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	 Ágætu	félagsmenn,

Enn	er	ástandið	í	þjóðmálunum	þannig	að	óvissan	er	í	

aðalhlutverki.	Hvað	framundan	er	í	atvinnumálum	og	þar	með	

afkomu	landsmanna	er	okkur	öllum	efst	í	huga	flesta	daga.	

Þær	fréttir	sem	við	fáum	af	ástandi	efnahagsmála	heimsins	eru	

ekki	til	að	auka	bjartsýnina.	Mér	finnst	ég	alltaf	vera	að	skrifa	

sömu	frasana.	Þar	sem	lítið	breytist	eru	fá	tilefni	til	að	líta	

fram	á	veginn	með	jákvæða	framtíðarsýn	og	sjálfsagt	verður	

það	þannig	næstu	misserin.	Ég	upplifi	ástandið	í	dag	eins	og	í	

tapaðri	orustu,	þar	sem	afleiðingarnar	af	hruninu	koma	nú	mjög	

skyndilega	og	hafa	alvarleg	áhrif	á	hagi	fólks.

Hægagangurinn	í	að	taka	á	þeim	sem	ollu	þessum	óförum,	

virðist	vera	að	fara	í	sama	farveg	og	fyrir	hrunið	á	

bankakerfinu.	Alltof	margir	vissu	í	hvað	stefndi	en	enginn	gerði	

neitt.	Því	velti	ég	því	fyrir	mér	hvort	pólitíkin	hafi	verið	svo	

innvinkluð	inn	í	spillinguna	og	gjörninginn	allan	að	hún	geti	ekki	

beitt	sér	á	þessa	menn.	Þess	vegna	fljóti	þetta	viljandi	hægt	

og	rólega	áfram	án	aðgerða,	þar	til	of	seint	verður	að	gera	

eitthvað.	Til	að	koma	böndum	á	þá	einstaklinga	sem	ábyrðina	

bera	og	misnotuðu	aðstöðu	sína.

Væri	t.d.	ekki	meiri	þörf	á	að	reisa	nýja	fangelsið	en	að	

halda	áfram	með	tónlistarhúsið	ef	ætlunin	er	að	gera	

eitthvað?	Við	munum	ekki	sætta	okkur	við	að	láta	leggja	á	

okkur	allar	þær	byrðar	sem	framundan	eru,	ef	þeir	sem	ollu	

þessu	verða	ekki	látnir	sæta	ábyrgð.	Það	er	það	sem	ég	tel	

að	liggi	þyngst	á	almenningi	í	dag.	Ef	þau	pólitísku	öfl	sem	

starfa	í	dag	geta	það	ekki,	hvernig	eiga	þau	þá	að	geta	gert	

eitthvað	af	viti	á	öðrum	sviðum	fyrir	almenning	í	landinu?	

Hvar	erum	við	þá	stödd	sem	þjóð?

VM	beitti	sér	fyrir	því,	að	sýnu	frumkvæði,	að	halda	

ráðstefnu	með	Málmi	og	Samtökum	iðnaðarins	um	stöðu	

málm-	og	véltæknifyrirtækja	á	Íslandi.	Var	hún	hugsuð	til	

að	draga	athyglina	að	starfandi	fyrirtækum	í	greinunum	og	

menntunarþörf	starfsmanna	þeirra.	Yfirskrift	ráðstefnunnar:	

„Björt	framtíð	málm-	og	véltækniiðnaðar	á	Íslandi	ef...“	reyndist	

eiga	vel	við	og	að	ráðstefnunni	lokinni	fylltist	maður	bjartsýni	

á	framtíðina.	Mikill	hugur	og	bjartsýni	virðist	ríkja	hjá	þeim	

fyrirtækjum	sem	komu	og	kynntu	sig.	Þau	voru	með	margar	

hugmyndir	tilbúnar	til	að	auka	umsvif	sín	og	fara	inn	á	nýjar	

brautir.	„Ef“	sem	yfirskriftin	endaði	á,	er	það	sem	að	mínu	viti	

snýr	að	stjórnvöldum.	Umhverfið	sem	ríkisvaldið	getur	haft	

áhrif	á	að	skapa,	með	réttri	innkaupastefnu	og	viljinn	til	að	nýta	

sér	allar	glufur	í	EES	samningnum	er	lykilinn	að	því	að	hjálpa	

við	að	byggja	hér	upp	fyrirtæki,	halda	verkefnunum	innanlands	

og	skapa	störf.	Þau	ljótu	dæmi	um	það	hvernig	ákvarðanir,	um	

að	senda	verkefni,	sem	boðin	hafa	verið	út,	til	annarra	landa,	

hafi	snúist	um	hagsmuni	þeirra	sem	ákvarðanirnar	hafa	tekið,	

ferðalög,	eftirlitsferðir	og	dagpeninga,	fyrir	þá	sjálfa,	eru	mörg,	

þó	innlend	fyrirtæki	hafi	verið	samkeppnisfær.

Stefnan	hefur	ekki	verið	að	efla	innlend	fyrirtæki	og	auka	

atvinnu	innanlands.	Nú	er	þetta	að	koma	niður	á	okkur.	Ef	öll	

þau	verkefni	sem	flutt	voru	út	hefðu	að	stórum	hluta	verið	

framkvæmd	hér	innanlands	hefðu	fyrirtækin	getað	byggt	

sig	upp	hægt	og	rólega	og	orðið	í	sterkari	stöðu	til	að	taka	

að	sér	stærri	og	fjölbreyttari	verkefni.	Það	má	segja	að	

hið	opinbera	og	fyrirtæki	í	almannaeign	hafi	verið	að	reka	

skemmdarstarfsemi	gagnvart	þessum	fyrirtækjum	og	öllum	

þeim	störfum	sem	við	hefðum	getað	haft	á	Íslandi	í	málm-

og	véltækni.	Stefna	hins	opinbera	skiptir	sköpum	í	að	bæta	

aðstöðumun	fyrirtækja	og	hjálpa	þeim	í	samkeppninni,	án	þess	

að	verið	sé	að	tala	um	ríkisstyrki.	Það	er	staðreynd	sem	hægt	

er	að	sjá	hjá	hinum	ýmsu	þjóðum	þar	sem	stjórnvöld	hafa	

markað	sér	ábyrga	stefnu	í	uppbyggingu	atvinnulífsins.

Ég	hefði	viljað	sjá	fleiri	af	okkar	félagsmönnum	á	ráðstefnunni	

og	sérstaklega	meira	af	ungu	fólki,	en	nóg	um	það,	ráðstefnan	

heppnaðist	mjög	vel.	Að	lokum	varðandi	ráðstefnuna	þá	furða	ég	

mig	á	því	að	fjölmiðlar	höfðu	engan	áhuga	á	að	fjalla	um	„Bjarta	

framtíð“	í	öllu	svartnættinu	og	tækifæri	í	þessum	greinum.		
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Við	lögðum	okkur	fram	við	að	vekja	athygli	á	ráðstefnunni	en	

engin	umfjöllun	fékkst	um	hana	í	fjölmiðlum.	Þó	sprotafyrirtæki	

séu	góð	og	nauðsynleg	viðbót	má	ekki	gleyma	þeim	fyrirtækjum	

sem	eru	til	og	eru	með	marga	sprota	tilbúna	hjá	sér.

Fulltrúaráð	VM	var	boðað	til	fundar	og	tók	ákvörðun	

um	að	VM	tæki	þátt	í	því	að	fresta	endurskoðun	og	

framlengingarákvæðum	kjarasamninga	á	almennum	markaði	

fram	til	loka	júní	2009.	Ég	tel	að	þetta	sé	mjög	skynsöm	

ákvörðun,	þó	einstaka	formenn	hafi	lagst	gegn	þessu	og	höfðu	

uppi	stór	orð	um	svik	við	launafólk.	

Eftir	að	ég	fór	að	kynnast	starfinu	innan	ASÍ,	þá	virðast	

ákveðnir	aðilar	þar	komast	upp	með	það	ábyrgðarlaust	að	

gefa	allskonar	yfirlýsingar	í	fjölmiðlum	um	eigið	ágæti.	Þetta	

eru	einstaklingar	sem	hafa	hvorki	lausnir	eða	kjark	til	að	axla	

ábyrgð	þegar	á	reynir,	til	að	taka	mikilvægar	ákvarðanir.		

Að	mínu	viti	verðum	við	að	vanda	okkur	mjög	mikið	núna	þó	

að	við	séum	ekki	sátt	við	hlutina,	því	ef	við	spilum	ekki	rétt	

úr	okkar	málum,	getur	það	kostað	okkur	lengri	tíma	að	vinna	

okkur	út	úr	kreppunni.	Við	munum	að	sjálfsögðu	krefjast	

þess	að	við	komum	til	með	að	hafa	mikið	um	það	að	segja	

hvernig	samfélagið	og	skipting	þjóðarauðsins	mun	verða	

í	uppbyggingunni,	fyrir	þær	fórnir	sem	við	munum	þurfa	

aða	axla	fyrir	snillingana	og	misvitra	pólitíkusa.	Það	munar	

auðvitað	alla	um	þær	hækkanir	sem	áttu	að	koma	1.	mars	2009	

en	skynsamt	fólk	gerir	sér	fulla	grein	fyrir	stöðunni.	

Allt	sem	við	gerum	og	tökum	ákvarðanir	um,	verður	að	stuðla	

að	því	að	sem	flestir	haldi	störfum	sínum,	þó	að	kaupmátturinn	

detti	tímabundið	niður	hjá	þeim	sem	hafa	vinnu.	Á	komandi	

mánuðum	ráðast	örlög	okkar	af	því	hvort	til	forystu	á	

Alþingi	og	í	ríkistjórn	veljist	hæfir	einstaklingar	sem	þora	

að	taka	ákvarðanir	og	hafi	heill	almennings	að	leiðarljósi	við	

uppbyggingu	efnahagskerfisins	og	þjóðfélagsins	alls.	

Í	komandi	kosningum	verður	að	takast	vel	til,	innantóm	og	

óframkvæmanleg	loforð	eru	strax	farin	að	sjást.	Verum	

vakandi	fyrir	raunverulegum	og	skynsömum	lausnum	þó	að	

þær	verði	sárar,	við	förum	ekki	í	gegnum	þetta	áfall	nema	með	

tímabundnum	erfileikum,	alveg	sama	hverju	menn	ætla	að	

lofa.	Að	mínu	viti	er	eitt	af	fyrstu	verkefnunum	sem	við	þurfum	

að	kalla	eftir	frá	þeirri	ríkisstjórn	sem	verður	mynduð	eftir	

kosningar,	þriggja	ára	fjárlög,	svo	hægt	verði	að	vinna	út	frá	

því	sem	ríkisvaldið	neyðist	til	að	gera	í	niðurskurði	til	að	ná	

markmiðum	sínum	í	fjárlögum	2012.

VM	er	félag	sem	ætlar	að	vera	til	staðar	og	gera	allt	sem	það	

getur	fyrir	félagsmenn	sína	sem	missa	vinnuna.	Við	bjóðum	

upp	á	aukinn	menntastyrk,	aukinn	styrk	til	líkamsræktar	og	við	

ætlum	að	endurgreiða	andvirði	greiddra	félagsgjalda	til	þeirra	

sem	verða	atvinnulausir	lengur	en	6.	mánuði.	Við	munum	halda	

áfram	að	létta	undir	með	þeim	sem	missa	vinnuna	með	öllum	

tiltækum	ráðum	sem	félagsmenn	hafa	þörf	fyrir.

VM	er	eini	og	besti	kosturinn	fyrir	alla	sem	starfa	í	vél-	og	

málmtækni	á	Íslandi.	við	eigum	öll	að	vinna	að	því	að	vera	með	

eitt	landsfélag	fyrir	alla	í	þessum	greinum	og	VM	er	til	staðar	til	

að	framkvæma	það.	Við	höfum	öll	mikinn	hag	og	ávinning	af	að	

koma	því	í	framkvæmd.

Eitt öflugt landsfélag fyrir alla í vél- og málmtækni!

Kveðja, Guðmundur Ragnarsson formaður VM.



Almenn þátttaka
Hvetja þarf almenning til að vera þátttakanda í að efla 

atvinnulífið og þar með hag heimilanna. Nægjusemi og 

sparnaður veitir öryggi sem er hluti af vellíðan fjölskyldunnar. 

Beita þarf skólakerfinu markvisst til að innleiða þessi gömlu og 

góðu gildi. Jafnfram þarf almenningur að hafa á tilfinningunni 

að vel sé farið með sparnað. Eftirlitsstofnanir ríkisins þurfa 

að virka og stöðugleiki þarf að ríkja í efnahagsumhverfinu.

Mæta þarf grunnþörfum
Til að einstaklingur njóti sín til fulls og þar með heimilin 

þarf að sinna grunnþörfum eins og húsnæði og vinnu. Það 

er enginn þjóðhagslegur hagur í því að reka fjölskyldur, sem 

komnar eru í greiðsluþrot, úr íbúðarhúsnæði sínu þegar 

nóg er af tómu og ónýttu húsnæði. Íbúðalánasjóður þarf 

að geta eignast hluta eignarinnar sem leigður verður af 

Íbúðalánasjóði og síðar keyptur ef og þegar illa stödd heimili 

geta keypt hlut sjóðsins til baka. 

Nauðsynlegt er að sem flestir hafi vinnu til að taka þátt í 

endurreisninni. Það er betra að minnka starfshlutfall lands-

manna en að hluti landsmanna vinni undir álagi við að 

borga þá skatta sem fara í að greiða hinum atvinnulausu 

laun. Miklu skiptir að halda ráðningasambandi launamanna 

og atvinnurekenda og nýta frítíma launamannsins vel til 

símenntunar eða að bæta vellíðan fjölskyldunnar með 

samvist, hreyfingu og hópefli. 

