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Hefur unnið 
að hitaveitu-

verkefnum í 46 ár
Fyrsta verkefni Einars 
Marínó fyrir Hitaveitu 

Reykjavíkur var árið 1948. 

Verðum að stoppa 
ofsagróðainnleiðinguna
Verðmætasköpun samfélaganna er 
að færast á færri hendur.Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður:  

Guðmundur ragnarsson

Ritstjóri: Sædís Eva Birgisdóttir

Prentun: Prentmet

VM - Félag vélstjóra  
og málmtæknimanna

Stórhöfða 25

110 reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

mánudaga til fimmtudags frá kl. 9-16  
og föstudaga frá kl. 9-15

Skrifstofan er opin mánudaga - 
fimmtudag frá kl.  8-16  
og föstudaga frá kl. 8-15

Stjórn VM skipa:

Guðmundur ragnarsson, formaður

Samúel Ingvason, varaformaður

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Jón Jóhannsson

andrés Bjarnason 

Þorsteinn I. Hjálmarsson

Sævar Örn Kristjánsson

Gylfi Ingvarsson

Guðmundur Sigurvinsson

���������������������

Vel heppnað ASÍ þing 
Á nýafstöðnu ASÍ þingi fór fram 
mikil málefnavinna í mörgum 
hópum, þar sem rædd voru þrjú 
megin þemu þingsins 

Vélsmiðjan og Mjölnir
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27
Endurnýjun í 
greinunum hefur þróast
Rúm 27% af úrtaki könnunar 
verður hættur á vinnumarkaði 
eftir 15 ár og 45% eftir 20 ár.25



Horfðu björtum augum fram á veginn
Sameinaði lífeyrissjóðurinn leggur áherslu á gagnsæi og öfluga 
upplýsingagjöf sem tryggir þér auðvelda og skýra yfirsýn yfir öll 
þín lífeyrismál.

Kynntu þér málin á lifeyrir.is eða fáðu upplýsingar hjá starfsfólki í síma 510 5000.

Á lifeyrir.is
• sérðu stöðu lífeyrisréttinda og séreignar 
• finnur þú ítarlegar upplýsingar um rekstur sjóðsins
• geturðu kynnt þér fjárfestingarstefnu og eignir sjóðsins
• geta launagreiðendur skilað iðgjaldaskilagreinum á einfaldan 

og öruggan hátt og myndað kröfu í netbanka sínum

Vefurinn okkar, lifeyrir.is, er aðgengilegur og notendavænn 
bæði fyrir sjóðfélaga og launagreiðendur.

Sundagörðum 2  /  104 Reykjavík  /  510 5000  /  lifeyrir.is
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Íslenskt samfélag stendur á tímamótum varðandi úrlausnir á mörgum stórum málum sem  
vandséð er hvernig verða leyst. Eitt af stærstu verkefnum okkar er lagfæring á ónýtu dag-
vinnulaunataxtakerfi. Við þurfum að vinda ofan af yfirvinnu vítahringnum, með aukni 
framlegð og skipulagi. Margir iðnaðarmenn og vélstjórar hafa farið t.d. til Noregs til að 
vinna. Þar hafa þeir kynnst vinnutíma sem við höfum ekki náð að þróa hér á landi. Þessar 
breytingar á vinnumarkaðnum sem kallað er eftir verða að koma sem fyrst ætlum við ekki 
að missa allt unga fólkið úr landi, það eru aðrar kröfur hjá nýrri kynslóð. Atvinnugreinarnar 
verða að aðlaga sig að þessum breytingum sem eru að verða. Þeir sem reka fyrirtækin og 
starfsmenn í viðkomandi starfsgreinum eiga að finna lausnir til að auka framlegð og hækka 
dagvinnulaun. Við eigum að leggja til hliðar síendurtekna hagfræðifrasa sem engu hafur 
skilað. Tökum upp aðferðir sem aðrar þjóðir hafa þróað, aðferðir sem skilað hafa árangri og 
sjáum hvert það leiðir okkur. Úttekt á aldursdreifingu félagsmanna VM sem er í blaðinu segir 
mikið um þróunina, sem er óásættanleg fyrir atvinnulífið. VM er með um áttatíu og fimm 
prósent þeirra sem starfa í vél- og málmtækni á Íslandi í dag.

