifaði nefndinni og 
sagði að það vantaði net um allt 
Norðurland. Annað sem einnig 
var nefnt var að það vantaði 
hamp til netagerðar eins og áður 
hefur komið fram. Eins og kom 
fram í Kristinna laga þætti höfðu 
landsmenn veitt lax og silung í 
ám og vötnum frá ómunatíð. Í 
bréfum til Landsnefndarinnar 
fyrri bar nokkuð á því að skortur 
væri á netum til slíkra veiða. 
Einnig skrifuðu prestar í Austur-
Skaftafellssýslu og óskuðu eftir því 
að valinkunnir menn fengjust til að 
kenna bændum að útbúa slík net. 
Ferðabók Ólafs Olaviusar kom út 
1780 eða tíu árum eftir að Lands-
nefndin fyrri var sett á laggirnar. 
Hann nefndi að tilgangurinn með 
því að senda hingað til lands menn 
frá Sunnmæri hefði verið að kenna 
Íslendingum að nota segl og lagnet: 
„En þetta voru erlendir sjómenn, 
sem komu til ókunnugs lands, án 
þess að bera kennsl á fiskimið, 
strauma, lendingar, veðurfar 
og landsháttu. Mál þjóðarinnar 
og allir hlutir voru þeim ókunnir.“ 
Eini hópurinn, sem eitthvað kvað 
að, settist að í Skutulsfirði. Bátar 
þeirra voru hins vegar of þungir 
fyrir íslenskar aðstæður. Í fyrstu 
notuðu þeir einungis lóðir og 
handfæri í stað þorskaneta, og 
töldu landsmenn sig ekkert geta 

lært af þessum útlendu fiskimönn-
um. Þriðja veturinn fór Norð-
mönnunum hins vegar að ganga 
betur er þeir hófu að leggja net. En 
þá var ráðningartíminn liðinn og 
vildu þeir snúa heim aftur.

Upphaf 20. aldar. Ár breytinga
Nú stökkvum til upphafs síðustu 
aldar. Fyrsti mótorinn var settur 
í íslenskan bát á Ísafirði árið 
1902 og fljótlega var mótor settur 
í fleiri báta og í kjölfarið varð 
bátaútvegur einn af burðarásum 
íslensks atvinnulífs. Með vélunum 

urðu bátarnir miklu afkastameiri. 
Vélaraflið hentaði mjög vel til að 
leggja net eða línu og minni hætta 
var á því að veiðarfæranna yrði 

Vökvatæki ehf

Hönnun - Ráðgjöf - Sala - Þjónusta

Sími 861-4401
vt@vokvataeki.is - www.vokvataeki.is

Ryðfrí framleiðsla

* Magnstillilokar
* Rafstýrðir on/off lokar
* Rafstýrðir stjórnlokar
* Sambyggðir lokar

Ryðfrí ástengi

Ryðfrí ástengi með renndum
25 og 30 mm götum.
Tengin afhendast með kílspori
og gati fyrir stoppskrúfu.

Valmet vökvamótorar

Einnig varahlutir og viðgerðir

Valmet - Berarma - Eaton - Charlynn - Rexroth
Linde - Parker - Brevini - Sauer Danfoss

Rexroth stimpildælur Rexroth stjórnlokar

Dælustöðvar eftir þörfum hvers og eins

Verið að undirbúa reknetaveiðar.

Vestmannaeyjar 1910, mikil umsvif,  
fiskur og veiðarfæri um alla bryggju.
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ekki vitjað á réttum tíma vegna 
veðurs eða sjólags. Á vetrarver-
tíðinni árið 1908 reyndi Þorsteinn 
Jónsson í Laufási   að veiða þorsk 
í net í Vestmannaeyjum. Það 
misheppnaðist þó algerlega. Kom 
þar ýmislegt til, vanþekking þeirra 
sem stóðu að verki og hroðvirkni 
þeirra sem gerðu netin. „Enginn 
snúður hafði verið tekinn af 

teinunum, áður en netin voru 
felld, en þau aðeins 16 möskvar á 
dýpt, svo að riðillinn snerist allur 
um teinana, þegar netin komu í 
sjóinn.“ Þorsteinn reyndi þó áfram 
og fékk 20 þorskanet frá Thor Jen-
sen sem rak verslunina Godthaab í 
Reykjavík. Smám saman lærðu 
menn vinnubrögðin en að mörgu 
var að hyggja.

Það voru tímamót þegar 
Fiskifélag Íslands var formlega 
stofnað árið 1911 og var því ætlað 
að gæta hagsmuna þeirra sem sóttu 
lífsbjörg sína úr sjó. Þar var víða 
pottur brotinn. Það kom fram í bréfi 
frá Stokkseyri til stjórnar Fiski-
félagsins þann 10. janúar 1913 að 
net væru dýr og vildi bréfritari vita 
hvort stjórnin gæti beitt sér fyrir því 
að útvegsmenn kæmust í samband 
við framleiðendur í útlöndum sem 
myndu bjóða betra verð heldur en 
innflytjendurnir sem seldu vörur 
sínar á smásöluverði. Það kom 
þó fram að þetta drægi ekki úr að 
menn færu til Reykjavíkur til að 
verða sér úti um veiðarfæri. Ekki 
létu verslunareigendur heldur sitt 
eftir liggja og auglýstu þeir duglega 
veiðarfærin sem þeir höfðu til sölu. 
Það má t.d. sjá í Ægi undir lok 
ársins 1913 að verslunin Verðandi í 
Hafnarstræti auglýsti að þar væru 
alls konar veiðarfæri á boðstólum: 
„Komið, skoðið og reynið gæði og 
verð varanna.“ Það voru jafnvel 
dæmi um að menn reyndu fyrir 

Netagerðarmenn að störfum á Siglufirði í byrjun síðustu aldar, líklega er þetta aðkomufólk. 

Netagerð Sigurjóns Péturssonar er kenndur var við Álafoss. 



Vissir þú að Sjúkrasjóður VM endurgreiðir 100% af kostnaði sjóðfélaga  
vegna krabbameinsleitar, lungna- og hjartaskoðunar og heyrnarmælinga?

Þ ú  þ a r f t  e n g a r  á h y g g j u r  a ð  h a f a  e n  s ý n d u  s m á v e g i s  a ð g æ s l u

Markmið hvers og eins ætti að vera að hreyfa sig reglulega, borða hollt og láta fylgjast með blóðþrýstingi og kólesteróli. 

w w w . v m . i 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

Kransæðasjúkdómur
Helstu einkenni kransæðasjúkdóms eru verkur, þrýstingur, sviði 

eða önnur einkenni fyrir brjósti sem koma helst við áreynslu.

Lungnasjúkdómar
Einkenni geta verið t.d. verið morgunhósti með 
slímmyndun,vaxandi mæði, einkum við áreynslu. 

H V E N Æ R  F Ó R S T  Þ Ú  S Í Ð A S T  T I L  L Æ K N I S ?

Margir fara sjaldan eða aldrei ti l  læknis. 
Þú getur pantað þér tíma hjá næstum hvaða lækni sem er.
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sér með ýmsar nýjungar þar sem 
hætt var við að netin rifnuðu og 
skemmdust. Í frétt í Suðurlandi 
þann 12. janúar 1911 var því lýst 
hvernig hugvitsmaðurinn Ísólfur 
Pálsson notaði netasteina úr 
steinsteypu, „sem eru þannig 
gerðir, að með þeim er að fullu bætt 
úr þeim göllum, er því fylgdu að 
nota vanalegt grjót“.

Steinar Ísólfs eru hnattmyndaðir. 
Stærð þeirra fer eftir möskvastærð 
netanna — steinarnir hafðir hæfi-
lega stórir til þess að þeir smjúgi 
ekki gegnum möskvana — getur 
hann búið til steina fyrir ýmsar 
möskvastærðir, allt frá síldarnetum 
til selanóta.