Eflum frumkvöðlahugsun
Ef útvega á 20.000 manns vinnu á næstu árum þarf að 

efla og verðlauna frumkvöðlahugsun. Sú framleiðsla eða 

þjónusta sem aflar gjaldeyris gengur fyrir og sú innlenda 

starfsemi sem minnkar gjaldeyrisþörf þjóðarinnar er einnig 

bráðnauðsynleg um þessar mundir. Skóla- og styrkjakerfinu 

á að beita markvisst í þessu augnamiði. 

Beisla þarf náttúruauðlindirnar af skynsemi með langtíma-

hag í huga en mannauðinn meira.

Ríki og sveitarfélög þurfa að brytja verkþætti niður til að 

auðvelda innlendum fyrirtækjum að bjóða í verk og allir 

sem bjóða út verk ættu að viðurkenna að það er hagkvæmt 

heildinni að taka innlendu tilboði þó það sé hærra því erlenda 

sem einhverju nemur. EES samningurinn gerir þetta að 

línudansi. 

„Eflum íslenskt“ og kaupum íslenskar vörur og þjónustu á 

aldrei betur við.

Íslendingar þurfa að rífa sig út úr viðjum vanans og hugsa 

heilbrigðiskerfið og menntakerfið upp á nýtt með áherslu á 

sjálfbærni og skilvirkni fyrir fjölskyldur og atvinnulíf. Tengja 

þarf skólana betur raunverulegum verkefnum einstaklinga, 

fjölskyldna og atvinnulífs og losa verkefnaval skólakerfisins 

undan kjarabaráttu kennara. Of mikill tími og fyrirhöfn 

er fyrir fjölskyldur að sníða sig að fríum og starfsdögum 

kennara með tilheyrandi kostnaði sem lendir að hluta á 

atvinnurekendum. Betra skipulags er þörf.
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Öllu skiptir að koma umgjörð atvinnulífsins í það horf sem tíðkast á 

Norður-löndum og N-Evrópu með því að endurreisa bankana og hlutabréfa-

markaðinn. Einkavæða bankana í áföngum og koma þeim í dreifða eign. 

Finna þarf farveg fyrir sparnað fjölskyldna og beita skattkerfinu til þess. 
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Forgangsröðum verkefnum
Í heilbrigðiskerfinu þarf að svara áleitnum siðfræðilegum 

spurningum svo hægt sé að forgangsraða verkefnum. Það 

getur ekki talist þjóðhagslega hagkvæmt að hafa langar 

biðraðir af fólki sem getur ekki stundað vinnu sína vegna 

vöntunar á tiltölulega einfaldri aðgerð líkt og liðaskiptum 

svo ekki sé minnst á þann óþarfa sársauka og lyfjatöku sem 

löng bið orsakar. Með forgangsröðun má fjölga vinnandi 

höndum og spara kostnað með bættu skipulagi. Einnig má 

spara lyfjakaup þeirra lyfja sem tekin eru vegna depurðar 

eða félagslegrar einangrunar með því að auka umönnun 

sjúkra. Heilbrigðiskerfið á ekki bara að vera fyrir sjúklinga 

heldur á að beita því ásamt menntakerfinu í forvarnir. Betra 

er að byrgja brunninn áður en barnið er dottið ofaní. Í þeirri 

viðleitni að bæta heilsu fjölskyldna þarf að hyggja sérstaklega 

að öryrkjum sem fjölgar ógnvægilega. Rjúfa þarf einangrun 

þeirra og gefa þeim kost á að taka þátt í atvinnulífinu þótt 

að skertir séu að einhverju marki. Atvinnulífið þarf að sýna 

þeim meira umburðarlyndi sem glíma við skerta starfsgetu. 

Þótt við Íslendingar glímum við bráðavanda má ekki missa 

sjónar á langtímamarkmiðum. Sú fórn sem færð er má ekki 

verða til einskis. Við verðum að ganga djarfir til leiks og 

velta við hverjum steini og leggja áherslu á hag heimilanna 

og atvinnulífs ofar eigin hag. Þolinmæði við þá sem magna 

vandann í stað þess að leysa hann er takmörkuð.

Höfundur er vélvirki og verkfræðingur 
og framkvæmdastjóri VM 
- Félags vélstjóra og málmtæknimanna.



Um þessar mundir er liðin hálf öld frá sjóslysunum miklu 

þegar togarinn Júlí fórst á Nýfundnalandsmiðum og vitaskipið 

Hermóður fórst undan Reykjanesi. Í þessum tveimur hræðilegu 

sjóslysum fórust samtals 42 skipverjar og nærri 60 börn urðu 

föðurlaus.

Þessi miklu sjóslys ollu þó engum straumhvörfum í öryggismálum 

íslenskra sjófarenda. Þau voru einungis talin í hópi þeirra fórna sem 

íslenska þjóðin hafði þurft að gjalda á hverju ári allt frá landnámi 

hvort heldur var á stríðs- eða friðartímum. Á hverju ári höfðu 

íslenskir sjófarendur farist á sjó eða við strendur landsins þótt 

sum ár hafi áföllin verið stærri en endranær, samanber Halaveðrið 

1925 þegar 68 menn fórust með tveimur skipum, Þormóðsslysið 

1943 þar sem 31 manneskja fórst og Max Pamberton árið 1944 þar 

sem 29 menn fórust. 

Að aflokinni styrjöldinni þar sem Íslendingar höfðu misst 

marga tugi og jafnvel yfir hundrað manns á hverju ári, hefði þó 

mátt ætla að nóg væri komið af mannfórnum, en það var öðru 

nær. Á hverju ári eftir styrjöldina voru fleiri tugir manna að 

farast á sjó eða við strendur landsins, þó með „ánægjulegum“ 

undantekningum eins og 1949 þar sem einungis 5 menn fórust 

á sjó, allt menn sem tekið hafði út af skipum, en ekkert skip 

fórst það árið. Það breyttist þó fljótt því árið eftir fórust 45 

Íslendingar í sjóslysum og drukknunum eins og getið er í 

skýrslum Slysavarnafélagsins frá þeim tíma, en auk þeirra 28 

útlendingar, flestir á olíuskipinu Clam sem rak upp við Reykjanes. 

Samkvæmt talningu sem Hagstofa Íslands vann fyrir 

Rannsóknarnefnd sjóslysa fórust 4016 manns af slysförum við 

Íslandsstrendur frá 1900 til 1990 eða að meðaltali 45 manns á 

hverju ári til jafnaðar. 

Mannfórnirnar héldu áfram og tugir drukknuðu eða fórust á annan 

hátt á sjó eða við strendur landsins eftir 1950. Þar má nefna árið 

1955 sem þótti ekkert afspyrnuslæmt ár fyrir íslenska sjómenn að 

frátöldu mannskaðaveðrinu 26. janúar þar sem fimm menn fórust 

er togarinn Egill rauði strandaði undir Grænuhlíð, en í sama veðri 

fórust bresku togararnir Roderigo og Lorella útaf Horni og með 

þeim 40 menn, flestir heimilisfeður í Hull í Englandi.

Eins og gefur að skilja var árið 1959 hið langversta fyrir íslenska 

sjófarendur frá stríðslokum, en mörg önnur ár voru slæm eins 

og 1963 þar sem mikill fjöldi fórst í mörgum sjóslysum, en 

samkvæmt slysaskýrslum fórust um fimm tugir fólks í sjóslysum 

og drukknunum það árið. Það var reyndar svo mikið um sjóslys 

og drukknanir á þessum árum að þegar ég hóf sjómennsku árið 

1966 var framtíðin svo dökk fyrir íslenska sjómenn sem voru 

að hefja lífsstarfið á sjó, að þeir gátu átt von á að slasast að 

meðaltali á tíu ára fresti á fjörtíu ára sjómennskuferli, en líkurnar 

á því að farast á sjó voru kannski einn á móti þremur. Ekki 

glæsileg framtíð það.

Með tilkomu Rannsóknarnefndar sjóslysa á árunum eftir 

1970 var stigið mikilvægt skref í áttina að því að bæta öryggi 

sjómanna. Áður höfðu sjóslysin verið afgreidd sem eðlilegur 

fórnarkostnaður við að sækja björg í bú og nöfn þeirra sem 

fórust gleymdust um leið og minningarathöfnin hafði farið fram 

nema fyrir nánustu aðstandendur og vini, en nú var farið að leita 

orsakanna fyrir sjóslysunum, skrá þau og finna leiðir til úrbóta.

Blóðbaðið hélt þó áfram. Þrátt fyrir ný og öflug skip sem komu í 

stað gömlu togaranna, héldu vinnuslys áfram á skipunum, menn 

fóru í spilið á netabátunum eða skolaði fyrir borð í rennunni á 

nýjustu skuttogurum, höfuðmeiðsl voru algeng. Það var vissulega 

margt gert til að bæta ástandið, björgunarbúnaður hafði verið 

efldur þegar skip fórust og björgunarsveitir í landi höfðu fengið 

betri búnað en áður var. Nú bættust við nýjar kröfur um öryggi 

við vinnu um borð, líflínur, öryggislokar á spil og síðar hjálmar. 

Það var þó ekki nóg. Fólk kunni ekki að nota öryggisbúnaðinn 

um borð eða notaði hann ekki á réttan hátt og því varð að grípa 

til frekari ráðstafana.
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Þrennt var það sem skipti sköpum á árunum um 1985.  

Það voru komnar þyrlur, framanaf með hjálp þyrlubjörgunar-

sveit Varnarliðsins, en með nýrri og öflugri björgunarþyrlu  

TF-SIF og síðar TF-LÍF gjörbreyttist öll björgunaraðstaða 

við Íslandsstrendur. Annað mjög mikilvægt atriði var notkun 

flotbúninga, en þegar Suðurlandið fórst á aðfangadagskvöld 

jóla 1986 voru slíkir björgunarbúningar einungis til í tveimur 

íslenskum skipum, Álafossi og Eyrarfossi. Þar höfðu flotbúningar 

komið mun fyrr vegna mikillar hæðar á yfirbyggingum skipanna 

og ætluðum erfiðleikum við sjósetningu björgunarbáta. Í 

umræðum um Suðurlandsslysið var talið að bjarga hefði mátt 

flestum skipverja ef slíkir búningar hefðu verið til um borð. 

Síðast en ekki síst hóf svo Slysavarnaskóli sjómanna starfsemi 

sína árið 1985 og fékk varðskipið Þór til sín sem æfingaskip. 

Þar með gafst loksins tækifæri til björgunar- og brunaæfinga 

undir öryggri leiðsögn sérþjálfaðra leiðbeinenda og er ég ekki í 

nokkrum vafa um að tilkoma Slysavarnaskóla sjómanna umbylti 

hugsunarhætti og öryggisvitund íslenskra sjómanna. 

Þá lækkuðu slysatölurnar ótrúlega hratt árin á eftir, en 31 íslenskur 

sjómaður fórst að meðaltali á ári frá 1971-1985, en einungis 6 að 

meðaltali á árunum 1986 til 2008. Sigur gagnvart banaslysunum 

vannst þó ekki fyrr en 2008 þegar ekkert skráð banaslys varð við 

Íslandsstrendur í fyrsta sinn frá landnámi Íslands.

Skýrustu dæmin um samspil fleiri þátta áttu sér stað í mars 

árið 1997 þegar tíu af tólf manna áhöfn Dísarfells var bjargað úr 

sjónum af þyrlu Landhelgisgæslunnar eftir að skipið fórst í hafi 

á milli Íslands og Færeyja. Þar reyndi á alla ofangreinda þætti, 

þyrlubjörgun, flotbúninga og þjálfun í Slysavarnarskóla sjómanna. 

Þó að okkur hafi á þúsund árum tekist að lifa eitt heilt ár án 

banaslysa er slíkt einungis áfangasigur á leið okkar að betri 

og öruggari sjómennsku. Það þarf að bæta verulega alla 

slysaskráningu á sjó, öll slys, lítil sem alvarleg, þurfa að vera 

skráð á sama stað og svo fljótt sem unnt er eftir að slys hefur 

orðið. Um leið þarf að auka ábyrgð skipstjórnarmanna þegar 

Þarna er kominn einn björgunarbátur á Þorkeli mána RE 205 í stað 
þeirra tveggja sem fóru af í Nýfundnalandsveðrinu 1959.

Þorkell máni á leið í saltfisktúr á Grænlandsmið um miðjan sjötta áratuginn
Myndirnar eru úr ljósmyndasafni Valdimars Ó. Jónssonar loftskeytamanns.
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Breski togarinn Notts County strandaði við Snæfjallaströnd í febrúar árið 
1968. Einn fórst, hinum var bjargað af áhöfninni á varðskipinu Óðni.

TF-Líf að hífa mann um borð. Þyrlurnar eru sjúkrabílar sjómanna 
og hafa bjargað fjölda mannslífa á síðustu áratugum. 



kemur að skráningu slysa og finna þannig út hvar 

brotalamir finnast, hvort heldur þær eru sökum galla á 

skipi eða búnaði eða hreinlega af mannlegum völdum. 

Það er alveg ljóst að þegar slysatalan er ólík á milli 

tveggja samskonar skipa, á öðru verða fá eða engin 

slys en á hinu mörg og alvarleg, þá er eitthvað að hjá 

áhöfninni og þá helst hjá skipstjórnarmönnum. Þarna 

þarf að bæta slysaskráninguna til að finna veilurnar og 

um leið hverjir eru óhæfir til skipstjórnar.

Í hugann kemur ungur og áræðinn skipstjóri sem ég 

þekkti og kallaði ekki allt ömmu sína. Þegar mér bárust 

fréttir af því að bátur hefði farist frá viðkomandi plássi 

þurfti ég ekki að spyrja að bátsnafninu. Það kom 

einungis ein áhöfn til greina sem ekki skilaði sér heim 

til fjölskyldna sinna.

Í Fossvogskirkjugarði hvíla móðurafi minn og 

móðuramma ásamt einum syni sínum sem fórst 

af slysförum. Nöfnin á leiðinu eru þó fjögur, því 

annar sonur þeirra á einnig sinn minningarskjöld á 

leiðinu. Líkami hans er þó fjarri, nánar tiltekið á Ný-

fundnalandsmiðum þar sem hann hefur hvílt frá því í 

Nýfundnalandsveðrinu mikla í febrúar 1959.  

Vikartindur, sem strandaði í mars 1997

2008 0
2007  5
2006  3
2005  3
2004  2
2003  2
2002  2
2001  7
2000  3
1999  1
1998  3
1997  5
1996  9
1995  2
1994  4
1993  9
1992  12
1991  11
1990  10
1989  7 
1988  11
1987  9
1986  21
1985  14
1984  32
1983  26
1982  11
1981  27
1980  39
1979  40
1978  15
1977  14
1976  30
1975  15
1974  33
1973  65
1972  56
1971  31 
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Einn örfárra skipverja á Þorkeli mána sem treystu sér til að halda 

áfram til sjós eftir Nýfundnalandsveðrið mikla 1959 var Jóhann 

Ásgrímur Guðjónsson háseti (1923-1990) sem hélt áfram störfum 

á sjó í mörg ár eftir þetta. Er hann lést árið 1990 ritaði Þorsteinn 

Gíslason loftskeytamaður minningargrein um Ásgrím þar sem hann 

komst svo að orði um fyrstu sjómennskureynslu sína sem háseti á 

Þorkeli mána: 

Það hefur ekki alltaf verið auðvelt líf fyrir unga menn að byrja sín 

fyrstu störf á sjó og þannig var það líka með mig. Þegar búið var 

að senda mig niður til að gefa kjölsvínunum og sækja lykilinn að 

togklukkunni, var ég ófáanlegur til að gera nokkurn hlut. Þá kom til 

mín einn af dekkinu og sagði: “Þú skalt ekki vera að trúa þessum 

lygurum. Trúðu mér.” Síðan var farið í kaffi og þegar inn í borðsal 

var komið kúrði ég mig upp að mínu tryggðatrölli, Jóhanni Ásgrími 

Guðjónssyni. Þegar kaffitímanum lauk var farið aftur út á dekk og 

þá sagði Ási við mig: “Komdu hérna, góði minn,” og teymdi mig 

framundir hvalbak og þar lét hann mig blóðga stórufsa, láta blóðið 

renna í fötu og taka frá lifrina, þar sem kokkurinn, Tóti Mey, ætlaði 

að búa til blóðmör og lifrarpylsu!

Þorkell máni

Endurgreiðsla félagsgjalds
Hafi félagsmaður verið atvinnulaus í 6 mánuði eða meira á hann 

rétt á endurgreiðslu andvirðis félagsgjalds síðustu 6 mánaða.

Námsstyrkur
Þeir félagsmenn sem eru atvinnulausir og hafa fullnýtt rétt sinn 

í fræðslusjóði félagsins, fá viðbótarrétt að upphæð 50.000 kr. á 

meðan atvinnuleysi varir. 

Styrkurinn er greiddur út óskertur til þeirra sem eru atvinnulausir 

og hafa fullnýtt námsstyrk sinn hjá fræðslusjóði.

Styrkurin er greiddur með skerðingu hjá þeim sem eru í hlutastörfum 

í hlutfalli við atvinnuleysisprósentu.

Réttindaávinnsla við atvinnumissi
Áunninn réttur til styrks fellur niður ef greiðslu félagsgjalds er 

hætt í 3 mánuði eða lengur, nema það sé vegna launamissis vegna 

náms, veikinda, slysa, sérstakra fría eða atvinnuleysis. 

Í þeim tilvikum ávinnst réttur aftur ef greiðsla félagsgjalds 

hefst innan 12 mánaða og greitt er í a.m.k. 2 mánuði samfellt.  

Framlenging áunninna réttinda með þessum hætti gildir að 

hámarki í þrjú ár.

Afsláttur af námskeiðum
Atvinnulausir félagsmenn VM sem sækja námskeið hjá IÐUNNI-

fræðslusetri og Mími-símenntun borga einungis um 10% af 

námskeiðskostnaði. Þar sem Vinnumálastofnun niðurgreiðir 

námskeiðin um 50% og IÐAN og Mímir veita 25% afslátt og 

VM styrkir svo úr fræðslusjóði félagsins um 60% af því sem 

félagsmaður þarf að leggja út fyrir náminu.

Heilsurækt
VM er aðili að samningum stéttarfélaganna við Samtök heilsu-

ræktarstöðva. Samningurinn felur í sér a.m.k. 50% afslátt hjá 

heilsuræktarstöðvum fyrir atvinnulausa félagsmenn auk þess sem 

stéttarfélög styrkja um 2.000 kr. á mánuði. Stjórn VM hefur ákveðið 

að þessi styrkur verði 2.600 kr. á mánuði hjá félagsmönnum VM. 

11
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undirrita samning um stuðning við atvinnulausa í atvinnuleit
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Viðtal við Þórð Guðlaugsson yfirvélstjóra 
á Þorkeli mána sem var hætt kominn í 
Nýfundnalandsveðrinu fyrir hálfri öld.  
Texti: Katrín Bryndísardóttir og henni til 
aðstoðar Anna Kristjánsdóttir.

Nú er rétt um hálf öld liðin frá mannskaðaveðrinu sem kennt 

er við Nýfundnaland, og geisaði 7.-9. febrúar 1959. Þá fórst 

togarinn Júlí frá Hafnarfirði með 30 manna áhöfn, kanadíski 

togarinn Blue Wave hvarf ásamt allri áhöfn, áhöfn Cape 

Dauphin, annars kanadísks togara, var bjargað um borð 

í annað skip og spænska skipið Meletia fórst, sömuleiðis 

með allri áhöfn. Togarinn Þorkell máni RE-205 var hætt 

kominn vegna veðurofsa og ísingar og áhöfnin barðist í þrjá 

sólarhringa við að halda skipinu ofansjávar. Til að létta á 

yfirbyggingunni var björgunarbátunum sleppt úr festingum 

og síðar voru davíðurnar brenndar af þegar 60° halli var 

kominn á skipið. Það verk vann Þórður Guðlaugsson 

yfirvélstjóri við erfiðustu aðstæður. Tímarit VM hitti Þórð og 

ræddi við hann þessa björgunaraðgerð og öryggismál á sjó.

Þórður hóf störf á skipinu árið 1958 og var til ársins 1966 

er Ólafur Torfason tók við stöðu hans á skipinu, en Þórður 

hóf störf í Mjólkárvirkjun, (ekki fjarri sínum heimaslóðum, 

en bæði hann og kona hans eru úr Barðastrandarsýslum). 

Hann var þó ekki lengi í landi, heldur fór aftur til sjós 1969, 

þá á Þormóð goða, sótti síðan bv. Bjarna Benediktsson nýjan 

og sömuleiðis bv. Ottó N. Þorláksson 1981, þar sem hann 

starfaði uns hann fór á eftirlaun fyrir fáeinum árum.

Þorkell máni hélt í þessa ferð frá 
Reykjavík þann 29. janúar,  
skipstjóri var Marteinn Jónasson. Næsta dag fréttist að 

Hans Hedtoft, nýjasta skip dönsku Grænlandsverslunarinnar 

hefði farist undan Hvarfi á Grænlandi og með því áhöfn og 

farþegar alls 95 manns. Þetta var fyrsta ferð Hans Hedtoft. 

Þetta voru að sjálfsögðu slæm tíðindi en Þórður segir ekki 

mikinn ugg hafa sett að mönnum vegna þeirra frétta.

Þann 7. febrúar var búið að fylla skipið og ganga frá afla í 

lest og á dekki þegar veðrið skall á nánast fyrirvaralaust, svo 

snögglega að ekki tókst að ljúka sjóbúningi veiðarfæra eins 

og venja er þegar lagt er í fleiri sólarhringa siglingu.

„Viðvaranir við þessu veðri voru ekki meiri en svo að við 

vissum um djúpa lægð en það var ekki viðvörun um fárviðri 

en þegar sá í hvað stefndi þá lensuðu sumir suður í haf, það 

er að segja þeir sem voru forsjálir,“ segir Þórður. Vindurinn 

jókst stöðugt og frostið einnig þannig að ísinn fór að hlaðast 

á skipið. Allir skipverjar fóru í að berja ís af skipinu með 

öllum þeim áhöldum sem voru til staðar, en höfðu ekki undan 

svo hratt hlóðst ísinn á skipið.

„Um	nóttina	lagðist	skipið	á	hliðina.	Var	þá	skorið	á	

festingarnar	fyrir	björgunarbátana	og	þeir	látnir	fara	í	sjóinn.	

Þetta	var	sameiginleg	ákvörðun	með	skipstjóranum,	enda	

komu	þeir	ekki	að	neinu	gagni	við	þessar	aðstæður,	en	til	

mikillar	byrði	fyrir	skipið.“

„Daginn eftir brenndi ég davíðurnar af.  
Það voru eiginlega ég og Jón Grímsson, 2. vélstjóri sem 

áttum þá hugmynd og réðumst í þetta verk í samráði við 

Martein skipstjóra. Þetta var auðvitað mikið vandaverk. 

Nauðsynlegt var að gera þetta á réttu róli svo festingarnar 

fyrir davíðurnar færu ekki í skrúfuna, en mikil tregða var við 

þá framkvæmd vegna þeirrar hættu. Hver davíða var um tvö 

tonn að þyngd og því ljóst að þær ollu mikilli yfirþyngd auk 

þess sem mikill ís var á þeim.“

Þórður var 25 ára gamall þegar hann vann þetta verk 

óbundinn og við erfiðustu aðstæður því áfram var veðrið 

slæmt. Í vélarrúminu sýndi hallamælirinn að skipið hefði 

fengið 60 gráðu halla. Ekki veit Þórður til þess að þessi 

aðferð hafi verið notuð á öðrum skipum, hvorki fyrr eða síðar.

Áfram var unnið sleitulaust við ísbarninginn. Þeir skipverjar 

sem stóðu lengst, voru að í 72 klukkustundir og mestallan 

tímann í þrotlausri vinnu. Einhverjir gáfust upp, lögðust í koju 

og fóru með bænirnar sínar, sannfærðir um að þeirra hinsta 

stund væri upp runnin. Eftir þennan barning voru menn 

algerlega búnir, bæði andlega og líkamlega sem sýndi sig 

ágætlega á því að meirihluti áhafnarinnar hætti störfum eftir 

þessa ferð og fóru aldrei aftur til sjós.
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Aðspurður hvort þetta hafi valdið því að Þórður hafi 

umgengist sjóinn öðruvísi eða hann séð hann öðrum augum á 

eftir, segir hann svo ekki vera. „Þetta breytir engu í umgengni 

minni við sjóinn, þó tel ég mikilvægt að hafa áhöld um borð 

til að berja ís, helst nóg af litlum ísöxum sem létt er að halda 

á. Séu þær of þungar, þreytast menn fljótt. Það var erfitt að 

þurfa að smíða áhöld um borð sem hægt er að nota til að 

berja ísinn.“

Þó sér hann sumpart veðrið með öðrum augum. „Maður 

fylgist auðvitað vel með veðurfréttum og mér er mjög illa við 

allt veður sem valdið getur mikilli ísingu, eftir þetta.“

Eftir að veðrinu hafði slotað að mestu var haldið heim í 

samfloti við togarann Mars sem kom á meðan á ósköpunum 

stóð og hafði haldið sig nærri eftir það. Eftir þessa ferð var 

björgunarbúnaði skipsins breytt, krani settur á skipið í staðinn 

fyrir davíðurnar og einn plastbátur í stað gömlu trébátanna.

Auk þeirra skipa sem áður höfðu verið 
talin upp, lentu nokkrir aðrir íslenskir togarar í miklum 

erfiðleikum. Gerpir frá Neskaupstað (síðar Júpíter) 

hafði fengið á sig brotsjó suður af Hvarfi á leiðinni á 

Nýfundnalandsmið og höfðu orðið nokkrar skemmdir á 

skipinu, meðal annars hálffyllti brúna af sjó. Hann hélt samt 

áfram á veiðar og var nýlega búinn að fylla sig og lagður 

af stað heimleiðis er veðrið skall á og áttu þeir í nokkrum 

erfiðleikum vegna veðurs og ísingar. 

Pétur Halldórsson var sömuleiðis búinn að fylla sig og var 

með dekkhleðslu af karfa og því þungur á sjónum eins og 

Þorkell máni. Öll áhöfnin á skipinu var úti að berja ís, en 

tókst að komast í skjól er mikill brotsjór reið yfir skipið, 

tók annan björgunarbátinn útbyrðis, braut nokkrar rúður í 

brúnni og hreinsaði allar uppstillingar og dekkhleðsluna af 

þilfarinu í sjóinn í einu vetfangi, en um leið brotnaði mikill 

ís af skipinu. Skrásetjari hefur það eftir Pétri heitnum 

Þorbjörnssyni sem var í sinni jómfrúarferð sem skipstjóri í 

þessari ferð, að svo mjög hafi skipið orðið léttara á sjónum 

við þennan brotsjó, að það var úr allri hættu eftir þetta, en 

það komst brátt í hlýrri sjó. 

Þá má nefna Bjarna riddara, Júní frá Hafnarfirði og Harðbak 

frá Akureyri sem einnig lentu í miklum erfiðleikum í 

Nýfundnalandsveðrinu mikla árið 1959. 

Um öryggismál og þessar áhættusömu 
sjóferðir sem stundaðar voru, sagði Þórður:
„Í dag er umhverfið allt öðruvísi. Þetta tiltekna veður er 

einstakt og á ekki sinn líka þannig að erfitt er að bera þessar 

aðstæður saman við annað. Nú eru einnig öll tæki orðin 

fullkomnari og allt önnur tækni, en um leið er menningin til 

sjós allt önnur í dag en áður var. Þar sem kvótakerfið er, þá 

eiga menn kvótann og þurfa ekki að fara á sjó frekar en þeir 

vilja, þeir geta selt eða leigt kvótann. Áður var viss upphæð 

greidd fyrir hvern dag sem verið var úti. Því var farið út um 

leið og umsömdu löndunarfríi var lokið og verið á sjó á öllum 

hátíðisdögum.“ Þórður hætti ekki til sjós fyrr en 2003 er 

hann vantaði örfáa mánuði í sjötugt.