Það kom fram í blaðinu að Ísólfur 
væri byrjaður að framleiða þessa 
steina til sölu og margir á Eyrarbakka 
og jafnvel í Gullbringusýslu nýttu 
sér þá. Ekki gerðu þó haganlega 
steinsteyptir steinar gæfumuninn. 
Botnvörpungarnir, sem veiddu upp 
við landið, voru bátasjómönnum 
sérstaklega skeinuhættir. Veiðar 
erlendra togara voru ný útgerðar-
aðferð við Íslandsstrendur. „Fyrir 
því hefur almenningur hér, þar sem 
þyngstar búsifjar eru af yfirgangi 
botnvörpunga, jafnan fundið, að 
mesta nauðsyn er á, að sektin sé 
ákveðin minnst helmingi hærri.“ 

Þannig ályktaði stjórn Fiskifélags-
deildarinnar í Garði þann 7. mars 
1914. Ekki var ástandið betra á 
Stokkseyri. „Nota menn bæði net og 
lóðir og er algengt að nokkurt tap 
verði á hvorutveggja, einkum eftir að 
botnvörpuskipin tóku að gerast svo 
nærgöngul sem nú er.“

Veiðarfæri hækkuðu mikið í 
verði á árum styrjaldarinnar miklu 
1914–1918. Samt sem áður létu 
menn ekki deigan síga. „Það mátti 
með tíðindum telja, að vertíðina 
1916 byrja 3 formenn hér að 
veiða fisk í net,“ sagði Þorsteinn 
Jónsson þegar kom að útgerðarsögu 
Vestmannaeyja. Þorsteinn bætti 
síðan við: „Þó að þessari veiðiaðferð 
væri í fyrstu lítið á loft haldið af 
frumherjum hennar, juku þeir þó 
útgerð sína og fleiri bættust við, 
þrátt fyrir mikla örðugleika á að 
ná í nauðsynleg veiðarfæri ...“ Eftir 
stríðslok voru landsmenn lengi að 
rétta úr kútnum. Þann 1. ágúst 1919 
sagði Björn Jónsson á Akureyri:

„Aðaltilgangur minn með bréfi 
þessu til Fiskifélagsstjórnarinnar er 
að fara þess á leit við hana að útvega 
mér sem fyrst fyrir deildir hér prufur 
og verðlag á góðu hamplínuverki 
í útlandinu, svo hægt væri að gera 
pöntun héðan eftir þeirri vöru og 
fá hana sem krókaminnsta leið og 
kostnaðarminnsta til Eyjafjarðar.“

Björn bætti síðan við: „Ef 
Fiskifélagið sendir erindreka út 
ætti hann sem fyrst að geta útvegað 
upplýsingar um hvort betra væri að 

kaupa reknet 19 möskva og alin og 
önnur síldarnet svo og efni í lóðir 
og tauma.“

Eftir því sem leið á árið 1919 
harðnaði enn á dalnum hjá þeim 
sem fluttu inn veiðarfæri. „Er verð á 
veiðarfærum enn hækkandi og útlit 
fyrir að það haldist,“ sagði Arn-
grímur Fr. Bjarnason kaupmaður á 
Bolungarvík þann 17. september.

Menntun netagerðarmanna
Að lokum skulum við birta kafla um 
menntun netagerðarmanna.

Vísir að almennu námi í netagerð 
hafði þó orðið að veruleika árið 
1976 þegar Guðni Þorsteinsson, 
einn helsti sérfræðingur Hafrann-
sóknastofnunar í veiðarfæragerð, 
hóf að halda námskeið næstu árin 
í netagerð á vegum útgerðartækni-
brautar Tækniskólans. Þó ber að 
ítreka að áfram fór verklegt nám í 
netagerð fram á verkstæðum víða 
um landið. Jafnhliða stóð Nót, 
sveinafélag netagerðarmanna fyrir 
námskeiðum til að skilyrði um 
bóklegt nám yrðu uppfyllt. Árið 
1980 gaf menntamálaráðuneytið 
síðan út fyrirmæli um þriggja 
áfanga námskerfi á framhalds-
skólastigi fyrir allar iðngreinar. 
Það var ákveðið svar við hinum 
nýju fjölbrautaskólum. Í kjölfarið 
var iðnfræðsluráði falið að gera 
tillögur um tímaskiptingu einstakra 
námsgreina og niðurröðun 
þeirra á námsstig eins og gilti um 
framhaldsskóla sem störfuðu eftir 

netagerð

Fyrir því hefur 
almenningur hér, þar 
sem þyngstar búsifjar 

eru af yfirgangi 
botnvörpunga, jafnan 

fundið, að mesta 
nauðsyn er á, að sektin 

sé ákveðin minnst 
helmingi hærri.

Kennslustofa í netagerð.
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Við bjóðum hagstæðar leiðir  
til að fjármagna ný og notuð  
atvinnutæki og bíla sem henta  
rekstrinum þínum.
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áfangakerfi. Guðna Þorsteinssyni 
fiskifræðingi var falið að gera drög 
að námskrá. Þar þótti mikilvægt að 
allir notuðu sömu mælieiningar og 
teikningar væru í sömu stöðlum. 
Þessu fylgdu töluverðar breytingar 
á námsefni með tilsvarandi náms-
efnisgerð. Það átti við um netagerð 
sem og aðrar iðngreinar. Það vissi 
Guðni mætavel:

Við gerð námskrárinnar hefur oft 
komið í ljós, að námsgögn vantar 
alveg eða þá að vísað er í greinar 
eða staðla, sem ekki eru beint 
aðgengileg námsgögn. Því hefur 
mér dottið í hug, að hentugt væri 
að taka allt faglega efnið saman í 

eina bók fyrir utan það sem lýtur 
að veiðum og veiðarfærum, sem 
til er í aðgengilegu formi. Það er 
auðvitað ljóst, að enginn fjárhags-
legur grundvöllur er fyrir því, að 
gefa út stóra og óhjákvæmilega 
dýra bók eingöngu fyrir kennslu í 
veiðarfæragerð (netagerð). Því hef 
ég hugsað mér, að þetta yrði öðrum 
þræði handbók, sem bæði neta-
gerðarmenn og þeir sem versla með 
veiðarfæri myndu nota. Ennfrem-
ur mætti nota bókina við verklega 
kennslu bæði í stýrimannaskólum 
og grunnskólum.

Þrátt fyrir að formlega séð væri 
netagerðin viðurkennd iðngrein 

á framhaldsskólastigi var enn-
þá margt óljóst varðandi skipulag 
námsins og lítið samræmi á milli 
einstakra skóla. Einnig ber að ítreka 
að margir iðnskólar buðu ekki upp 
á nám í netagerð. Skýringar á þessu 
mátti rekja til þess að netagerð var 
fámenn starfsgrein sem leiddi til 
þess að skólarnir áttu í erfiðleikum 
með að halda uppi faglegri 
kennslu. Líka ber að ítreka að sem 
fyrr voru réttindi þeirra sjómanna, 
„sem hafa stundað netavinnu árum 
saman um borð í fiskiskipum“, 
óljós. Óskuðu sjómenn eftir því „að 
sækja námskeið, sem veitti þeim 
einhver réttindi til að starfa við 
netagerð í landi“.

Á fundi þann 20. febrúar 1985 fór 
fræðslunefnd í netagerð í iðn-
fræðsluráði fram á að nám í faginu 
yrði tvær annir í iðnfræðsluskóla 
og heildarnámstími greinarinnar 
yrði óbreyttur, alls 3 ár. Guðmundur 

Við gerð námskrárinnar hefur oft komið í ljós, að 
námsgögn vantar alveg eða þá að vísað er í greinar 

eða staðla, sem ekki eru beint aðgengileg námsgögn. 
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Gunnarsson hafði þegar kynnt hina 
nýja námskrá í netagerð á framhalds-
skólastigi á aðalfundi Landssam-
bands veiðarfæragerða í Vest-
mannaeyjum þann 19. janúar 1985 
við góðar undirtektir fundargesta. 
Menntamálaráðuneytið brást ekki við 
þessum hugmyndum með formlegum 
hætti. Hins vegar hafði ályktun 
Landssambands veiðarfæragerða frá 
landsfundi þess á Akranesi frá 23. 
apríl 1986 sín áhrif. Þar var skorað 
á þáverandi menntamálaráðherra, 
Sverri Hermannsson, að beita sér fyrir 
„aukinni menntun í netagerðariðn í 
iðn- og verkmenntaskólum ásamt að 
stuðla að námskeiðahaldi í netagerð 
úti á landi þar sem því verður við 
komið“. Strax um haustið og næstu 
misseri var boðið upp á námskeið í 
veiðarfærateiknun, netaskurði, ýms-
um útreikningum á neti, efnisfræði 
og fleiru. Aðalleiðbeinandi var Guðni 
Þorsteinsson fiskifræðingur og 
aðstoðarmenn frá stjórn Nótar, Lárus 
Pálmason og Jón Sigurðsson. En 
hver voru áformin um formlegt nám 
í netagerð á framhaldsskólastigi? Þar 
var breytinga að vænta.