Frekari umfjöllun um Nýfundnalandsveðrið er víða að finna, 

m.a. í Þrautgóðir á raunastund 14. bindi. Í Skildi, tímariti 

um menningarmál tbl. 2007 er umfjöllun um Þorkel mána í 

sjávarháska. Þá er að finna frásagnir af þessu veðri í ýmsum 

blöðum og tímaritum frá þessum tíma, Öldinni okkar og víðar.
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Ritstjórn Tímarits VM frétti af grein eftir Halldór Laxness 

sem birtist fyrst árið 1944. Greinin var endurbirt í 

Sjómannablaðinu Víkingi árið 1985 og fannst þá sumum 

sem sáralítið hefði lagast í öryggismálum á sjó við 

Íslandsstrendur frá því greinin birtist fyrst. Þó að mikið 

hafi breyst til betri vegar frá því greinin birtist síðast, á 

hún enn erindi við okkur 65 árum eftir að hún var skrifuð 

og 24 árum eftir að hún var endurbirt í Víkingnum, í dag 

fremur til að minna okkur á hvernig getur farið ef við 

slökum á öryggiskröfunum um borð hjá okkur.

Fengum við góðfúslegt leyfi hjá Guðnýju Halldórsdóttur, 

dóttur skáldsins, til að endurbirta greinina hér í heild sinni.

Rétt áður ellefu; í þetta sinn tuttuguogníu – við sjáum myndir þeirra í 

blöðunum: úngir glaðir hraustir menn, kjarni þjóðarinnar. Ef við lítum 

á skýrslur um skipatjón síðustu ára kemur í ljós hvernig mannfólkinu 

er kastað í sjóinn gegndarlaust einsog ónýtu rusli. Þessi sóun 

mannslífa er talin nokkurskonar sjálfsagður skattur sem þjóðin 

greiðir útgerðinni, í hæsta lagi að einhverjar viðkvæmar landkindur 

tala um „fórnir“ eins og það væri einhver háheilög mannblót að drepa 

þannig fólkið, og guðfræðingar fara á stúfana í blöðum og kirkjum 

og segja „þeir hafa hreinan skjöld“, rétt eins og einhverstaðar væru 

einhverjir sem álitu þetta glæpamenn. Síðan þegja allir þángað til 

næstu handfylli af úngum glöðum hraustum mönnum er kastað 

niður til fiskanna. Hvenær lýkur þessari morðöld?

Fiskveiðar á Íslandi eru stundaðar með þesskonar aðferð að 

mannfallið er sambærilegt aðeins við allra mannskæðustu 

höfuðorustur í nútíma hernaði. Bandaríkjamenn lýstu yfir því á 

dögunum að í látlaustum orustum á Ítalíu í undangengna sex mánuði 

væri manntjón þeirra rúm tvö þúsund fallnir. Það samsvarar því að 

við íslendingar hefðum misst rúmlega tvo menn. Upp og ofan er 

heimstyrjöld meinlaust grín hjá því að veiða fisk á Íslandi. Hvern er 

verið að afsaka og fyrir hverjum að hræsna með því að prýða þessa 

sóun mannslífa með heitinu „fórn“ og öðrum hátíðlegum nöfnum? 

Væri ekki nær að spyrja: Hvar er morðínginn?

Þegar þrettán létust á Reykjaborg, fjórtán á Heklu og fimm á Fróða 

þurfti ekki að fara í grafgötur um hver væri morðínginn. Það voru 

þýskir fasistar sem drápu mennina hreinlega. En þetta sama ár, 

1941, fóru í sjóinn á annað hundrað manns fyrir utan þá sem fasistar 

drápu. Hver borgar fyrir þá?

Hver nauðsyn veldur því að við íslendingar eigum í friði að kasta 

í sjóinn fleirum af okkar bestu sonum árlega en stórþjóðirnar 

missa í geigvænlegum styrjöldum? Er það jafn auðskilið að 

stærstu fiskiskip okkar, og þau sem fullkomnust eru talin, sökkvi af 

„náttúrulegum orsökum“ hér í kríngum landið, eitt og tvö á ári auk 

smærri skipa, einsog óvopnuð skip hljóta að fara í kaf undan skothríð 

herskipa? Hverskonar verkfæri eru þessi skip? Og hverskonar 

hafdjúp ómenníngar fær því valdið að menn eru látnir vinna með 

verkfærum sem tefla lífi þeirra í slíka hættu? Það er normalt að til 

fjalla á Íslandi geri frost og hríðar á vetrardegi – hitt er ekki normall 

maður sem fer eða lætur senda sig í einni léreftskyrtu til fjallaferða 

á vetrardegi þó hann fari á stað í góðu. Hvað ætlar þjóðin að eiga 

leingi heima á Íslandi áður en hún skilur að það er normalt að hér 

sé stórviðrasamt í hafinu kríngum landið á vetrardegi, en ónormalt 

að gera ráð fyrir einhverju öðru? Það er ónormalt af þjóð að 

kunna ekki að haga sér eftir normulum veðurskilyrðum lands síns.  

Ef verkfæri einsog fiskiskip þolir ekki normalt veðurlag á þeim stað 

þar sem það er notað – ef við finnum ekki upp aðferð til að fiska á 

þessum heimamiðum okkar hér öðruvísi en drepa fólkið, þá er sýnt 

að við höfum ekki þá menníngu sem til þarf að búa á Íslandi, eigum 

ekki heima hér, ættum að fara héðan burt.

Í landi er leynilögregla til að hafa upp á þjófum, og vísindamenn 

sitja á rökstólum til að rannsaka pest í sauðkindum. Mundi það 

móðga nokkurn ef komið væri á leynilögreglu og vísindastofnun 

til að rannsaka hvernig úngir glaðir og hraustir menn eru dregnir 

unnvörpum niðrá hafsbotn á hverju ári?

Fróðir menn lúka upp einum munni að í svipinn séu fiskiskip hér í 

hættu vegna ofhleðslu, mörg hafi verið gerð upp með lestarstækkun 

fyrir augum, þannig að þau séu illnothæf til sjósóknar við Ísland 

eða í millilandasiglíngum á vetrardegi. Dæmi hafa verið dregin 

fram um það að íslensku fiskiskipi hafi hvolft í sumarblíðu og 

sléttum sjó að veiðum, og mannbjörg orðið rétt með naumindum. 

Sum eru svo illa smíðuð að þau liðast í sundur ef eitthvað er að 

veðri, einsog t.d. morðtólið Þormóður sem sá fyrir nokkrum tugum 

manna í farþegaflutningum í fyrra. Skipaeftirlit ríkisins þyrfti 

þó vendilegrar rannsóknar við fyrst af öllu, ef orsakir sjóslysa 

yrðu teknar til athugunar af vísindamönnum eða leynilögreglu. Í 

bili virðist mest þörf á því að sjómannafélögin komi sjálf á stofn 

skipaeftirliti, samansettu af sínum trúnaðarmönnum, til að skera 

úr því hvaða íslensk skip séu sjófær og banna mönnum að koma 

nálægt morðtólum gráðugra arðræningja sem láta sér í léttu rúmi 

liggja þó íslendingum sé drekt aðeins ef þeir geta grætt.

Það þarf líka að rannsaka hvaða skipstjórar eru sjóhæfir. Mætti 

endurskoða um leið sum íslensk siðferðishugtök er að sjómensku 

lúta, þarámeðal sjóhetjuhugtakið. Það hefur laungum þótt 

mannalegt á Íslandi að sigla manndrápsfleytu í tvísýnu, láta slarka, 

láta slag standa, komast af ef ekki brá útaf, fara annars til botns og 

fá eftirmæli og táramessu.

Í sögum úr verstöðvum til forna er oft getið sjógarpa svokallaðra  

sem hyltust til að fara á sjó í verstu veðrum. Heppnin var með  

sumum svo þeim stórhlektist ekki á, en oftar var það einskær 

tilviljun að þeir drápu ekki sig og aðra. Þetta mat á ofurhuganum 

sem hefur ánægju af að tefla sér og öðrum í hættu er ein 

pestargerillinn.

Ég var fyrir nokkrum árum staddur í þorpi þar sem fræg sjóhetja 

átti sextugsafmæli. Honum var haldin mikil veisla og lofaður sem 

aflakló og hraustmenni og fádæma djarfur sjósóknari í blöðum  

og útvarpi. Meðal annars var honum talið til heiðurs að á stuttri 

og fjölfarinni sjóleið hafði tvívegis hvolft undir honum opnum báti, 

en hann, að því mig minnir, einn manna komst á kjöl í bæði skiftin; 

í seinna skiftið hafði hann dúsað upp undir sólarhring á kjölnum 

í óveðri. Í þriðja skifti hafði hann siglt í strand stóru skipi og öll 

áhöfnin farist, nema hann sjálfur við þriðja mann. Hvílík forníslensk 

sjóhetja! Hvílíkir víkingur! Hvílíkur kappi!

Í sama þorpi kom ég um þessar mundir til gamals formanns, vinar 

míns, sem nú er dáinn. Hann hafði verið formaður milli fimtíu 

og sextíu vertíðir í ýmsum verstöðvum hér sunnanlands, byrjaði 

formensku á skipi föður síns fimtán ára gamall. Hann hafði verið 

mikill aflamaður og komið upp stórum og mannvænlegum barnahóp. 

Og þegar ég spurði hann um feingsæld hans svaraði hann aðeins: 

Ég var altaf í meðallagi.

Ég spurði hvort hann hefði ekki oft komist í hann krappan á öllum 

þessum mörgu vertíðum, eða lent í sögulegum þrekraunum. Ég 

gleymi ekki svari hans:

Nei, sagði hann, það kom aldrei neitt fyrir hjá mér í allar þessar 

vertíðir. Ég get varla sagt að maður hafi nokkurntíma feingið slæmt 

í fíngur hjá mér öll þessi ár. Einusinni man ég til að við björguðum 

manni af kili, það hafði hvolft hjá þeim og allir voru druknaðir nema 

þessi eini.

Um þennan gamla góða fiskimann var aldrei skrifað í blöð né 

glamrað í útvarpi. Aldrei datt neinum í hug að kalla hann kappa 

sjóhetju eða víking. Hann hafði aldrei komist í lífshættu fyren 

hann dó fjörgamall heima í rúmi sínu. Strönd og mið voru honum 

ekki lífshættulegri staður en stofan heima hjá honum. Látlausari 

og hlédrægari og góðviljaðri öðling þekki ég ekki. Allt sem kom 

nálægt honum lifði. Af tali um hversdaglegustu hluti við hann 

skildist manni betur orðið taó, alvaldið sem vinnur án erfiðismuna 

og hættu, kemur öllu til þroska, sigrar án hetjuskapar og er voldugt 

án frægðar (Einar Íngjaldsson á Bakka).

Olíuskipið Clam á strandstað við Reykjanes árið 1950 þar sem 27 manns létu lífið og 23 var bjargað
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Ritstjórn Tímarits VM frétti af grein eftir Halldór Laxness 

sem birtist fyrst árið 1944. Greinin var endurbirt í 

Sjómannablaðinu Víkingi árið 1985 og fannst þá sumum 

sem sáralítið hefði lagast í öryggismálum á sjó við 

Íslandsstrendur frá því greinin birtist fyrst. Þó að mikið 

hafi breyst til betri vegar frá því greinin birtist síðast, á 

hún enn erindi við okkur 65 árum eftir að hún var skrifuð 

og 24 árum eftir að hún var endurbirt í Víkingnum, í dag 

fremur til að minna okkur á hvernig getur farið ef við 

slökum á öryggiskröfunum um borð hjá okkur.

Fengum við góðfúslegt leyfi hjá Guðnýju Halldórsdóttur, 

dóttur skáldsins, til að endurbirta greinina hér í heild sinni.

Rétt áður ellefu; í þetta sinn tuttuguogníu – við sjáum myndir þeirra í 

blöðunum: úngir glaðir hraustir menn, kjarni þjóðarinnar. Ef við lítum 

á skýrslur um skipatjón síðustu ára kemur í ljós hvernig mannfólkinu 

er kastað í sjóinn gegndarlaust einsog ónýtu rusli. Þessi sóun 

mannslífa er talin nokkurskonar sjálfsagður skattur sem þjóðin 

greiðir útgerðinni, í hæsta lagi að einhverjar viðkvæmar landkindur 

tala um „fórnir“ eins og það væri einhver háheilög mannblót að drepa 

þannig fólkið, og guðfræðingar fara á stúfana í blöðum og kirkjum 

og segja „þeir hafa hreinan skjöld“, rétt eins og einhverstaðar væru 

einhverjir sem álitu þetta glæpamenn. Síðan þegja allir þángað til 

næstu handfylli af úngum glöðum hraustum mönnum er kastað 

niður til fiskanna. Hvenær lýkur þessari morðöld?

Fiskveiðar á Íslandi eru stundaðar með þesskonar aðferð að 

mannfallið er sambærilegt aðeins við allra mannskæðustu 

höfuðorustur í nútíma hernaði. Bandaríkjamenn lýstu yfir því á 

dögunum að í látlaustum orustum á Ítalíu í undangengna sex mánuði 

væri manntjón þeirra rúm tvö þúsund fallnir. Það samsvarar því að 

við íslendingar hefðum misst rúmlega tvo menn. Upp og ofan er 

heimstyrjöld meinlaust grín hjá því að veiða fisk á Íslandi. Hvern er 

verið að afsaka og fyrir hverjum að hræsna með því að prýða þessa 

sóun mannslífa með heitinu „fórn“ og öðrum hátíðlegum nöfnum? 

Væri ekki nær að spyrja: Hvar er morðínginn?

Þegar þrettán létust á Reykjaborg, fjórtán á Heklu og fimm á Fróða 

þurfti ekki að fara í grafgötur um hver væri morðínginn. Það voru 

þýskir fasistar sem drápu mennina hreinlega. En þetta sama ár, 

1941, fóru í sjóinn á annað hundrað manns fyrir utan þá sem fasistar 

drápu. Hver borgar fyrir þá?