Fyrsti fundur nýskipaðrar 
fræðslunefndar í netagerð fór fram 
29. mars 1988. Í nefndinni voru 
Guðni Þorsteinsson ritari, Jóhannes 
Jóhannesson formaður og Lárus 
Pálmason meðstjórnandi. Nefndin 
átti nokkra fundi fram á árið 
1989. Nefndarmenn ræddu þann 
möguleika að nemendur tækju 
tveggja anna grunnnám á heima-
slóðum. Vegna þess að nemendur 
í netagerð voru tiltölulega fáir voru 
nefndarmenn sammála um að 
þriðja önnin í greininni yrði kennd 
sameiginlega í einhverjum skóla 
sem hefði áhuga á að taka upp slíka 
kennslu. Það kom fram að Fjöl-
brautaskóli Suðurnesja hefði áhuga 
á því og Andreas Færseth, forstjóri 
Netaverkstæðis Suðurnesja, væri 
reiðubúinn að útvega aðstöðu 

og kennslu fyrir verklega þætti 
námsins. Einnig ræddu nefndar-
menn um nauðsynlegar breytingar 
á námskrá í netagerð, stofnun 
formlegs meistaraskóla og mótun 
endurmenntunarnámskeiða fyrir 
netagerðarmenn sem félagsmenn 
hjá Nót myndu undirbúa ásamt 
Landssambandi veiðarfæragerða 
(LV). Þann 14. desember 1988 fól 
menntamálaráðuneytið Fjölbrauta-
skóla Suðurnesja með formlegri 
tilskipun að taka að sér kennslu 
í netagerð og var tekið fram að 
nemendur lykju fyrst um helmingi 
almennra greina í sinni heima-
byggð. Ekki féll þessi ákvörðun alls 
staðar í góðan jarðveg. Á aðalfundi 
Landssambands veiðarfæragerða 
á Akureyri þann 17. nóvember 
1989 var eftirfarandi ályktun frá 
Sveinafélagi netagerðarmanna í 
Vestmannaeyjum (SNV) lesin upp:

1. Ef þessi ákvörðun á að taka gildi 
strax, hvernig verður með samninga 
undirritaða af meisturum og 
iðnnemum, sem kveða á um að námi 
skuli lokið frá öðrum skólum? Eru 
þeir samningar úr gildi fallnir?

2. Hvað með kostnaðarhliðina, 
ætla verkstæðiseigendur að greiða 
fargjöld og uppihald þeirra nema 
sem ekki búa í nágrenni Keflavíkur?

3. Flestir nema vinna með 
skólanámi, ætla eigendur netaverk-
stæða að greiða það vinnutap sem 
óhjákvæmilega hlýst af skólagöngu 
fjarri heimabyggð?

Þrátt fyrir þessi varnaðarorð voru 
í janúar 1990 skráðir 22 nemendur 
í netagerð við F.S. og þar af voru 
sex nemar úr Vestmannaeyjum. 
Töluvert dró úr aðsókn í námið 
á næstu misserum og hafði það 
nokkur áhrif.

Í lok kaflans segir: „Árið 2017 
urðu tímamót þegar ný námskrá 
í netagerð var samþykkt og 
námið metið sem löggilt iðngrein 
í menntamálaráðuneytinu. 
Guðmundur Gunnarsson, Gylfi 
Einarsson, Hörður Jónsson 
og Lárus Pálmason komu að 
námskrárvinnunni. Netagerð var 
komin í heimahöfn til framtíðar. 
Í lok árs 2019 urðu síðan þau 
tímamót að gildi tók ný reglugerð 
sem fól í sér að í stað netagerðar 
er löggilt heiti iðngreinarinnar 
veiðarfæratækni.“

Við hvetjum alla félagsmenn  
til þess að lesa bókina á vef 

félagsins, www.vm.is,
https://vm.is/um-vm/utgefid-efni/

saga-netagerdar-a-islandi

netagerð

Fullt troll í úthafinu á Reykjaneshrygg.
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Við höfum opnað nýja þjónustumiðstöð fyrir 
virkjanir og veitufyrirtæki landsins.

Verið velkomin í Völuteig 31 í Mosfellsbæ

www.deilir.is

Einstaklingar, sem vinna við viðhald á 
vélum, styðjast oft við kerfi.  Þessi kerfi 
kallast viðhaldsstjórar.  Viðhaldsstjórinn 
leiðbeinir okkur með viðhald, hvernig og 
hvenær skipta skal um smurolíu, stilla ventla, 
taka smurolíuprufur, skoða tannhjól o.fl.  
Góður vélamaður/vélakona fer eftir þessum 
leiðbeiningum og bregst við ef vélin fer að 
vinna óeðlilega.  Sagt er að fyrirbyggjandi viðhald á tækjum og 
tólum sé besta og ódýrasta viðhald í heimi. 

En hvað gerum við fyrir okkur? Getum við beitt fyrir-
byggjandi viðhaldi á okkur? Hlustum við á þarfir líkamans 
og hvað gerum við þegar hann sýnir veikleikamerki?  
Sumir gera ekkert, en aðrir láta skoða sig  þ.e.a.s. fara 
reglulega til læknis.  Læknir skoðar allt kerfið hjá okkur, 
tekur blóðprufur, sendir okkur í skoðun hér og þar.  En 
þetta viðhald er undir sjálfum okkur komið.  Við verðum 

að biðja um fyrirbyggjandi viðhald á 
líkama okkar.  Er ekki rétt að setja upp 

„viðhaldsstjóra“ fyrir okkur sjálf? Mað-
urinn er í raun vél sem þarf að fylgjast 
með og viðhalda. Förum í ristils-, 
krabbameinsskoðun, heyrnarmæl-
ingu,  stundum líkamsrækt og látum 
skoða okkur hátt og lágt. Það er best að 

byrgja brunninn áður en barnið fellur í hann.   
Fátt í lífinu jafnast á við góða heilsu og því best að láta 

fylgjast með henni. Hugsum um fyrirbyggjandi viðhald á 
okkur sjálfum. Til að hjálpa okkur að ná þessu markmiði 
hefur sjúkrasjóður VM Félags vélstjóra og málmtæknimanna  
samþykkt að styrkja félagsmenn vegna framangreindra 
skoðana.  

Valbjörn Höskuldsson.
Vélstjóri

Viðhaldsstjóri okkar - Hugum að heilsunni
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E fni sem þessi geta valdið 
exemi, bruna, bólum og 
bólgum í hársekkjum. Þar 

að auki geta mörg leysiefni farið 
beint gegnum húðina, borist út í 
blóðstrauminn og valdið skemmdum 
á öðrum líffærum svo sem þvagblöðru 
og heila.

Exem
Exem er samheiti yfir marga húð-
sjúkdóma sem eiga það sameigin-
legt að bólga myndast í ysta lagi 
húðarinnar. Húðin verður rauð, 
flagnar eða hreistrar, springur oft 
og getur klæjað. Stundum mynd-
ast litlar vökvafylltar blöðrur. 
Exem getur orsakast af meðfæddri 
exem tilhneigingu og hafa þeir 
einstaklingar oftast þurra og 
viðkvæma húð. Exem getur einnig 
stafað af ofnæmi fyrir efnum sem 
komast í snertingu við húðina, 
til dæmis nikkel og gúmmíefni. 
Exem getur einnig orsakast af 
ertandi efnum sem eyða vörnum 
húðarinnar svo þær bresta. Dæmi 
um þetta eru sápur og leysiefni.

Algengt er að fleiri en ein orsök 
eigi þátt í myndun exems, til dæm-
is einstaklingur með meðfædda 
exemtilhneigingu sem fær roða og 
sprungur af of mikilli sápunotkun.

Ertandi efni
Vörn húðarinnar gegn umhverfinu 
er aðallega fólgin í ysta lagi 
yfirhúðarinnar. Þar eru dauðar 
húðfrumur sem er pakkað saman 
milli fituefna. Þetta lag er kallað 
hornlagið og er mjög þunnt, eða 
brot úr millimetra á stærstum 
hluta líkamans, en 1 millimetri eða 
meira í lófum og á iljum. Efni sem 
eyða fitu valda því að fitulagið, 
sem heldur hornlaginu saman, 
eyðileggst og innri lög húðarinnar 
verða opin fyrir vatni, efnum, 
bakteríum og ofnæmisvöldum eins 
og til dæmis nikkel.

Helstu ertandi efni, sem vélstjórar  
komast í snertingu við, eru:
•	 Sápur
•	 Hreinsiefni
•	 Leysiefni

•	 Kælivökvar
•	 Olíur
•	 Sýrur

Ofnæmisvaldandi efni
Mörg efni, sem komast í snertingu 
við húðina, geta valdið ofnæmi. 
Þegar ofnæmi fyrir ákveðnu efni 
hefur myndast, eins og til dæmis 
nikkel, þá varir það oftast ævi-
langt. Ónæmisfrumur húðarinnar 
„muna“ eftir efninu þannig að þó 
einstaklingur forðist efnið í mörg ár 
þá fær hann samt exem þegar efnið 
snertir aftur húðina. Oftast fylgir 
meiri kláði ofnæmisexeminu en 
ertingsexeminu.

Dæmi um ofnæmisvaldandi 
efni sem vélstjórar geta komist í 
snertingu við:
•	 Rotvarnarefni í olíum og 

kælivökvum
•	 Gúmmíefni í hönskum, 

leiðslum
•	 Nikkel, kóbolt
•	 Epoxy og akrýl plastefni í  

lakki og límum

HeiLSa

Húðsjúkdómar 
og vélstjórar
Eftir því sem starfsumhverfi manna verður flóknara og tæknivæddara því fleiri tegundir  
efna komast í snertingu við húðina. Vélstjórar eru margir hverjir daglega í snertingu við olíur  
af ýmsum gerðum, leysiefni, sýrur og basa.
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Bólur
Sum efni geta valdið bólumyndun í 
húð ef þau eru nógu lengi í snertingu 
við hana.

Dæmi um svona efni eru olíur, 
feiti og efni sem innihalda klór og 
bróm. Hinar eldri gerðir smurolía 
ollu oftar þessu vandamáli, en 
hinar nýrri gerðir gera það síður. 
Bólur, sem orsakast af olíum, 
koma oft á handleggi og læri. 
Þar sjást þá graftarbólur, rauðar 
upphækkaðar bólur og jafnvel 
svartir fílapenslar.

Fyrirbyggjandi aðgerðir
Til að koma í veg fyrir exem af völdum 
ertandi og ofnæmisvaldandi efna er 
ráðlegt að nota hanska. Hanskarnir 
þurfa að vera þannig að efnin komist 
ekki í gegnum þá.

Skipta þarf reglulega um 
hanskana svo þeir ekki mettist af 
efnunum. Allflest leysiefni fara í 
gegnum hanska, sama hvaða gerð-
ar þeir eru. Leysiefnin eru varasöm 
vegna þess að þau fara mörg 
viðstöðulítið gegnum húðina og út 

í blóðstrauminn eins og fyrr segir. 
Takmarka þarf því eins og hægt er 
snertingu slíkra efna við húð með 
hlífðarfatnaði og öðrum aðferðum. 
Til að fyrirbyggja handarexem 
þarf að nota mildar sápur við 
handþvott. Ráðlegt er að nota 
rakakrem eftir hvern handþvott. 
Margar tegundir slíkra rakakrema 
eru til. Sumum líkar illa að nota feit 
rakakrem vegna þess að það gerir 
hendurnar sleipar. Til eru aðrar 

tegundir sem ganga inn í húð-
ina fljótlega eftir að þau eru borin 
á. Til eru varnarkrem og froður sem 
mynda ósýnilega himnu á húðinni. 
Þessar afurðir hafa stundum verið 
kallaðar „ósýnilegir hanskar“. Efni 
þessi eru borin á húðina nokkrum 
sinnum á dag og verja þá hendurnar 
fyrir vatni, olíum og öðru ytra áreiti.

Svona efni verja þó ekki húðina 
fyrir leysiefnum og þau geta ekki 
komið í staðinn fyrir hanska.

Exem er samheiti yfir marga húðsjúkdóma.

Exem getur stafað af ofnæmi fyrir efnum, til dæmis nikkel og gúmmíefni.
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Er eðlilegt að 
útgerðarmenn geti 
einhliða ráðið verði

til sjómanna?
Laugardaginn 1. maí síðastliðinn birti VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna 

auglýsingu í Fréttablaðinu þar sem kom fram samanburður á loðnuverði til 

Íslendinga annars vegar og Norðmanna hins vegar á nýafstaðinni vertíð.

Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður VM, skrifar:

Skoðun
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Í auglýsingunni bentum við á 
að á nýafstaðinni loðnuvertíð 
fengu íslenskir sjómenn 

greiddar að meðaltali 110 kr. á 
kíló frá íslenskum sjávarútvegs-
fyrirtækjum fyrir loðnuna. Á 
sömu loðnuvertíð borguðu sömu 
íslensku sjávarútvegsfyrirtæki 
norskum sjómönnum hins vegar 
að meðaltali 224 kr. á kíló fyrir 
loðnuna. 

Ég held að það sé óhætt að 
fullyrða að langflestir, sem vinna 
í íslenskum sjávarútvegi, viti að 
loðnan, sem íslensku sjómennirn-
ir veiddu, var mun verðmætari 
útflutningsvara á þeim tíma sem 
þeir veiddu loðnuna heldur en 
þegar norsku sjómennirnir máttu 
veiða hana.

Í kjarasamningum sjómanna 
stendur að sjómönnum „skal 
tryggt hæsta gangverð alls 
sem aflað er og aldrei lægra en 
útgerðarmaður fær fyrir sinn hlut.“

Vissulega greiddu útgerðar-
menn sjómönnum hlut úr því 
verði sem þeir greiddu til skipa 
sinna, en var þeim tryggt hæsta 
gangverð? Það stingur í augu 
að sömu útgerðir treystu sér að 
kaupa afla af norskum skipum á 
tvisvar sinnum hærra verði en þær 
borguðu íslenskum sjómönnum. 
Ég vil taka fram að það voru 
ekki allar íslenskar útgerðir sem 
keyptu afla af norskum skipum. 
En engu að síður vaknar sú 
spurning hvort verið er að borga 
sanngjarnt verð til íslenskra 
skipa?

Ef íslenskir sjómenn hefðu 
fengið að minnsta kosti sama verð 
fyrir loðnuna og norskir sjómenn 
hefðu rétt tæpir átta milljarðar 
komið til skipta til viðbótar á 
þessari litlu vertíð. Hverjir tapa á 
því? Það er auðvitað öll íslenska 
þjóðin sem tapar. Sjómenn tapa 
launum, hafnir tapa hafnargjöld-
um, sveitarfélögin tapa útsvari 
og ríkið tapar tekjuskatti og 
auðlindagjöldum. Sameiginlegir 

sjóðir okkar verða af háum upp-
hæðum í formi skatta og gjalda 
á hverju einasta ári. Fiskurinn í 
sjónum er þjóðarauðlind og við 
eigum öll rétt á að fá okkar hlut úr 
henni.

Spurning um verðlagningu á  
uppsjávarfiski vaknar 
á hverri vertíð
Við höfum áður vakið athygli á því 
að íslenskar útgerðir virðast greiða 
hærra verð til norskra skipa en 

Hefðu íslenskar útgerðir greitt íslenskum sjómönnum sama verð og norskum sjómönnum þá hefðu hafnir landsins 

fengið rúmum tveimur milljónum meira í hafnargjöld í þessari einu viku fyrir þessa einu tegund. 

Hverjir tapa á ógagnsæju fiskverði í sjávarútvegi á Íslandi?

Sjómenn tapa launum

Hafnir tapa hafnargjöldum

Sveitarfélögin tapa útsvari

Ríkið tapar tekjuskatti og auðlindagjöldum

25,17 kr/kg
verð á kolmunna 

til íslenskra sjómanna

36,07 kr/kg
verð á kolmunna til 
norskra sjómanna

Er þetta eðlilegt? 
Í einni og sömu vikunni í mars árið 2019 var meðalverð íslenskra skipa 

á kolmunna í bræðslu 25,17 krónur á kíló. 

Í sömu viku borguðu sömu íslensku fyrirtæki norskum skipum 36,07 krónur á kíló 
fyrir kolmunna í bræðslu, veiddan á sama stað úr sömu torfu. 
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íslenskra. Í mars 2019 keypti bræðsla 
á Íslandi kolmunna af bæði íslensku 
skipi og norsku skipi og greiddi 
bræðslan norska skipinu rúmlega 
43% hærra verð. Við höfum einnig 
bent á skýrslur frá Verðlagsstofu 
skiptaverðs. Þar má sjá samanburð á 
verði á makríl og síld á milli Íslands 
og Noregs frá 2012 til 2019, og er sá 

munur sláandi svo ekki sé meira sagt. 
Útgerðarmenn segja að það sé 

ekkert óeðlilegt við þetta. Það sem 
er hins vegar sérstakt og vekur upp 
spurningar er að þegar erlend skip 
landa á Íslandi þá er hægt að borga 
langtum hærra verð til þeirra en 
til íslenskra sjómanna og þegar ís-
lensk skip landa erlendis þá virðast 

sjómenn okkar fá miklu betra verð 
þar en þegar þeir landa á Íslandi. 
Það er ekki furða að við teljum að 
verið sé að brjóta kjarasamninga 
þegar þetta birtist okkur svona.

Við höfum reynt að vekja athygli á 
þessu meðal þingmanna. Því miður 
virðist lítill pólitískur vilji til að skoða 
málið og láta útgerðarmenn gera 
upp á réttum verðum. Hitti Ásgeir 
Jónsson seðlabankastjóri kannski 
naglann á höfuðið þegar hann benti 
á að hagsmunasamtök hafi of mikil 
áhrif á Íslandi? Þessu verðum við að 
breyta – fyrir okkur öll.

Við hjá VM - Félagi vélstjóra og 
málmtæknimanna höfum spurt 
áður og spyrjum enn: Er þetta 
eðlilegt?

Höfundur er formaður  
VM – félags vélstjóra og  

málmtæknimanna.

Guðmundur Helgi Þórarinsson.