Hver nauðsyn veldur því að við íslendingar eigum í friði að kasta 

í sjóinn fleirum af okkar bestu sonum árlega en stórþjóðirnar 

missa í geigvænlegum styrjöldum? Er það jafn auðskilið að 

stærstu fiskiskip okkar, og þau sem fullkomnust eru talin, sökkvi af 

„náttúrulegum orsökum“ hér í kríngum landið, eitt og tvö á ári auk 

smærri skipa, einsog óvopnuð skip hljóta að fara í kaf undan skothríð 

herskipa? Hverskonar verkfæri eru þessi skip? Og hverskonar 

hafdjúp ómenníngar fær því valdið að menn eru látnir vinna með 

verkfærum sem tefla lífi þeirra í slíka hættu? Það er normalt að til 

fjalla á Íslandi geri frost og hríðar á vetrardegi – hitt er ekki normall 

maður sem fer eða lætur senda sig í einni léreftskyrtu til fjallaferða 

á vetrardegi þó hann fari á stað í góðu. Hvað ætlar þjóðin að eiga 

leingi heima á Íslandi áður en hún skilur að það er normalt að hér 

sé stórviðrasamt í hafinu kríngum landið á vetrardegi, en ónormalt 

að gera ráð fyrir einhverju öðru? Það er ónormalt af þjóð að 

kunna ekki að haga sér eftir normulum veðurskilyrðum lands síns.  

Ef verkfæri einsog fiskiskip þolir ekki normalt veðurlag á þeim stað 

þar sem það er notað – ef við finnum ekki upp aðferð til að fiska á 

þessum heimamiðum okkar hér öðruvísi en drepa fólkið, þá er sýnt 

að við höfum ekki þá menníngu sem til þarf að búa á Íslandi, eigum 

ekki heima hér, ættum að fara héðan burt.

Í landi er leynilögregla til að hafa upp á þjófum, og vísindamenn 

sitja á rökstólum til að rannsaka pest í sauðkindum. Mundi það 

móðga nokkurn ef komið væri á leynilögreglu og vísindastofnun 

til að rannsaka hvernig úngir glaðir og hraustir menn eru dregnir 

unnvörpum niðrá hafsbotn á hverju ári?

Fróðir menn lúka upp einum munni að í svipinn séu fiskiskip hér í 

hættu vegna ofhleðslu, mörg hafi verið gerð upp með lestarstækkun 

fyrir augum, þannig að þau séu illnothæf til sjósóknar við Ísland 

eða í millilandasiglíngum á vetrardegi. Dæmi hafa verið dregin 

fram um það að íslensku fiskiskipi hafi hvolft í sumarblíðu og 

sléttum sjó að veiðum, og mannbjörg orðið rétt með naumindum. 

Sum eru svo illa smíðuð að þau liðast í sundur ef eitthvað er að 

veðri, einsog t.d. morðtólið Þormóður sem sá fyrir nokkrum tugum 

manna í farþegaflutningum í fyrra. Skipaeftirlit ríkisins þyrfti 

þó vendilegrar rannsóknar við fyrst af öllu, ef orsakir sjóslysa 

yrðu teknar til athugunar af vísindamönnum eða leynilögreglu. Í 

bili virðist mest þörf á því að sjómannafélögin komi sjálf á stofn 

skipaeftirliti, samansettu af sínum trúnaðarmönnum, til að skera 

úr því hvaða íslensk skip séu sjófær og banna mönnum að koma 

nálægt morðtólum gráðugra arðræningja sem láta sér í léttu rúmi 

liggja þó íslendingum sé drekt aðeins ef þeir geta grætt.

Það þarf líka að rannsaka hvaða skipstjórar eru sjóhæfir. Mætti 

endurskoða um leið sum íslensk siðferðishugtök er að sjómensku 

lúta, þarámeðal sjóhetjuhugtakið. Það hefur laungum þótt 

mannalegt á Íslandi að sigla manndrápsfleytu í tvísýnu, láta slarka, 

láta slag standa, komast af ef ekki brá útaf, fara annars til botns og 

fá eftirmæli og táramessu.

Í sögum úr verstöðvum til forna er oft getið sjógarpa svokallaðra  

sem hyltust til að fara á sjó í verstu veðrum. Heppnin var með  

sumum svo þeim stórhlektist ekki á, en oftar var það einskær 

tilviljun að þeir drápu ekki sig og aðra. Þetta mat á ofurhuganum 

sem hefur ánægju af að tefla sér og öðrum í hættu er ein 

pestargerillinn.

Ég var fyrir nokkrum árum staddur í þorpi þar sem fræg sjóhetja 

átti sextugsafmæli. Honum var haldin mikil veisla og lofaður sem 

aflakló og hraustmenni og fádæma djarfur sjósóknari í blöðum  

og útvarpi. Meðal annars var honum talið til heiðurs að á stuttri 

og fjölfarinni sjóleið hafði tvívegis hvolft undir honum opnum báti, 

en hann, að því mig minnir, einn manna komst á kjöl í bæði skiftin; 

í seinna skiftið hafði hann dúsað upp undir sólarhring á kjölnum 

í óveðri. Í þriðja skifti hafði hann siglt í strand stóru skipi og öll 

áhöfnin farist, nema hann sjálfur við þriðja mann. Hvílík forníslensk 

sjóhetja! Hvílíkir víkingur! Hvílíkur kappi!

Í sama þorpi kom ég um þessar mundir til gamals formanns, vinar 

míns, sem nú er dáinn. Hann hafði verið formaður milli fimtíu 

og sextíu vertíðir í ýmsum verstöðvum hér sunnanlands, byrjaði 

formensku á skipi föður síns fimtán ára gamall. Hann hafði verið 

mikill aflamaður og komið upp stórum og mannvænlegum barnahóp. 

Og þegar ég spurði hann um feingsæld hans svaraði hann aðeins: 

Ég var altaf í meðallagi.

Ég spurði hvort hann hefði ekki oft komist í hann krappan á öllum 

þessum mörgu vertíðum, eða lent í sögulegum þrekraunum. Ég 

gleymi ekki svari hans:

Nei, sagði hann, það kom aldrei neitt fyrir hjá mér í allar þessar 

vertíðir. Ég get varla sagt að maður hafi nokkurntíma feingið slæmt 

í fíngur hjá mér öll þessi ár. Einusinni man ég til að við björguðum 

manni af kili, það hafði hvolft hjá þeim og allir voru druknaðir nema 

þessi eini.

Um þennan gamla góða fiskimann var aldrei skrifað í blöð né 

glamrað í útvarpi. Aldrei datt neinum í hug að kalla hann kappa 

sjóhetju eða víking. Hann hafði aldrei komist í lífshættu fyren 

hann dó fjörgamall heima í rúmi sínu. Strönd og mið voru honum 

ekki lífshættulegri staður en stofan heima hjá honum. Látlausari 

og hlédrægari og góðviljaðri öðling þekki ég ekki. Allt sem kom 

nálægt honum lifði. Af tali um hversdaglegustu hluti við hann 

skildist manni betur orðið taó, alvaldið sem vinnur án erfiðismuna 

og hættu, kemur öllu til þroska, sigrar án hetjuskapar og er voldugt 

án frægðar (Einar Íngjaldsson á Bakka).

Olíuskipið Clam á strandstað við Reykjanes árið 1950 þar sem 27 manns létu lífið og 23 var bjargað
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Um rétt sjómanna til kaups og skaðabóta vegna sjó-

vinnuslysa fer eftir ákvæðum kjarasamninga sjómanna 

og skaðabótalaga nr. 50/1993, með síðari breytingum. 

Slysatryggingar sjómanna vegna vinnuslysa eru mun 

betri en allra annara launþega. Kostnaður vegna þessara 

slysatrygginga sem sjómenn greiða að hluta, er mikill, en 

reynslan hefur sýnt að þær séu hverrar krónu virði.

Slysalaun frá útgerð og tryggingafélagi

Fyrstu tvo mánuði óvinnufærni vegna vinnuslysa á fiskiskipum 
greiðir útgerðin staðgengilslaun, en næstu þrjá mánuði greiðist 
kauptrygging og í allt að tvo mánuði þar til viðbótar hafi viðkomandi 
starfað lengur en fjögur ár samfellt hjá sama útgerðarmanni.

Standi óvinnufærnin í nokkra mánuði eða jafnvel lengur getur 
sjómaðurinn að auki átt rétt á frekari launagreiðslum og þá úr hendi 
viðkomandi tryggingafélags vegna þessa tímabils. Er þá miðað við 
að sjómaðurinn haldi þeim launum, sem hann sjálfur hefði haft, hefði 
hann ekki slasast. 

Mikilvægi þess að slys séu skráð og tilkynnt

Mjög mikilvægt er að sjómaður sem slasast sjái til þess að 
skipstjórnarmenn skrái slysið í dagbók skipsins, jafnvel þótt í 
fyrstu líti ekki út fyrir að um alvarlegt slys hafi verið að ræða. Eru 
dæmi þess að sjómenn hafi glatað skaðabótarétti vegna vanrækslu 
á skráningu vinnuslyssins. Oft vegna þess að menn hafa viljað 
harka af sér og því ekki látið vita af óhappinu.

Þá er einnig mikilvægt að slysið sé strax tilkynnt til viðkomandi 
tryggingafélags og Sjúkratrygginga Íslands (Tryggingastofnunar 
ríkisins). Sé slysið ekki tilkynnt tryggingafélaginu tímanlega, glatast 
skaðabótarétturinn, eins og dæmi eru um.

Slysabætur greiðast samkvæmt skaðabótalögum

Í maí 2001 var gerð róttæk breyting á reglum um bótarétt sjómanna 
vegna vinnuslysa, sem færði sjómönnum eina mestu kjarabót, sem 
samið hefur verið um síðustu áratugina. Eftir breytinguna bætast 
öll vinnuslys á sjómönnum að fullu samkvæmt skaðabótalögum, 
með hæstu lögleyfðu skaðabótum, nema slys megi rekja til 
ásetnings eða stórfellds gáleysis sjómannsins sjálfs, en þá má 
lækka bæturnar eða fella þær niður. 

Hvernig ganga slysamálin fyrir sig?

Áríðandi er að sjómaður, sem slasast, leiti strax til síns 
stéttarfélags eða lögmanna félagsins því að mörgu þarf að huga 
við meðferð slysamáls. Safna þarf ýmsum gögnum um slysið, frá 
Sjúkratryggingum Íslands og viðkomandi tryggingafélagi, sem og 
frá öðrum aðilum eftir því sem við á, svo sem heilsugæslustöð, 
útgerð, lögreglu o.s.frv. Þá þarf að sjá til þess að slysið hafi 
örugglega verið tilkynnt réttum aðilum.

Hinn slasaði kann að eiga rétt á greiðslu dagpeninga frá 
Sjúkratryggingum Íslands eftir að greiðslutíma útgerðar lýkur. Einnig 
lífeyrisgreiðslum frá lífeyrissjóði sínum, sé óvinnufærni lengri en 
nokkrir mánuðir, en um þær þarf að sækja sérstaklega. Þá á hann að 
auki rétt á greiðslu örorkubóta frá Sjúkratryggingum Íslands.
Nái sjómaðurinn ekki fullum bata fljótt eftir slysið er mikilvægt að 
hann leiti til bæklunarlæknis eða annars sérfræðilæknis, allt eftir 
því hverjar afleiðingar slyssins eru.

Að jafnaði ári eftir slys, þegar ekki er frekari bata að vænta, getur 
lögmaðurinn farið að vinna að undirbúningi bótakröfunnar sjálfrar 
með öflun frekari gagna frá læknum, skattyfirvöldum, lífeyrissjóðum 
o.fl. Í framhaldinu koma lögmaðurinn f.h. sjómannsins og viðkomandi 
tryggingarfélag sér saman um matsmenn til að meta afleiðingar 
líkamstjónsins. Þegar niðurstaða liggur fyrir með svokölluðu 
örorkumati og ef ekki er talin ástæða að óska eftir yfirmati, þá 
reiknar lögmaðurinn út hámarksbætur í samræmi við ákvæði 
skaðabótalaganna og sendir síðan kröfugerðina til tryggingarfélagsins, 
sem yfirfer hana. Í kjölfarið eru bætur greiddar út.
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Jónas Haraldsson hrl. og Jónas Þór Jónasson hdl., lögmenn VM
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Undanfarin ár hafa mörg fyrirtæki innleitt 

öryggisstjórnunarkerfi sem byggja á hug-

myndafræði gæðastjórnunarkerfa. Við inn-

leiðingu slíkra kerfa þarf fyrirtækið m.a. 

að skýra verkferla og skilgreina ábyrgðar- 

skiptingu, svo betur gangi að ná þeim 

markmiðum sem fyrirtækið setur sér. Kerfi 

sem þessi eru því stjórntæki sem auðvelda 

fyrirtækjum að hafa yfirsýn yfir reksturinn 

og gera þeim betur kleift að vita hvort 

reksturinn sé á leið að settum markmiðum.

Algengt er að ytri kröfur ráði mestu um hvort fyrirtæki 
leggi í þá fyrirhöfn, sem innleiðing gæðakerfa er. Til dæmis 
ákvæði laga um mengun, öryggismál og vinnuvernd. 
Þá er fyrirtækinu gert að setja sér markmið, t.d. á 
sviði öryggismála, um að halda rekstrinum í samræmi 
við öryggiskröfur laga og reglugerða og vinnur síðan 
kerfisbundið að því að halda rekstrinum í samræmi við 
það. Og færir sönnur á það með skipulagðri skráningu. Það 
hefur sýnt sig að þegar fyrirtæki hefur náð því að vinna 
eftir gæðakerfinu, vinnur það kostnaðinn til baka með færri 
óhöppum og truflunum á rekstri.