Efnavara • Festingar • Slípivörur
Persónuhlífar • Handverkfæri

Vinnufatnaður • Rafmagnsvörur
Rafmagns og loftverkfæri

Hillukerfi og verkfæravagnar

Skoðun

Það stingur í augu að 
sömu útgerðir treystu 

sér að kaupa afla af 
norskum skipum á 

tvisvar sinnum hærra 
verði en þær borguðu 

íslenskum sjómönnum.
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ALLA LEIÐ

Til hamingju 
með daginn
sjómenn!

Við tökum þjónustuna alla leið
Það er okkur sönn ánægja að bjóða nú upp á enn betri þjónustu  
með nýrri og öflugri vefverslun N1 sem nýtist sjómönnum  
og útgerðarfyrirtækjum hvort sem er á sjó eða í landi.  
N1 sendir hamingjuóskir í tilefni sjómannadagsins og þakkar  
fyrir ánægjuleg samskipti alla leið!
  
 

„Þetta er tímabært, fyrirtæki í iðnaðinum hafa 
beðið í nokkurn tíma eftir þessu,“ segir Kristján 
Kristjánsson sviðsstjóri málm- og véltæknisviðs 
en IÐAN fræðslusetur hefur verið tilnefnt sem 
matsaðili fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem vinna 
með flúoraðar gróðurhúsalofttegundir samkvæmt 
reglugerð Evrópusambandsins 2015/2067. Vottunin 
tekur til aðstöðu og tækjabúnaðar fyrirtækja sem 
annast uppsetningu, úreldingu, viðgerðir, viðhald 
eða þjónustu í tengslum við fastan kæli-, loftræsi- 
og varmadælubúnað sem inniheldur flúoraðar 
gróðurhúsalofttegundir. „Vottunin er nauðsynleg 

mörgum fyrirtækjum og einstaklingum í íslensk-
um iðnaði en reglugerðin hefur þann tilgang að 
minnka notkun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda,“ 
segir Kristján og segir að nú þegar séu nokkur 
fyrirtæki komin í ferli til vottunar. „Við munum 
bjóða upp á fræðslu og ráðgjöf til bæði fyrirtækja 
og einstaklinga,“ segir Kristján.

Kristján Kristjánsson, sviðstjóri málm- og véltæknisviðs IÐUNNAR.

Nauðsynlegar vottanir 
í kæli -og frystiiðnaði
IÐAN tilnefndur matsaðili. Fyrirtæki komin í ferli til vottunar.
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viðtaL

Skúli segir að það séu rétt 
um tíu starfsmenn hjá MSV. 
Hann segir mest vera unnið 

fyrir fyrirtæki og virkjanir. „Við vorum 
með vélaviðgerðir en erum það ekki 
lengur. Erum meira í stálsmíði. Hér 
er systurfyrirtæki okkar, Myllan, sem 
er jarðvinnuútgerð og mölun á efni .“

Skúli segir að stundum vanti 
verkefni, einkum á veturna. Hann segir 
verkefni fyrir Orkusöluna í Lagarfossi 
hafa bjargað miklu síðasta vetur.  „Heilt 
yfir er þetta ágætt en verkefni sem 
tengjast virkjunum skipta okkur miklu 

máli. Þau björguðu alveg síðasta vetri. 
Nú er ágætt að gera. Við erum að ráða 
nokkra stráka til að vera hjá okkur í 
sumar.“

Eru það þá strákar sem eru að læra?
„Já.“ Hann segir að menn sæki 
skóla ýmist til Neskaupstaðar eða 
til Akureyrar. Skúli segir að þeir 
sem  mennti sig til þessara starfa 

Erum mest í nýsmíði
Auk þess að vera framkvæmdastjóri MSV er Skúli einnig stjórnarformaður Tækniminjasafns 
Austurlands. Safnið varð illa úti í aurskriðunum sem féllu  
á Seyðisfjörð skömmu fyrir jól. Þar varð umtalsvert tjón.

Skúli Vignisson framkvæmdastjóri, Myllan, stál og vélar:

Skúli Vignisson býr á Seyðisfirði. 
Heimili hans sakaði ekki við 
aurskriðurnar.
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haldi flestir áfram námi og bæti 
við sig vélstjórn og jafnvel fleiru 
en þeir skili sér ekki allir til starfa 
heima fyrir.

En fást menn til starfa  
þegar þess þarf?
„Það hefur ekki verið nein starfs-
mannavelta hjá okkur að ráði svo 
það hefur ekki reynt neitt á það sem 
heitið getur. Ég veit að það hefur 
verið erfitt fyrir sum fyrirtæki að 
fá menntaða menn. Til dæmis hjá 
Launafli á Reyðarfirði,“ segir Skúli.

Skúli er frá Egilsstöðum en býr 
á Seyðisfirði. Heimili Skúla sakaði 
ekki við aurskriðurnar í desember 
sem leið. En hann er stjórnarfor-
maður Tækniminjasafnsins. Þar 
fór ekki eins vel.

Hann segir bæjarbúa samstillta 
í að laga það sem hægt er. 
Hugur Skúla er nokkuð hjá Tæknim-
injasafninu. „Þó húsið standi megum 
við ekkert gera í því. Annaðhvort 
verður húsið rifið eða það verður 
minnisvarði. Nú þarf að byggja yfir 
safnið og skipulagsvinna er í gangi. 
Eins er verið að undirbúa að flytja 
gömul hús á öruggt svæði. Við 
viljum ekki rífa húsin.“

En hvað um muni safnsins?
„Það er talsvert sem tapaðist 
en sem betur fer tókst að bjarga 
miklum verðmætum.“

En andinn í bænum.  
Markast allt af aurskriðunum?
„Nei, við erum að reyna að vinna 
okkur út úr því. Verst er það hjá 
því fólki sem missti heimilin sín. 
Samt er bæjarlífið að komast í 
samt lag. En verksummerkin leyna 
sér ekki.“

Um Tækniminjasafnið var sagt:
„Tækniminjasafn Austurlands 
fjallar um sögu Íslands með 
áherslu á tæknivæðingu 
landsins frá um 1880 til dagsins 
í dag.  Sýndir eru m.a. munir, 
minjar, hús, myndir og verkferl-

ar.  Vegna sérhæfingar okkar sem 
minjasafns er fjallar um nú-
tímavæðingu þjóðarinnar er mikið 
um óvenjulegar vélar og búnað og 
aðrar menningarminjar sem ekki 
eru til sýnis í mörgum öðrum söfn-
um landsins. Tækniminjasafnið 
sýnir hvernig tæknibreytingar á 
fjölmörgum sviðum, t.d. véltækni, 
rafmagn, fjarskipti, samgöngur 
og byggingarlist eru samofnar 
breytingum á lifnaðarháttum 
og umhverfi. Safnið er einnig 

byggðasafn Seyðfirðinga.  Haldin 
eru námskeið og sýningar auk þess 
sem við stundum rannsóknir og 
kennslu og tökum þátt í marg-
víslegu menningarstarfi og sam-
starfsverkefnum.  Sýningar eru 
lifandi og leitast við að endurvekja 
andrúm tímans sem fjallað er um. 
Safnasvæðið er jafnframt tilval-
ið útivistarsvæði fyrir gönguferðir 
og samveru.  Lítil verslun er á 
safninu þar sem hægt er að fá 
bækur og minjagripi.“

ÖLL ALMENN VERKTAKASTARFSEMI

Eiríkur J. Ingólfsson ehf.
Sólbakka 8 • Borgarnesi • ejiehf@simnet.is

Eiríkur 894 5151 • Ingólfur 892 8610

Sumarhús • Gluggar • Hurðir • Fög
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Tækniminjasafnið skemmdist mikið. Það þarf nýtt hús á öðrum stað.
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HVERniG 
étuR Þú fÍL? 

Öryggi og heilbrigði á vinnustað í nokkrum bitum.

öryggi
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Að ná utan um öryggis- og heilbrigðismál á 
vinnustað er stórt, fjölbreytt og krefjandi verkefni. 
En hvernig étur maður fíl? Maður tekur einn bita í 

einu. Með þessum pistli er ætlunin að auðvelda þér leiðina 
með því að svara tveimur grundvallarspurningum sem 
margur öryggisstjórinn hefur glímt við:

Hvernig uppfyllir fyrirtækið kröfur um skriflega 
áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað? 

Hvað á að vera í öryggishandbók fyrirtækisins?
Svörin eru ekki tæmandi og án ábyrgðar, en ætlunin 
er að hafa greinina á mannamáli og setja svörin fram á 
einfaldan hátt.  

Samkvæmt íslenskum lögum, nánar tiltekið vinnu-
verndarlögum, þá er skylt að vera með „áætlun um öryggi 
og heilbrigði á vinnustað“.  

Það er mögulegt að öryggishandbók fyrirtækisins 
uppfylli skilyrði um áætlun um öryggi og heilbrigði en 
þá þarf að taka það sérstaklega fram þannig að það sé 
öllum ljóst.

Hvernig uppfyllir fyrirtækið kröfur um áætlun 
um öryggi og heilbrigði á vinnustað?
Áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað getur verið 
rafræn eða á pappír, en lykilatriði er að hún sé aðgengileg 
öllum starfsmönnum og eftirlitsaðilum Vinnueftirlitsins.

Helstu þættir öryggis- og heilbrigðisáætlunar eru: 

•	 Stjórnun og skuldbinding í  
öryggis- og heilbrigðismálum.

•	 Stefna fyrirtækisins í  
öryggis- og heilbrigðismálum.

•	 Yfirlit yfir helstu lög, reglur og reglugerðir.
•	 Áhættumat.
•	 Öryggisráðstafanir.
•	 Áætlun um heilsuvernd.
•	 Fræðsla og þjálfun.
•	 Fundargerðir öryggisnefnda.
•	 Skýrslur frá eftirlitsaðilum.

Stjórnun og skuldbinding
Hvernig er stjórnun öryggismála innan fyrirtækisins 
háttað? Öryggi og heilbrigði starfsfólks er veigamikill 
þáttur í samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Allur gangur 
er á því hver hefur umsjón með öryggis- og heilbrigð-

ismálum innan fyrirtækja, en allir bera ábyrgð þegar 
kemur að öryggi. Forstjóri/framkvæmdastjóri ber 
ábyrgð en getur falið öðrum framkvæmd og umsjón, 
þá gjarnan: öryggisstjóra, mannauðstjóra, skrifstofu-
stjóra eða sérfræðingi í samfélagslegri ábyrgð og oft 
er um að ræða samstarf þessara aðila. Öryggisverðir 
og öryggistrúnaðarmenn gegna einnig lykilhlutverki 
þegar kemur að öryggismálum fyrirtækja. Hvernig 
sem þessum málum er háttað í þínu fyrirtæki, þá 
er mikilvægt að skilgreina skipurit og/eða sam-
skiptaleiðir er varða öryggi og heilbrigði á þínum 
vinnustað. Samskiptaleiðir verða að vera skýrar og 
öllum starfsmönnum kunnar.

Ef starfsmenn eru 50 eða fleiri þarf að vera ör-
yggisnefnd, 2 öryggisverðir og 2 öryggisfulltrúar. Ef 
starfsmenn eru færri en 50 þarf að vera 1 öryggistrún-
aðarmaður og 1 öryggisvörður. Óhætt er að mæla með 
því að öryggisverðir séu fleiri en lög gera ráð fyrir, 
sérstaklega þar sem starfsemi fyrirtækja er dreifð og 
hafa þá t.d. 1 öryggisvörð á hverri starfsstöð.

Stefna fyrirtækisins í öryggis- og heilbrigðismálum
Hver er stefna fyrirtækisins í öryggis- og heilbrigðis-
málum? Sé slík stefna ekki til staðar nú þegar þá er 
verkefni fyrir höndum. Mismunandi er hvaða nafn slík 
stefna ber en sem dæmi má nefna: öryggis- og vinnu-
verndarstefna, öryggis- og heilbrigðisstefna, stefna í 
öryggis-, heilsu- og umhverfismálum og eða stefna í 
samfélagsábyrgð. Það gildir einu hvaða nafni stefnan 
er nefnd.  Stefna varðandi öryggis- og heilbrigðismál 
ætti að fela í sér sýn til framtíðar og stefnumarkmið. 
Dæmi um framtíðarsýn er núll slysastefna, vera til 
fyrirmyndar í öryggismálum, tryggja starfsfólki öruggt 
og heilsusamlegt umhverfi o.s.frv.  Dæmi um stefnu-
markmið eru: 

•	 Aðbúnaður og hollustuhættir á vinnustað.
•	 Lög og reglur.
•	 Fræðsla og þjálfun.
•	 Öryggismenning.
•	 Heilbrigður lífsstíll. 
•	 Stöðugar umbætur.

Mælt er með því að ná saman hópi fólks innan fyrirtæk-
isins: stjórnendum, öryggisvörðum og öryggistrúnað-
armönnum, til að setja niður stefnu og stefnumarkmið. 
Það fer eftir stærð og umfangi hvers fyrirtækis hvernig 
slík stefnumótunarvinna færi fram, allt frá fjölmennri 
vinnustofu til fámenns fundar. 
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Stefnan er leiðarvísir fyrirtækisins að bættu öryggi og 
unnið skal markvist að bættu öryggi í takt við stefn-
umarkmið í átt að þeirri framtíðarsýn sem fyrirtækið 
hefur sett sér. 

Fundargerðir öryggisnefnda
Halda skal fundi eins oft og þörf er á en aldrei sjaldnar 
en 4 sinnum á ári. Í áætlun um öryggi og heilbrigði skulu 
fundargerðir öryggisnefndar vera aðgengilegar öllum 
starfsmönnum. Dæmi um fundarefni öryggisnefndar: 
Slys og atvik, áhættumat, aðgerðaáætlun, öryggisreglur, 
skoðanir eftirlitsaðila, aðrar úttektir og vinnulýsingar.

Skýrslur frá eftirlitsaðilum
Sem dæmi, vinnuvélaskoðanir og eftirlitsheimsóknir 
Vinnueftirlitsins, einnig skoðanir frá öðrum aðilum 
eins og við á, t.d. eldvarnareftirlit og skoðanir á vegum 
tryggingafélags.

Yfirlit yfir helstu lög, reglur og reglugerðir
Regluverk öryggis – og heilbrigðismála er ansi viðamikið 
og ekki verður farið í hvern lagastaf í þessum pistli. Hins 
vegar má taka fram að helstu lög, reglur og reglugerðir 
varðandi öryggi og heilbrigði á vinnustað eru: 

•	 Lög um aðbúnað, hollustuhætti og  
öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980

•	 Reglugerð um vélar og tæknilegan  
búnað nr. 1005/2009

•	 Reglugerð um skipulag og framkvæmd vinnu-
verndarstarfs á vinnustöðum nr. 920/2006

•	 Reglugerð um verndun starfsmanna gegn  
hættu á heilsutjóni af völdum efna á  
vinnustöðum nr. 553/2004

•	 Reglur um notkun persónuhlífa nr. 497/1994
•	 Reglur um gerð persónuhlífa nr. 501/1994 

Ef um byggingarvinnustað ræðir þá einnig: 

•	 Byggingareglugerð nr. 112/2012
•	 Reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggis-

ráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra 
tímabundna mannvirkjagerð nr. 547/1996

Hafið í huga að hér eru aðeins taldar upp helstu lög 
og reglugerðir en reglugerðalisti getur innihaldið tugi 
reglugerða, sem þarf að uppfylla, vakta og uppfæra ef 
breytingar verða á lögum er snerta starfsemi fyrirtæk-
isins.

Áhættumat
Áhættuprófíll (helstu áhættuþættir) fyrirtækja er 
misjafn eftir því hver starfsemi þess er. Óháð því hver 
áhættuprófillinn er, þá er öllum fyrirtækjum skylt að 
áhættumeta vinnustaðinn og þau störf sem þar eru 
unnin. Einnig er gott að innleiða einstaklingsbundið 
einfalt áhættumat á verkstað áður en vinna hefst. Slík 
aðferðafræði er t.d. „Staldraðu við“ og „Taktu fimm“. 
Áhættumat á verkstað stuðlar að öflugri öryggismenn-
ingu þar sem gert er ráð fyrir að taka tíma í að huga 
að öryggi, alla daga - alltaf. Í áætlun um öryggi og 
heilbrigði á vinnustað ætti áhættumat fyrirtækisins að 
liggja fyrir og áhættuprófíll fyrirtækis að vera þekktur.  
Dæmi um algenga áhættuþætti í rekstrarumhverfi 
fyrirtækja eru:

Efni og  
efnasambönd

Geislun Hiti, eldur, 
sprenging

Hljóð,  
hávaði

Líffræðilegir Lýsing náttúrulegir Félags-,  
andlegir og 
hegðunar-
tengdir

rafmagn Þrýstingur Þyngdarafl,  
fall

úrgangur

Vélrænir Vinnuum-
hverfi

Vinnuvélar, 
farartæki og 
lyftibúnaður

Vinnu-
vistfræði

öryggi
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Í áætlun um öryggis- og heilbrigðismál skal tekið fram 
hvaða öryggisráðstafanir fyrirtækið viðhefur til að draga 
úr áhættu byggt á áhættumati.

Áætlun um heilsuvernd
Áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum skal 
innihalda áætlun um heilsuvernd.  Í áætluninni þarf að 
koma fram hvaða ráðstafanir eru gerðar til að stuðla að 
andlegu og líkamlegu heilbrigði starfsfólks, t.d. tilgreina 
ef fyrirtækið býður starfsfólki reglulegar heilsufarsskoð-
anir, styrki til íþróttaiðkunar sem og ferli og viðbrögð ef 
einelti eða áreitni kemur upp á vinnustað.