Ástæða þess er að mikilvægasta stjórntæki fyrirtækja 
eru upplýsingar í víðum skilningi. Með skilgreindum og 
skráðum verkferlum og vinnulagi er upplýsingum komið 
til starfsfólks um hvernig standa beri að þeim verkefnum 
sem mikilvægust eru, til að ná settum markmiðum. Með 
skipulagðri skráningu á frávikum (óhöppum) fær fyrirtækið 
upplýsingar um hvernig bæta megi reksturinn og koma í 
veg fyrir að óhöpp endurtaki sig.

Öryggisstjórnunarkerfi fyrir skip
Árið 1993 gaf Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO) út 
ISM-staðal (International Safety Management Code), um 
öryggis- og mengunarvarnir. Staðallinn er gerður í kjölfar 
alvarlegra slysa um borð í skipum á níunda áratugnum. Í 
júlí árið 1998 var staðallinn lögleiddur fyrir farþegaskip, 
stórflutningaskip, gas-, efna- og olíuflutningaskip stærri 
en 500 GT og útgerðir fyrrgreindra skipa. Í júlí 2002 var 
staðallinn lögleiddur fyrir flutningaskip og borpalla stærri en 500 
GT, ásamt útgerðum þeirra. 
ISM-staðalinn gildir m.ö.o. ekki fyrir fiskiskip. Ég held að 
flestir sem láta sig varða öryggismál um borð í skipum séu 
á þeirri skoðun að innleiða beri slík kerfi hér.

Innleiðing gæðakerfa
Innleiðing gæðakerfa er vandasamur ferill. Í raun er um að 
ræða lærdómsferil sem fyrirtækið þarf að ganga í gegnum. 
Algengustu mistökin, sem ég heyri og les um, er að starfsfólki sé 
ekki kennt hvað öryggis- eða gæðakerfi er og hvaða markmiðum 
fyrirtækið ætli að ná með innleiðingu þess. Starfsfólk upplifir 
oft ferilinn svo að fenginn er utanaðkomandi aðili sem fer í 
gegnum fyrirtækið og skilur eftir sig eyðublaðahaug sem því 
ber að fylla út eftir settum reglum. 
Innleiðing öryggisstjórnunarkerfis ætti frekar að vera í ætt 
við gott ferðalag, þar sem ferðin sjálf er ekki síður mikilvæg 
en áfangastaðurinn. Á vegum danska vinnueftirlitsins 
var unnið verkefni í þessum anda. Verkefnið fjallar 
um „sikkerheds-organisation“. Hugtakið er úr dönsku 
vinnuverndarlögunum, að mér skilst, og er illþýðanlegt. 
Þarna er ekki átt við öryggis-fyrirtæki eins og Securitas, 
heldur er um að ræða þann hluta af rekstri fyrirtækis 
sem varðar öryggis- og vinnuverndarmál. Fyrirmyndir og 
innblástur að verkefninu er sóttur í hugmyndir um lærandi 
fyrirtæki. Þ.e. þá hugmynd að með skipulögðu og vönduðu 
upplýsingastreymi, markvissum samskiptum og skýrum 
markmiðum öðlist fyrirtæki sem heild nýja sameiginlega 
þekkingu, sem hafi þau áhrif á hegðun starfsfólksins að það 
vinni saman að sameiginlegum markmiðum.

Halldór A. Guðmundsson, starfsmaður VM
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Ekki er annað hægt en að minnast á kreppuna þegar sest er niður 

og skrifað um ástand og horfur í atvinnu og menntun vélstjóra á 

Vestfjörðum. Kreppan kom til okkar fyrir 10-15 árum þegar togararnir 

voru seldir nánast úr öllum sjávarplássum á Vestfjörðum og kvótinn 

fylgdi með. Veiðar á úthafs- og innfjarðarrækju brugðust síðan með 

öllu um svipað leiti. Við þetta áfall í atvinnumálum fækkaði gífurlega 

störfum vélstjóra á sjó og einnig í landi. Á Ísafirði fækkaði störfum 

í vélsmiðjum úr um 40 í 10.

Þrátt fyrir þetta áfall sem varð í atvinnumálum Vestfirðinga 

sáust aldrei háar atvinnuleysistölur þar. Fólkið flutti suður á 

stórreykjavíkursvæðið þar sem allir fengu vinnu og uppbyggingin 

og þenslan hófst. Nú er kreppa fyrir sunnan en hún nær ekki til 

okkar af sama þunga og þar, því hún er löngu komin til okkar.

Í dag er vinna fyrir flesta Vestfirðinga sem þar búa. Öflug fyrirtæki 

hafa risið og má þar meðal annars nefna Kalkþörungaverksmiðjuna 

á Bíldudal og 3X-stál auk smærri sprotafyrirtækja. Ýmsir sjá mikla 

framtíð í olíuhreinsistöð sem er til umræðu að rísi í Arnarfirði og 

virkjunar Hvalár í Ófeigsfirði sem framleitt gæti um 40 megavött. Ef 

þetta verður að veruleika auk annara hugmynda sem uppi eru birtir 

til í atvinnuhorfum í fjórðungnum.

En eins og ástandið er núna á Íslandi og reyndar í öllum heiminum 

eru þetta væntingar þegar til styttri tíma er litið, en öll él styttir 

upp um síðir.

Á Ísafirði er hafin kennsla í 3. stigi vélstjóramenntunar við 

verkmenntadeild menntaskólans. Er sú deild vel tækjum búin. 

Styrktarsjóður vélstjóramenntunar í Ísafjarðarbæ hefur styrkt 

skólann með tækjakaupum, má þar nefna tölvu og tölvubúnað, 

beygjuvél í járniðnaði, fullkominn vélahermi og hermi fyrir 

stýritækni og kælitækni, ásamt fleiru sem þessi hermir nýtist til.

verður haldinn  
föstudaginn 17. apríl  
kl. 17 - 19 í Grand Hótel 
Reykjavík
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.

Léttar veitingar í boði eftir fundinn.

Nánar auglýst síðar.
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VM-mótið í golfi verður haldið að Öndverðarnesi föstud. 14. ágúst kl. 14

Mótið er fyrir félagsmenn VM og má hver félagsmaður bjóða með sér einum gesti.

Mótsgjaldið er kr. 5.000 fyrir hvern þátttakenda og er matur innifalinn í gjaldinu.

Eftirtaldir aðilar standa að skipulagningu golfmóts VM.

Guðmundur Helgi Þórarinsson,

Ragnar Halldórsson og

Steingrímur Haraldsson

Áhugasamir eru hvattir til að taka daginn frá!

Nánari upplýsingar um skráningu og fleira verða auglýstar síðar.
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Öll aðstaða um borð er til mikillar fyrirmyndar. Við skoðuðum 
m.a. líkamsræktaraðstöðuna, sánaklefann og „setustofuna“. 
Létu þeir félagar vel af starfinu og vinnuaðstæðum um borð. 

Þeir þremenningar telja að nú sé mikilvægt að standa þétt 
á bak við sjávarútveginn og að ekki sé hægt að treysta á að 
fjármálafyrirtæki skapi þann auð sem við þurfum til að halda 
uppi þeim lífsgæðum sem við íslendingar höfum tamið okkur 
á síðari árum.

Menntun vélstjóra bar nokkuð á góma en þeir Sigurbjörn, 
Aðalgeir og Ágúst höfðu fengið menntun sína í nokkrum 
skólum hér á landi. Þannig stundaði Sigurbjörn fyrri hluta 
vélstjóranámsins í sínum heimabæ, Akranesi.

Talið barst síðan fljótlega að væntanlegum hvalveiðum 
Íslendinga og voru þeir ekki í vandræðum með að segja 
skoðun sína á þeim málum. Þeim fannst sjálfsagt að 
nýta þessa auðlind eins og annað sjávarfang og að  
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ekki mætti gleyma því að hvalirnir væru í bullandi samkeppni 
við okkur mennina. Á Ingunni eru stundaðar veiðar á 
uppsjávartegundum svo sem síld, kolmunna, loðnu, makríl 
og nú gulldeplu.

Á þessu ári fór skipið á kolmunna í janúar, gulldeplu og 
loðnu í febrúar og svo hélt skipið loks til kolmunnaveiða  
nú í byrjun marsmánaðar. 

Við spjölluðum einnig um öryggismá. Barst þá talið strax 
að atviki sem hafði orðið um borð í Ingunni aðeins tveimur 
vikum fyrr þegar tveir löndunarmenn voru hætt komnir 
vegna súrefnisskorts í lestinni sem var full af Gulldeplu. 
(Sjá nánari frásögn um atvikið á næstu opnu). 
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Það er 5.870 hestafla MaK vél sem knýr Ingunni áframVélarúmið er allt hið snyrtilegasta

Ágúst Valur segir að mórallinn um borð sé mjög góður og stéttskipting 
sé með allra minnsta móti. 

„Á ég ekki aðeins að massa þessa tölvu með hamrinum?“

Það dugir ekkert minna en 42 tommu flatskjár fyrir áhöfnina á Ingunni Gufubað er orðinn „staðalbúnaður“ í nýjum skipum



2�Tímarit VM / 3. árg. 1. tbl. 2009 / www.vm.is / Stórhöfða 25 / Sími 575 9800

Löndunarmenn voru nýverið að störfum við löndun á gulldeplu 

þegar einn starfsmaður fór niður í lest, hneig niður og missti 

meðvitund fljótlega eftir að niður var komið. Vinnufélagi hans 

fór að athuga með hann en hneig einnig niður. Starfsmenn sem 

urðu varir við atvikið, kölluðu til Sigurbjörn yfirvélstjóra sem 

var að störfum um borð, hann hafði samband við Neyðarlínuna 

og fór niður með flóttagrímu. Flóttagríman dugði ekki, hann 

fór því upp aftur og sótti reykköfunartæki, fór aftur niður 

við annan mann með Björgvinsbelti og Markúsarnet og voru 

verkamennirnir loks hífðir uppúr lestinni. Mennirnir 2 voru 

lagðir inn á sjúkrahús og hafa náð bata.

Vinnueftirlitinu var tilkynnt um slysið, þar sem um var að 

ræða löndunarmann en ekki einn úr áhöfninni. Í kjölfarið 

sendi vinnueftirlitið frá sér markpóst og tilkynningu sem finna 

má á heimasíðu Vinnueftirlitsins: Þar segir m.a.:

„Að gefnu tilefni vill Vinnueftirlitið vekja athygli á slysahættu 

við vinnu í rýmum þar sem hætta getur verið á súrefnisskorti 

og/eða á myndun hættulegra lofttegunda. Veruleg slysahætta 

er fyrir hendi í lestum skipa, hráefnisgeymum og –þróm; 

þegar hráefnið rotnar myndast hættulegar lofttegundir og 

súrefnisskortur verður.“ Finna má reglur um öryggisráðstafanir 

þessar á vef Vinnueftirlitsins: www.vinnueftirlit.is

Gufubað er orðinn „staðalbúnaður“ í nýjum skipum



Bjartsýni	einkenndi	fjölmenna	ráðstefnu	sem	VM	stóð	fyrir	ásamt	Samtökum	iðnaðarins	og	MÁLMI	-	

samtökum	fyrirtækja	í	málm-	og	skipaiðnaði,	um	framtíð	málm-	og	véltækniiðnaðar	á	Íslandi	á	Grand	

Hótel	laugardaginn	31.	janúar	s.l.	Á	ráðstefnunni	voru	flutt	níu	erindi	um	stöðu	greinarinnar,	það	sem	

verið	er	að	vinna	að	og	sóknarfæri	hennar,	bæði	innanlands	og	á	alþjóðavettvangi,	í	framtíðinni.

Einnig	kynntu	 fyrirtæki	 starfsemi	 sína	 í	máli	 og	myndum.	Meðal	þeirra	voru	Járnsmiðja Óðins, 

Vélsmiðja Hjalta, Málmsteypa Þorgríms, Frostmark, GT Tækni, Skaginn og Stálsmiðjan.  

Allt	eru	þetta	fyrirtæki	sem	eru	starfandi	í	dag	og	búa	yfir	mikilli	þekkingu	og	reynslu	á	sínu	sviði.
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Yfirskrift	 ráðstefnunnar	 var	Björt framtíð málm- og véltækniiðnaðar á Íslandi ef…	 sem	 er	

nokkuð	í	skjön	við	umræðu	um	atvinnumál	undanfarið.	Enda	telja	þeir	sem	að	ráðstefnunni	stóðu	

að	mikilvæg	tækifæri	 felist	 í	þessum	greinum	og	verkefnastaða	sé	góð	bæði	 innanlands	og	utan,	

miðað	við	aðrar	atvinnugreinar.

Niðurstaða	ráðstefnunnar	er	að	ef	 fyrirtækjum	verður	gert	kleift	að	nýta	tækifæri	sem	skapast	 í	

þessu	starfsumhverfi,	þrátt	fyrir	erfitt	efnahagslíf	þá	sé	framtíð	málm-	og	véltækniiðnaðar	björt	á	

Íslandi.	Ráðstefnustjóri	var	Brynjar	Haraldsson,	formaður	MÁLMS
25
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Óson, gott eða slæmt?

Óson er náttúruleg lofttegund sem við þekkjum best 

sem þunnt lag í himinhvolfinu sem verndar jörðina gegn 

útfjólubláum geislum. Þar uppi kemur ósonið að góðum 

notum. Þynning ósonlagsins á þessari öld er talin eiga 

mikla sök á aukningu húðkrabbameins. 

Einnig er talið að þynning ósonlagsins hafi skaðleg áhrif á 

vistkerfi jarðar með svokölluðum Gróðurhúsaáhrifum (hlýnun 

jarðar). Nær jörðinni myndar samspil sólarljóss, súrefnis og alls 

konar útblásturs frá vélknúnum ökutækjum og iðnaði mikið magn 

af ósoni. Fyrir asmaveika er þetta talið geta verið banvænt. Óson 

getur einnig valdið hálsbólgu, hósta, verkjum fyrir brjósti og 

öndunarerfiðleikum. Það er vert að veita því athygli að óson er 

talið vera 350 sinnum eitraðra en kolefnismónoxíð CO, en banvæn 

áhrif þess eru löngu þekkt. Óson næst yfirborði jarðar er stundum 

kallað „slæmt óson“. 