Fræðsla og þjálfun í öryggismálum
Atvinnurekanda ber að sjá til þess að starfsfólk hljóti 
viðeigandi þjálfun og hafi þá hæfni sem þarf til að móta 
góða öryggismenningu og viðhafa örugg vinnubrögð. 
Skyndihjálp, öryggisreglur, öruggt verklag, vinnulýsingar, 
stefna í öryggis- og heilbrigðismálum eru dæmi um atriði 
sem þurfa að vera hluti af þjálfun starfsfólks. Einnig ætti 
starfsfólk að kunna góð skil á innihaldi áætlunar um öryggi 
og heilbrigði sem og öryggishandbókar.

Hvað á að vera í öryggishandbók fyrirtækisins?
Helstu þættir sem öryggishandbók ætti að innihalda:

•	 Öryggisreglur fyrirtækisins.
•	 Vinnuleiðbeiningar.
•	 Viðbrögð í neyð.
•	 Kröfur til verktaka (ef við á).
•	 Öryggisskoðanir á vinnustað/verkstað.
•	 Mælikvarðar á árangur.
•	 Slys og atvik.
•	 Eyðublöð og gátlistar.

Öryggisreglur fyrirtækisins
Í öryggishandbók skulu allar öryggisreglur fyrirtækisins kynnt-
ar og brot á þeim reglum öllum ljósar, bæði starfsmönnum 
og einnig verktökum sem starfa á vegum fyrirtækisins. Dæmi 
eru um að setja eina gullna reglu, öllum er heimilt að stöðva 
óörugga vinnu og síðan aðrar mikilvægar öryggisreglur sem 
„bjarga lífum“ – og eiga við um sérstaklega hættulega vinnu 
sem gæti kostað líf ef ekki er unnið skv. öryggisreglunni (e. 
life saving rules). Skilgreining á gullnum reglum og öðrum 
mikilvægum öryggisreglum fer eftir áhættumati og áhættu-
prófíl hvers fyrirtækis. 

Algengt er að öryggisreglur séu settar varðandi eft-
irfarandi. Þessi listi er ekki tæmandi heldur einungis 
dæmi um algengar öryggisreglur, öryggisreglur hvers 
fyrirtækis ákvarðast af áhættumati og áhættuprófíl 
þess fyrirtækis.

Áhættuþáttur fjarlægður 

Áhættuþætti skipt út  

Auka fjarlægð starfsfólks 
/búnaðar frá hættu 

 

Breytingar á vinnuaðferðum 

Notkun á persónuhlífum til að vernda starfsfólk 

Öryggisráðstafanir
Í áhættumati skal gerð grein fyrir öryggisráðstöfunum/mildunarráðstöfunum til að draga úr áhættu.  
Afar mikilvægt er að hafa í huga áhrif og skilvirkni þeirra. Öryggisráðstafanir skulu ákvarðaðar þannig:
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•	 Vinna í hæð.
•	 Akstur og gangandi umferð.
•	 Efni og efnanotkun (notkun, geymsla og förgun).
•	 Hífingar.
•	 Vinna við vélar og tæki.
•	 Heit vinna.
•	 Notkun persónuhlífa.
•	 Húshald (frágangur á vinnustað).
•	 Vinna við rafmagn.
•	 Bann við notkun áfengis og vímuefna.
•	 Jarðvinna og gröfur.

Aðrar reglur en öryggisreglur eru reglur varðandi 
aðgengismál, myndatökur og fleira. 

Vinnuleiðbeiningar
Leiðbeiningar um hvernig skal vinna ákveðna vinnu á 
öruggan hátt. Vinnuleiðbeiningar byggja á áhættumati og 
eru í takt við öryggisreglur fyrirtækisins. Við gerð vinnuleið-

beininga er nauðsynlegt að fá þá sem vinna verkið til að 
setjast niður og skrá niður öruggt verklag og gera úrbætur á 
vinnuaðstæðum sé þess þörf til að tryggja enn frekar öryggi. 

Viðbrögð í neyð
Í öryggishandbók skulu viðbragðsáætlanir aðgengilegar 
og farið ítarlega yfir viðbrögð í neyð. Krafa um að allir 
kynni sér neyðaráætlanir, þekki söfnunarstaði og hvar 
neyðarbúnaður er staðsettur, s.s. slökkvitæki, brunaslöngur, 
hjartastuðtæki og sjúkrakassar.

Kröfur til verktaka
Mikilvægt er að tiltaka með skýrum hætti í öryggis-
handbók þær kröfur sem fyrirtækið gerir til verktaka 

Í öryggishandbók skal taka fram 
hvar og hvernig skal tilkynna slys og 

hvernig rýni slysa er háttað. 

öryggi
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og að sömu lágmarkskröfur séu gerðar til mismunandi 
verktaka, tryggja að kröfur varðandi öryggi og heilsu séu 
ýtarlega tilgreindar í samningum við verktaka.

Öryggisskoðanir 
Í öryggishandbók ætti að vera góð yfirsýn öryggisskoðana 
og úrbóta sem gerðar eru í kjölfar þeirra. Öryggisskoðanir 
geta verið framkvæmdar af öryggisfulltrúum, stjórnend-
um eða ytri aðilum, allt eftir eðli og stærð og ákvörðun 
fyrirtækisins. 

Frammistaða og árangur
Hver er frammistaða og árangur í öryggismálum, hvaða 
mælikvarðar eru til staðar? Mest notuðu mælikvarðar í 
öryggismálum eru fjöldi slysa og fjarvera vegna slysa á 
vinnutíma. Þó er rétt að taka fram að þessir mælikvarðar 
eru ekki endilega þeir bestu og er gott að vera einnig 
með leiðandi mælikvarða sem gætu til að mynda verið 
fundir öryggisnefnda, öryggisþjálfun starfsmanna í 
klst., áhættumat (fjöldi, uppfærslur), viðbragðsæfingar, 
öryggisúttektir, ábendingar, næstum slys, atvik og 
úrbætur.

Slys og atvik
Skilgreiningar á hugtökum. 

Fjarveruslys er slys þar sem hinn slasaði er frá vinnu 
slysadaginn og næsta dag. Fjarveruslys er skylt að 
tilkynna til Vinnueftirlitsins. 

Umönnunarslys eru slys þar sem starfsmaður þarf 
aðhlynningu heilbrigðisstarfsfólks en kemur til vinnu 
næsta dag. Óhætt er að mæla með því að senda inn 
tilkynningu til Vinnueftirlitsins ef um umönnunarslys er 
að ræða, sérstaklega ef möguleiki er á því að afleiðingar 
slyssins geti verið  langvinnar, t.d. ef starfsmaður 
verður fyrir höggi. 

Skyndihjálparslys eru slys þar sem um 
lítilsháttar meiðsl er að ræða, t.d. lítill 
skurður eða mar.

Næstum slys og atvik þar sem 
aðstæður voru með þeim hætti að 
slys hefði getað orðið eða þar sem 
aðstæður eru óöruggar.

Í öryggishandbók skal taka fram 
hvar og hvernig skal tilkynna slys 

og hvernig rýni slysa er háttað. Hvað gerðist, af hverju 
og hvað var gert til að tryggja að slíkt endurtaki sig ekki í 
sömu eða svipuðum aðstæðum? Dæmi um aðferðafræði 
til að rýna slys eru: 5 ways, Fishbone og TapRooT.

Tilkynningar um næstum slys og atvik skal meðhöndla 
af sanngirni og er óhætt að mæla með aðferðafræði sem 
nefnist Sanngirnismenning (e. Just Culture).

Áætlun um öryggi og heilbrigði á 
vinnustað/öryggishandbók
Hægt er að mæla með því að samræma skriflega áætlun 
um öryggi og heilbrigði og öryggishandbók.  Slíkt leiðir til 
mikillar einföldunar, skilvirkni og eykur yfirsýn til muna.  
Innihald gæti verið á þessa leið: 

•	 Inngangur.
•	 Stjórnun og skuldbinding í öryggis- og 

heilbrigðismálum.
•	 Stefna fyrirtækisins í öryggis- og 

heilbrigðismálum.
•	 Fundargerðir öryggisnefnda.
•	 Skýrslur frá eftirlitsaðilum.
•	 Yfirlit yfir helstu lög, reglur og reglugerðir sem 

snúa að öryggis- og heilbrigðismálum.
•	 Áhættumat.
•	 Öryggisráðstafanir.
•	 Öryggisreglur fyrirtækisins.
•	 Áætlun um heilsuvernd.
•	 Vinnuleiðbeiningar.
•	 Viðbrögð í neyð.
•	 Kröfur til verktaka (ef við á).
•	 Öryggisskoðanir á vinnustað/verkstað.
•	 Mælikvarðar á árangur.
•	 Slys og atvik.
•	 Eyðublöð og gátlistar.