Lykt af ósoni kannast flestir suðumenn við. Eins vita flestir 

þeirra að óson er skaðlegt heilsu þeirra. Það veldur höfuðverk og 

óþægindum í augum, nefi og öndunarvegi. Þessi einkenni valda 

því að suðumaðurinn heldur jafnvel að hann sé komin með flensu. 

Jafnvel í mjög litlu magni getur óson haft skaðleg áhrif á heilsuna 

þar sem hættumörk (TLV) eru mjög lág eða 0,1 ppm.

 
TAFLA 1 HæTTuMöRK ýMiSSA EFNA

Efni Hættumörk, ppm

Óson O�  0,1

Köfnunarefnisdíoxíð NO2  2

Köfnunarefnisoxíð NO  25

Kolmónoxíð CO  �5

Koldíoxíð CO2  5000

Hlífðargassuða
Mastec	Components er sænskt fyrirtæki staðsett í bænum Dalstrop. 
Helstu verkefni Mastec Components eru að smíða íhluti fyrir 
fyriritæki sem framleiða vélar og annan búnað fyrir lyfjaiðnaðinn, 
landbúnað og hergagnaframleiðslu. 

Suðuvinna er þungamiðja í framleiðslu íhlutanna hjá Mastec. Við 
vinnu sína nota suðumennirnir ýmsan hlífðarbúnað s.s. grímur, 
staðbundinn útsogsbúnað og hlífðargas. 

“Fyrir u.þ.b. 10 árum notuðum við hefbundið hlífðargas þá var 
algengt að suðumenn okkar yrðu varir við ýmsa öndunarvegskvilla” 
segir Gösta Johansson suðumaður. Við suðu myndast óson sem 
er ósýnileg loftegund en áhrif hennar á heilsufar manna er sýnileg. 
Einkennin geta verið höfuðverkur og óþægindi í öndunarvegi.
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TAFLA 2
DæMiGERð LíKAMLEG EiNKENNi Við ÓSONMENGuN

ÓSON 
STyRKuR EiNKENNi

 0,05 Lykt finnst af Ósoni við 0,05 ppm.

 0,1 Finnur fyrir þurrki og óþægindum í nefi og hálsi

 0,1 – 1,0
Hósti, hæsi, verkur fyrir brjósti

 1,0 – �,0 Aukning ofangreindra einkenna, höfuðverkur

 �,0 Hósti, verkur fyrir brjósti, höfuðverkur, 
öndunarerfiðleikar.

MISON aðferðin
Sem hluta af því að bæta vinnuumhverfi suðumanna fyrirtækisins 
ákváðu stjórnendur Mastec að prufa MISON hlífðargas frá AGA.
MISON er einkaleyfisvarin lausn til að eyða ósoni við suðu. 
Með MISON hlífðargasi er ráðist beint að rót vandans því MISON 
inniheldur köfnunarefnismónoxíð (NO). Við suðu með MISON gengur 
köfnunarefnismónoxíðið í efnasamband við ósonið og til verður 
súrefni og köfnunarefnisdíoxíð og eyðir þannig ósoni.

O� + NO  O2 + NO2

„Gerðar voru mælingar við munn og nef suðumanna til að sjá hvað 
við önduðum að okkur miklu ósoni“ segir Johansson. 
Niðurstöður mælinganna sýndu að MISON dró á áhrifaríkari hátt 
verulega úr magni ósons, mun betur en önnur hlífðargös. Í framhaldi 
af þessum niðurstöðum ákváðu stjórnendur fyrirtækisins að nota 
MISON hlífðargös í allri suðuvinnu hjá Mastec.

Betri aðstæður tryggja betri árangur
• Betri vinnuaðstaða eykur gæði vörunnar og leiðir allajafna til 
meiri framleiðni. Ástæðan er augljós. Í hreinu umhverfi þar sem 
er lítil mengun eiga starfsmenn auðvelt með að einbeita sér að 
vinnunni. Það leiðir svo aftur af sér hraðvirkari og nákvæmari 
vinnubrögð. Þar með er komin forsenda fyrir framleiðslu- og 
gæðaaukningu í suðuvinnu.

• Undanfarin ár hefur það einnig sannast að þar sem MISON 
hlífðargas er notað eru veikindadagar suðumanna mun færri en 
þar sem notað er hefðbundið hlífðargas. Bætt starfsumhverfi getur 
þannig leitt af sér verulegan fjárhagslegan ávinning.

• Með aukinni framleiðni í suðuvinnu hefur skaðlegur og óþægilegur 
reykur og óson aukist æ meir. Sýnt hefur verið fram á að notkun 
MISON hlífðargass leiðir ekki einungis til betri og hraðvirkari 
suðu, heldur stuðlar það einnig að hreinna og heilsusamlegra 
starfsumhverfi. MISON verndar ekki aðeins suðuna heldur líka 
suðumanninn. Það sem er gott fyrir suðuna er líka gott fyrir 
suðumanninn – sem er gott fyrir viðskiptin. 

Mynd 1 MiSON fjarlægir Óson. Köfnunarefnismónoxíðið	í	MISON	
hlífðargösunum	gengur	í	samband	við	ósonið	sem	verður	til	við	suðu	
og	myndar	súrefni	og	köfnunarefnisdíoxíð.	Niðurstaðan	er	verulega	
lægri	ósonmengun	í	vinnuumhvefi	suðumannsins.

Mynd 2. MiSON minnkar ósonmengun fyrir allar gerðir suðu. 

Kortbue:	Stuttbogi

Blandbue:	Blandbogi

Spraybue:	Úðabogi

Hefðbundin	hlífðargös

MISON	hlífðargös

Heimildir: 
AGAIN #2/2008
http://www.aga.dk/international/web/lg/dk/likelgagadk.nsf/
docbyalias/cserv_brouchure
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Í sumar verður fjölbreytt framboð á orlofsdvöl hjá félaginu. 

Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu má búast við aukinni aðsókn 

og þar með nýtingu og álagi á orlofshúsin og íbúðirnar. 

Einnig var kominn tími á viðhald og endurbætur á mörgum 

húsanna. Með hliðsjón af ofangreindu hefur verið ráðist í 

framkvæmdir víða. Verið er að byggja sólskála við 3 hús 

sem VM á í Ölfusborgum við Hveragerði. Ásamt því að 

endurnýja allt innanhúss, svo sem að stækka herbergin og 

endurnýja innanstokksmuni. Einnig hafa húsin á Laugarvatni 

verið endurbætt talsvert, bæði innanhúss og utan. 

Bónus
Á Laugarvatni og Syðri-Reykjum fylgir leigunni aðgangskort á 

golfvöll Dalbúa í Miðdal fyrir tvo, með hverju húsi.

Á Syðri-Reykjum og á Kirkjubæjarklaustri fylgir veiðileyfi 

fyrir eina og hálfa stöng með hverju húsi. Á S-Reykjum 

gildir veiðileyfið í ánni Fullsælum að Brúnni á Brúará og 

á Kirkjubæjarklaustri gildir það í Hæðargarðsvatni sem 

bústaðirnir tveir standa við.

Allar umsóknir um orlofsdvöl eru rafrænar og á netinu. Hægt er 

að senda umsóknir beint inn í tölvukerfi félagsins á félagavef VM. 

Nú hafa allir fengið sent bréf með veflykli á félagavefinn. Með 

veflykli er auðvelt að skrá sig inn og sækja um.

Jafnframt er enn hægt að sækja um á pappír eins og verið 

hefur. Umsóknir má nálgast á skrifstofu VM, eða heimasíðunni 

til útprentunar fyrir þá sem það vilja. Af gefnu tilefni er ekki 

tekið við umsóknum í gegnum síma.

„Vika að eigin vali“ er valmöguleiki fyrir þá sem vilja nýta 

orlofspunkta sína að vild en kjósa ekki að sækja um orlofsdvöl 

í bústöðum eða íbúðum félagsins. Sótt er um viku að eigin 

vali á sömu umsókn og orlofshúsin og er úthlutað eins og um  

orlofsviku væri að ræða. 

Við úthlutun er farið yfir punktastöðu umsækjenda og fá þeir 

úthlutað sem eiga flesta punkta. Orlofsstyrkurinn „Vika að 

eigin vali“ er 20.000 kr. í ár. Þeir sem fá úthlutað, fá styrkinn 

greiddann gegn framvísun kvittunar fyrir orlofsdvöl eða 

ferðakostnaði innan- eða utanlands. Kvittun þarf að skila fyrir 

1. október 2009.

Réttur til að sækja um
Fyrir hvern unnin mánuð sem greitt er af félagsmönnum gjald 

í orlofssjóð safnast 1 punktur. Þannig safna félagsmenn 12 

punktum á ári en við úthlutun dragast af allt að 36 punktar frá. 

Þannig tekur u.þ.b. 3 ár að safna fyrir einni úthlutun.

Við atvinnumissi eða í fæðingarorlofi helst rétturinn og félagsmenn 

halda áfram að safna punktum í orlofssjóði svo lengi sem þeir 

merkja við á umsókn um atvinnuleysisbætur eða fæðingarorlof 

að greitt sé af þeim í félagið. Því er mikilvægt að huga að því að 

haka við til að halda réttindum í orlofssjóði ekki síður en öðrum 

sjóðum svo sem fræðslu- og sjúkrasjóði.

Ég fer í fríið…

Sumarhús á Laugarvatni 

Sólheimar í Reykjavík
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Sumarhús VM við Úlfsstaði Innanstokks í nýuppgerðu raðhúsi á Laugarvatni

Sumarbústaðirnir í SvignaskarðiÖlfusborgir

Svignaskarð

Laugarvatn Sundlaug VM á orlofshúsasvæðinu við Laugarvatn

Syðri-Reykir



Í sumar býður VM upp á 2 íbúðir til leigu á Spáni. Íbúðirnar eru báðar í Torrevieja, vel 
staðsettar og miðsvæðis. Þær eru báðar í eigu Íslendinga, framleigðar og niðurgreiddar af 
félaginu. Allur búnaður er til staðar og aðstaða öll til fyrirmyndar. Íbúðirnar á Spáni eru 
leigðar í tvær vikur í senn, frá miðvikudegi til miðvikudags. Allar nánari upplýsingar er að 
fá á skrifstofu félagsins í síma 575 9800.

Íbúð A er ca 70 fermetrar, tvö svefnherbergi (annað með hjónarúmi 

og hitt með tveimur rúmum). Í stofunni er m.a. hljómtækjasamstæða 

og sjónvarp. Í eldhúsi er ísskápur m/frystihólfi, örbylgjuofn, 

brauðrist, kaffivél og safapressa. Úr eldhúsi er gengið inn í 

þvottahús. Í baðherbergi er baðkar með sturtu. Fyrir utan íbúðina 

er ca 12 fermetra glerskáli. Flísalagður garður (ca 40 m2) er fyrir 

utan. Þar eru 2 sólbekkir með dýnum í. Ef fólk er ekki með bíl er 

ca 6-7 mínútna gangur í litla verslunarmiðstöð, La Florida. Þar er 

matvörubúð, byggingavöruverslun og lítil verslun sem er opin allan 

sólarhringinn. Ennfremur eru þar nokkrir veitingastaðir. Nokkru 

lengra niður við veg 332 eru stórmarkaðurinn Carrefour, Lidl, 

Supercor og Mercadonna.

Einnig er í göngufæri veitingahúsaklasi sem heitir Plamenca beach. 

Þar er fjöldi veitingastaða af ólíku tagi. Þá er gengið áleiðis til Lidl 

og þá er þessi bygging á hægri hönd. Þangað er aðeins um 10 

mínútna gangur frá íbúðinni.
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Torrevieja 
er bær sunnarlega á hinni frægu Costa Blanca strönd, sem 

er ein lengsta strönd Spánar. Íbúar í Torrevieja eru tæplega 

100 þúsund. Torrevieja er í um 35 mín. akstursfjarlægð frá 

Alicante flugvelli og um 650 km suður af Barcelona. 

Svæðið í kring um Torrevieja er ein vinsælasta 

sumarleyfis-paradís Evrópu. Eitt af einkennum svæðisins 

eru tvö stór saltvötn, Salinas de Torrevieja og Salinas de 

La Mata. Þau eru hluti af friðuðum þjóðgarði með miklu 

og fjölskrúðugu fuglalífi, þar eru m.a. bleikir Flamingo 

fuglar sem vert er að skoða. Loftslagið á svæðinu kring 

um saltvötnin er talið sérstaklega hollt og gott fyrir þá sem 

kljást við húð- og öndunarsjúkdóma.

 

Torrevieja-svæðið er mjög þekkt og vinsælt meðal Íslendinga 

og fjölmargir sem dvelja þar stóran hluta ársins. Í Torrevieja 

er stórt Tívolí sem einstaklega gaman er að fara í og við 

hliðina á því er stór götumarkaður. Þá er gaman að fara í 

miðbæinn seinni part dags, fá sér að borða á veitingastað, og 

rölta síðan um og skoða iðandi mannlífið.

     

Í Torrevieja er völ á alls konar afþreyingu. Þar er m.a. hægt 

að fara í Go-Cart, vatnsrennibrautagarðinn Aquapolis, 

Ozone leiktækjasalinn, fjöldi góðra golfvalla er í grenndinni, 

fjölmörg kaffihús og veitingastaðir. Þar fjöldi verslana, m.a. 

verslunarmiðstöðin Habaneras.
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Íbúð B er staðsett inní Torrevieja þar sem öll þjónusta er í göng-

ufæri. Hún er á efri hæð í raðhúsalengju. Gengið er upp tröppur 

inná svalir fyrir framan íbúðina. Við hlið íbúðarinnar er sundlaug 

og sundlaugarsvæði. Sundlaugin er einungis fyrir íbúðir á þessu 

svæði, ca 60 íbúðir. Svæðið er girt af og umsjónarmaður svæðisins 

sér um opnunartímann. (Nánar auglýst á staðnum). Íbúðin skiptist í 

stofu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Auk þess eru svalir 

fyrir framan inngang og út úr eldhúsi er gengið upp stiga upp á stóra 

sólarverönd á þaki hússins. Öll gólf eru flísalögð. 

Annað herbergið er með tveimur rúmum. Í herberginu er stór 

fataskápur með skúffum, borð og borðlampi. Hitt svefnherbergið er 

með hjónarúmi. Í herberginu er stór fataskápur. Í stofu er 3ja sæta 

sófi, einn stóll, sófaborð, borðstofuborð og stólar. Einnig er er þar 

lítil hljómtækjasamstæða og sjónvarp. Gengið er úr eldhúsi upp á 

sólpall á þaki. Þar eru stólar og borð og bekkir til að liggja á. 
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Á undanförnum árum hafa verið miklar hræringar í kælitækninni. Skemmst er að minnast banns 

á CFC-efnum sem voru næstum einráð í litlum kælikerfum fram til loka síðustu aldar.

CFC-efni voru einnig í úðabrúsum og notuð til að blása út einangrun. Þau eru mjög ósoneyðandi 

og valda auk þess auknum gróðurhúsaáhrifum. Því var leitað nýrra leiða og efna sem valda 

minna tjóni á umhverfi okkar. Þá komu svokölluð HFC-efni til sögunnar og urðu þau ákveðinn 

staðall í kæliiðnaðinum. Í ljós hefur komið að þessi efni hafa mjög mikil gróðurhúsaáhrif. Nú 

virðist sem kolsýra (CO2) eigi miklum vinsældum að fagna. Sem dæmi má nefna að Coca Cola 

hefur ákveðið að allir flöskukælar frá þeim á vetrarólympíuleikunum 2010 verði með CO2 sem 

kælimiðil. CO2 hefur nokkur gróðurhúsaáhrif en þau eru aðeins 1/1300 þess sem HFC-efnin 

valda. CO2 er ekki alveg óþekkt í kæliiðnaði en í árdaga hans var kolsýran mikið notuð. Kerfin 

voru hins vegar ekki alveg hættulaus. 

Á Íslandi eru í dag um 150.000 kælikerfi. Ætla má að í landinu séu um 90.000 heimili og þau 

eru flest með eitt til tvö kælikerfi, ískáp og frystikistu. Einnig eru ísskápar í flestum fyrirtækjum, 

skipum, mörgum bílum, flugvélum og gámum. Flest heimiliskerfi eru enn með CFC- kælimiðli. 

Á síðustu 10 - 15 árum hafa nær eingöngu verið seld tæki með HFC-efnum. Fróðlegt verður að 

fylgjast með þróuninni í CO2-kerfunum á næstu árum og nóg að gera hjá þeim fyrirtækjum sem 

setja upp og þjónusta kælikerfi. Fyrir þeim liggur ekki síst að endurmennta sína starfsmenn á 

þessu sviði.

Fiskur, kjöt, kjúklingar, grænmeti og drykkir eru þeir vöruflokkar sem þurfa á kæli- og frystibúnaði 

að halda. Heildarvelta fyrirtækja á matvæla- og drykkjarvörumarkaði árið 2005 var um 154 

milljarðar. Fróðlegt er að skoða þessar tölur í ljósi þess að um 120 einstaklingar sjá um að 

þjónusta fyrirtæki varðandi kæli- og frystibúnað. Ábyrgð þeirra er því mikil.

Öllum ætti að vera ljóst að það er mikil nauðsyn að þeir fagmenn sem vinna við smíði, uppsetningu, 

þjónustu, bilannagreiningu, rekstur og viðhald kæli- og frystibúnaðar þurfa að vera vel menntaðir 

og færir í sínu fagi. 
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Til að tryggja að svo sé ætlar málm- og véltæknisvið IÐUNNAR fræðsluseturs að taka að sér 

að kanna og votta þá færni sem íslenskir kælitæknimenn og fyrirtæki hafa. Þetta verður gert 

samkvæmt alþjóðlegum stöðlum og að undangengnu raunfærnimati. 

Málm- og véltæknisvið IÐUNNAR hefur þegar hafist handa við að láta smíða þann kennslubúnað 

sem þörf er á með dyggri aðstoð VM, en Akkur úthlutaði IÐUNNI fræðslusetri ríflegri upphæð 

til þessa. Frostmark smíðaði tvö kælikerfi fyrir IÐUNA. Annað kerfið er til þess að kenna 

grundvallaratriði kælikerfa og hvernig skal haga umsjón með slíkum kerfum, s.s. hvernig kælimiðli 

er bætt á kerfi og tappað af, hvernig skipt er um smurolíu, hvernig lekaleit er háttað og ekki 

síst hvernig kerfin eru stillt. Síðastnefnda atriðið er að sjálfsögðu gífurlega mikilvægt hvað 

rekstraröryggi og rekstrarhagkvæmni varðar. 

Hitt kerfið sem Frostmark smíðaði er með 20 innbyggðum bilunum sem hægt er að setja inn 

hverja fyrir sig. Kerfið er bæði kælir og frystir og nemendur spreyta sig á að lagfæra bilanir í 

hvoru tveggja. 

Námskeið IÐUNNAR fræðsluseturs í kælitækni munu uppfylla allar kröfur Evrópusambandsins 

varðandi þá færni og þekkingu sem menn verða að búa yfir, vilji þeir fá vottun í kælitækni. Þar 

ber sérstaklega að nefna reglugerðir nr. 842/2006 og 303/2008. 

 

Kennslutæki IÐUNNAR fræðsluseturs
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Spurningar á námskeiði málm og véltæknisviðs IÐUNNAR fræðsluseturs í kælitækni:

Hvernig er hægt að prófa og þjónusta öryggisloka á kælikerfum  
á meðan kerfið er í gangi? 

Til þess að þetta sé hægt þarf að vera með tvo öryggisloka 
og þjónustuloka á milli þeirra eins og sýndur er á mynd 2 hér 
til hliðar (Three-Way Valve). Keilan er höfð í miðstöðu þegar 
kerfið er í rekstri og ekki er verið að vinna við öryggislokana. 
Ef það á að vinna við loka A (Relief Valve A) er keilan skrúfuð 
til vinstri á myndinni þar til hún fer í sæti sem lokar leiðinni að 
loka A. Síðan er hægt að fjarlægja öryggislokann og vinna við 
hann en öryggisloki B er enn til staðar. Síðan er þetta gert eins 
við loka B en þá er keilan skrúfuð til hægri.

Hvernig er kælimiðli bætt á kælikerfi? 

Tvær aðferðir eru oftast notaðar. Sú fyrri er að láta pressuna sjúga kælimiðilsgas úr kútnum inn á 
kerfið (mynd 3). Hin síðari er að láta pressuna sjúga kælimiðilsvökva inn á kerfið (mynd 4).
Ef við ætlum að bæta kælimiðilsgasi á kælikerfið, er það gert t.d. með því að tengja mælabrettið 
eins og sýnt er á myndinni (ath. litir á slöngunum sýna ástand kælimiðils). Lágþrýstislangan (blá) 
er tengd þjónustuloka á pressunni lágþrýstimegin. Háþrýstislangan (rauð) er tengd þjónustuloka 
háþrýstimegin. Sogslangan (gul) er tengd í kút. Passa þarf í byrjun að lokarnir á mælabrettinu séu 
lokaðir. Kútinn þarf að setja á vigt til þess að hægt sé að sjá hve mörg kg af kælimiðli fara inn á 
kerfið. Opna þarf þjónustulokana bæði sog og þrýstimegin. Þá sjáum við þrýstinginn í kerfinu, 
bæði há- og lág- þrýsting. Þá opnum við fyrir kútinn (alveg) og lokum smátt og smátt fyrir sogið 
á þjöppunni (með þjónustulokanum) og opnum sogmegin á mælabrettinu þannig að pressan fer 
að sjúga gasið sem eimast upp í kútnum. Þegar við ætlum að við séum búin að setja nóg á kerfið 
(engar bólur í mælaglasinu) lokum við fyrir kútinn og opnum fyrir þjónustulokann inn á pressuna 
frá eimi. Lesum síðan af vigtinni og skráum. Látum kerfið ganga og athugum hvort ekki sé allt 
í lagi. Sé svo, þá stillum við þjónustulokana þannig að þeir loki til slangnanna. Aftengjum og 
göngum frá. Seinni aðferðin er sýnd á mynd 4. 

Þar sem þrýstingurinn er oftast hærri þrýstimegin í kerfinu en í 

kútnum gerum við þetta á eftirfarandi hátt:

Við tengjum mælabrettið við kútinn (gula slangan) og snúum kútnum við. Tengjum rauðu slönguna 
inn á kerfið fyrir aftan þjónustuloka sem staðsettur er eftir vökvageymi. Í þessum tengistút er 
ventill sem virkar eins og ventill á hjólbarða þ.e. þegar hettan er tekin af þá lekur ekkert út. 
Lágþrýstislangan er síðan tengd inn á þjónustulokann við pressu. Hér þarf kúturinn líka að vera á 
vigt. Við opnum fyrir kútinn en höfum lokað háþrýstimegin á mælabrettinu. Síðan lokum við fyrir 
þjónustulokann sem er fyrir aftan vökvageyminn. Þá opnum við fyrir mælabrettið og vökvinn fer 

 Mynd 2



að streyma inn í kerfið þar sem pressan sýgur eiminn niður og þrýstingurinn sem er háþrýstimegin 
við þenslulokann lækkar vegna þess að þjónustulokinn við vökvageyminn hleypir engu í gegnum 
sig. Þegar við álítum að nóg sé komið lokum við fyrir mælabrettið og kútinn en opnum fyrir 
þjónustulokann. Lesum síðan af vigt og skráum magn. Látum kerfið keyra þar til við erum ánægð 
með virknina. Þá skrúfum við fyrir þjónustulokann að mælabrettinu og aftengjum slönguna við 
áfyllistútinn og göngum frá.

Mynd 3

Mynd 4
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VM auglýsti nýverið eftir umsóknum um styrki frá öllum nemum á útskriftarári í vél- og málmtæknigreinum.
Þátttaka var mjög góð þar sem mikill fjöldi umsókna barst VM
Dregið var úr innsendum umsóknum. Alls hlutu 12 nemendur styrk að upphæð 100.000 kr. hver.
Eftirtaldir aðilar fengu styrk:

1. Björgvin Hlynsson
2. Georg Skæringsson
�. Runólfur J. Kristjánsson
�. Magnús Brynjólfsson
5. Sævald páll Hallgrímsson
6. Vignir Svafarsson
7. Gunnar Egill Sævarsson
8. Eðvarð Þ. Helgason
9. Símon Grétar Rúnarsson
10. ingvi Karl Jóhannsson
11. Kristján Gerhard
12. Snorri Gunnarsson

Félagið hefur samband við þá sem fengu styrk og afhendir upphæðina.

Vignir Eyþórsson, starfsmaður VM og Guðmundur Ragnarsson, formaður draga úr innsendum umsóknum



�7

Þór Sigfússon formaður SA og Gylfi Arnbjörnsson 
forseti ASÍ eftir undirritun samkomulagsins.

Efnahagskreppan í landinu hefur gerbreytt afkomu heimila, 

starfsskilyrðum atvinnulífs og forsendum fyrir atvinnustigi og 

launagreiðslum. Atvinnuleysi hefur vaxið hratt og kaupmáttur 

launa rýrnað þannig að hagur heimila hefur versnað stórlega. 

Mikil verðbólga hefur kippt forsendum undan kjarasamningunum 

sem gerðir voru 17. feb. 2008.

Í ljósi þessa hafa samningsaðilar ákveðið að fresta ákvörðun 

um endurskoðun kjarasamninga um allt að fjóra mánuði. 

Samningsaðilar telja að þessi frestun sé mikilvægt framlag til 

stöðugleika í efnahagslífinu. Þannig geti skapast aðstæður til 

þess að hratt dragi úr verðbólgu og vextir geti lækkað.

Með samkomulaginu, sem undirritað var 25. febrúar, var 

endurskoðunar- og framlengingarákvæði samningaaðila 

frestað og skal vera lokið eigi síðar en fyrir lok júní  

2009. Takist samkomulag um framlengingu, skal samhliða 

liggja fyrir ákvörðun um tímasetningu umsaminna 

launabreytinga.

 

Þrátt fyrir frestun er í samkomulaginu ákvæði um að 

lágmarkstekjutrygging hækki í 157 þúsund kr. 1. mars 2009 

og önnur ákvæði samninganna koma til framkvæmda, m.a. 

lenging orlofs.

Þann 25. febrúar var skrifað undir samkomulag ASÍ og SA 

um frestun á endurskoðun kjarasamninga þannig að henni 

ljúki eigi síðar en fyrir lok júní 2009. Þrátt fyrir frestun er 

í samkomulaginu ákvæði um að lágmarkslaun hækki í 157 

þúsund 1. mars 2009 og önnur ákvæði samninganna koma til 

framkvæmda, m.a. lenging orlofs. Samningsaðilar telja frestunina 

mikilvægt framlag í átt til stöðugleika í efnhagslífinu.

Samninganefndir ASÍ og SA að undirritun lokinni



Í tilefni af því að 100 ár voru liðin frá stofnun Vélstjórafélags Íslands þann 20. febrúar sl. kom út 

vegleg bók, Saga Vélstjórafélags Íslands, eftir Jón Þ. Þór. 

Ritstjórn var fengin til að stýra verkinu og í henni sátu Valgeir Ómar Jónsson, 

Kristín Hjálmarsdóttir og Halldór A. Guðmundsson. Helgi Laxdal tók einnig þátt í gerð bókarinnar.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM og Magnús Magnússon framkvæmdastjóri afhentu forseta 

Íslands, Ólafi Ragnari Grímssyni bókina í tilefni 100 ára afmælis Vélstjórafélags Íslands.
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