Höfundur greinar er  
j. Snæfríður Einarsdóttir  
ráðgjafi hjá HSE Consulting.
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M .E. Jessen var fyrsti skóla-
stjóri Vélskóla Íslands. 
Í viðtali frá árinu 1940 

hefur skólastjórinn áhyggjur af 
aðstöðu skólans.

„Ég vil fyrst og fremst segja 
það,“ svaraði skólastjórinn, „að 
við erum í vandræðum vegna hús-
næðisleysis. Skólinn er ekki nógu 
fullkominn, einmitt vegna þess að 
hann vantar tæki vegna þess að 
hvergi er hægt að koma þeim fyrir 
og húsnæðisskorturinn stendur 
skólanum fyrir þrifum hvar sem á 
er litið.“

Væri ekki eðlilegast að reist yrði stór 
bygging, þar sem allir skólar sjómanna-
stéttarinnar hefðu aðsetur sitt?
„Jú, það tel ég einmitt heppilegast. 
Við hér á Íslandi eigum því láni að 
fagna að engin togstreita á sér stað 
milli hinna ýmsu greina sjómanna-
stéttarinnar. Þess vegna ætti 
okkur að veitast auðveldara að fá 
nauðsynjamál okkar fram. Það þarf 
að reisa stóra byggingu þar sem 
Sjómannaskólinn, Vélstjóraskólinn, 
Loftskeytaskólinn, Rafmagns-
skólinn, Matsveinaskólinn o.s.frv. 

hafa aðsetur sitt. En ég vil taka það 
fram, að óþarfi er að reisa þessa 
byggingu alla í einu þó að það 
væri skemmtilegast. Það má vel 
reisa nokkuð af byggingunni fyrst 
og bæta síðan við hana smátt og 
smátt eftir því sem þörf gerist. Ég 
skal segja yður, að við höfum oft 
fengið fjárveitingar til smávægi-
legra kaupa á kennsluáhöldum 
í vélfræðinni, en það hefir alltaf 

verið mjög lítið, enda verð ég að 
játa að við höfum lítið að gera með 
tæki sem við höfum hvergi rúm 
fyrir. Við höfum meira að segja 
orðið að geyma tæki okkar úti í bæ. 
Í sambandi við byggingu veglegs 
Sjómannaskóla vil ég benda á það, 
að matsveinaskóli væri sjálfsagður 
einnig, þar gætu svo allir nemendur 
hinna ýmsu greina haft mötuneyti.“

Hvað segið þér um stað  
fyrir slíka byggingu?
„Stýrimannaskólinn stendur nú við 
Stýrimannastíg og í miðju hverfi 
sjávargatnanna. Þarna eru Öldugata, 
Bárugata, Ægisgata og Hrannar-
stígur og jafnvel fleiri. Þarna hefir 
nú Sjómannaskólinn starfað í hálfa 
öld og unað sér vel, lóðin er stór 
og góð og byggingin myndi sóma 
sér ágætlega þarna, þó að sumum 
virðist ef til vill að timburhúsið, sem 
þarna er nú, og notast er við, sé ekki 
veglegt.“

M. E. Jessen kom hingað til 
lands árið 1911 til að veita kennslu 
í véladeild við Sjómannaskólann. 
Þá hafði hann nýlokið við að 
taka fullnaðarpróf frá Vélskól-

Sagan

Þegar Vélskólinn 
var nánast á götunni
Fyrsti skólastjóri Vélskólans hafði áhyggjur af aðstöðu Vélskólans á 25 ára afmæli skólans. 

Hér er gamalt viðtal við M.E. Jessen.
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anum í Kaupmannahöfn, en 
áður hafði hann siglt allmikið. 
Síðan var hann aðalmaður við 
samningu frumvarpsins um stofn-
un Vélstjóraskólans 1915 og þá 
þegar forstjóri skólans. Jessen er 

nú tæpra 55 ára að aldri og hefir 
verið hér í 29 ár.

Vélstjóraskólinn hefir útskrifað 
240 vélstjóra, 56 raffræðinga og 32 
vélgæslumenn.

Það skal játað, að byggingarefni 

er nú dýrt og því óhagkvæmt að 
ráðast í að reisa stórbyggingar. 
En það væri vel viðeigandi af-
mælisgjöf íslensku þjóðarinnar til 
hinnar glæsilegu sjómannastéttar 
núna þegar Vélstjóraskólinn er 
25 ára og Sjómannaskólinn 50 
ára á næsta hausti, að Alþingi 
samþykkti á komandi vetri 
fjárveitingu til byggingar handa 
skólum hennar til þess að 
nota strax og stríðinu léttir og 
byggingarefni verður fáanlegt við 
skaplegu verði. Það er ekki hægt 
að neita því, að ástand skólamála 
sjómannastéttarinnar er einhver 
svartasti bletturinn á þjóðinni 
eins og nú er komið.

Til hamingju 
með daginn 

sjómenn!

„Þarna hefir nú Sjómannaskólinn starf-
að í hálfa öld og unað sér vel, lóðin er 
stór og góð og byggingin myndi sóma sér 
ágætlega þarna, þó að sumum virðist ef 
til vill að timburhúsið, sem þarna er nú, 
og notast er við, sé ekki veglegt.“



6 8   t í m a r i t  V m  -  j ú n í  2 0 2 1

þrautir

Notið tölustafina frá 1-9. Allir tölustafirnir eiga að 
koma í hverja heildarlínu, lárétt eða lóðrétt, líka 
innan hvers 3x3ja reita kassa. Sami tölustafur má ekki 
koma tvisvar fyrir í sömu heildarlínu (9 reita) lárétt 
eða lóðrétt, og ekki heldur innan hvers kassa.

Í óreglulegum sudoku eru kassarnir fyrir hina 9 tölustafi 
ekki reglu-legir en þrautin er eftir sem áður sú sama. 
Það er að eingöngu má nota hvern tölustaf frá 1 upp í 
9 í hverjum kassa, þótt hér séu þeir óreglulegir og að í 
hverri línu, lárétt og lóðrétt gildir það sama og í öðrum 
sudogu að aðeins má hver tala koma fyrir einu sinni.

Í þessari gátu á að finna hvaða bókstafi hver tala í reitunum stendur fyrir. Við gefum 
upp þrjá stafi og góð byrjun er að setja þá stafi alstaðar þar sem við á í gátunni og rekja 
sig síðan áfram með ágiskunaraðferðinni. Gott ráð er til dæmis að leita uppi tölur sem 
líklega tákna tvöfalda samhljóða og þá stafi sem telja má að séu algengari en aðrir.

SudokuGetur þú fundið út ...

Óregluleg Sudoku
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Challenging Jigsaw Sudoku by Krazydad, Volume 1, Book 56

The only way to get rid of temptation is to yield to it....I can resist
everything but temptation.

-- Oscar Wilde

Jigsaw Sudoku #5

3 1 2
6

1 9
5 9 6

8 1 4 3
9 5 3

6 5
8

2 7 8

Jigsaw Sudoku #6

6 5 7
6 4

1 2 9
4 8 3

8 7 1
9 6 8

2 9 6
3 1

4 9 2

Jigsaw Sudoku #7

5 4 1 7
9

6 9
3 8

9 6
3 2

8
6 5 9 4

Jigsaw Sudoku #8

6
6

3 8
8 5 1 3
9 2 7

4 7 6 2
1 2

9
5

S
1 2

I
3 4 5 6 7 8 9 10

11

R
12 13 14 15 16 17 18 19

9 7 1

8 4 9 7

1

7 5 2

4 6

5 8 9

8 7 5 3 1

1 5 3

6 8

4 9 2

3 7 8

8 1 4

5 4

9 3

2 9

7 9 1

4 1 2 5 9

5 8 6

Lykilkrossgáta

1203
5611

8917
7815

551?

 . . . hvaða tala á að vera þar sem spurningarmerkið

 er á neðsta miðanum?



Veiðikortið

Útilegukortið

Félagsmönnum VM stendur 
til boða að kaupa veiðikortið 

fyrir árið 2021
Veiðikortið kostar kr. 5.000 til félagsmanna 

VM en kr. 8.900 í almennri sölu.

Hver félagsmaður getur keypt eitt kort.

Kortin eru seld á skrifstofu VM og send félags-
mönnum úti á landi þeim að kostnaðarlausu.

Félagsmönnum VM stendur til boða  
að kaupa Útilegukortið fyrir árið 2021

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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Sendu lausnarorð á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi fyrir 20. ágúst.

Dregið verður úr innsendum lausnum. Í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum VM.

Vinningshafi krossgátu úr 2. tölublaði 2020 er Hafdís María Svanberg Óskarsdóttir.

EiNuNgiS FélagSMENN gETa SENT iNN lauSNaRoRð

kroSSgÁta



Óskum sjómönnum, og landsmönnum öllum, 
heilla á sjómannadeginum



Sjómenn, 
til hamingju!
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