Mikill niðurskurður í heilbrigðis- og menntakerfinu, hækkun matarskatts auk annarra 
aðgerða er að valda mikilli ólgu í samfélaginu. Niðurskurðurinn og skattahækkanirnar eru 
afleiðingar af eftirgjöf á sköttum á þá sem best eru staddir í samfélaginu og á fyrirtæki sem 
eru að skila ótrúlegum hagnaði til eigenda. Vissulega eru vextir og afborganir af skuldum 
ríkissjóðs sorgleg há upphæð af fjárlögunum, en þetta verðum við að greiða og um leið 
skerðir það getu okkar til að efla uppbyggingu samfélagsins. Ég tel samt að framkvæmdin 
af hálfu núverandi stjórnvalda sé aðför að því samfélagi sem ég vil trúa að allir Íslendingar vilji hafa. Það er eðlilegt 
að þeir sem eru að njóta góðs af stöðu gjaldmiðilsins leggi meira af mörkum en þeir sem varla eiga fyrir mat eða hús-
næði fyrir sig og börnin sín.

Kjarasamningar vélstjóra á fiskiskipum hafa verið lausir í tæp fjögur ár. Enn eitt frumvarpið um breytingar á 
lögum um stjórn fiskveiða mun koma á næstu vikum og það mun hafa afgerandi áhrif á það hver framvindan verðu 
í að fá viðsemjendur okkar að samningaborðinu. Verðlagsmálin eru hins vegar að verða mjög flókin og uppstokkun 
á núverandi kerfi verður að koma til ef ná á samningum.

Óhugnanlegur þrælsótti hefur þróast í umhverfi sjávarútvegsins. Að nafninu til eru gerðir samningar milli áhafn-
ar og útgerðar um fiskverð, við gerð þeirra eru menn rækilega minntir á að það séu biðraðir af mönnum í pláss hjá 
viðkomandi útgerð. Hver skrifar ekki undir og hugsar um afkomu fjölskyldu sinnar. Er þetta einhver samningstaða? 
Hins vegar er það í þessu eins og mörgu öðru að sumir kunna með þetta að fara en aðrir ekki og þar eru vandamálin.

Skipin hafa stækkað, afköst þeirra og veiðigeta hefur aukist gríðarlega og þau eru orðin tiltölulega fá skipin sem 
fiska veiðiheimildirnar, launin hafa því verði góð sem betur fer. Þetta eiga sumir útgerðarmenn erfitt með að sætta 
sig við og reyna þá að fækka í áhöfnunum þessara skipa eins og hægt er. Án þess að hægt sé að fá vitræna umræðu 
um hvað hægt sé að ganga langt í fækkun í áhöfn út frá verkefnum skipanna og vinnuálagi áhafna. 

Við höfum lengi barist við útgerðir um frávik frá mönnun vélstjóra á fiskiskipum. VM náði þeim áfanga að komast 
frá þeirri valdbeitingu sem var beitt í mönnunarnefnd yfir í að reyna að uppfylla rannssóknarreglu stjórnsýslulaga 
eins og gerð var krafa um í úrskurðum Innanríkisráðuneytisins þegar það hefur fellt úr gildi úrskurði mönnunar-
nefndar, eftir að VM hafði kært þá. Það fæst hins vegar ekki friður til að koma þeirri vinnu inn í faglegan farveg og 
leggja mat á það hvort forsvaranlegt sé að veita frávik frá mönnun eða hvort það er hægt. Þar erum við líka komin 
með þrælsóttavandamál, vegna þess að ef menn tjá sig um hlutina eins og þeir eru, þá hafa þeir áhyggjur af því að 
það kosti þá starfið. Frekjan og yfirgangurinn er orðinn þannig í þessum mönnunarmálum að einn framkvæmda-
stjórinn talar um þann fjárhagslegan skaða sem fyrirtækisins muni verða fyrir þurfi hann að fara að lögum um 
mönnun vélstjóra á fiskiskipum. Ég spyr mig að því hvort þetta er ekki að verða ein af ástæðunum fyrir flótta fólks af 
landsbyggðinni. Hver vill eiga framtíð sína undir misvitrum mönnum sem vaða uppi með frekju og yfirgang, umbera 
engan sem ekki er þeim sammála. Valdið er vandmeðfarið og ekki öllum gefið að fara vel með það.

Það er framundan erfiður vetur og það verðu tekist á. Ekkert traust er til að byggja á og vandséð hvar á að hefja 
vinnu við að byggja það upp aftur milli aðila hvort sem það er við stjórnvöld eða Samtök atvinnulífsins.

Það er orðin mín staðfasta trú og sannfæring að við þurfum að gefa hagfræðingunum frí og fara í að leysa vanda-
málin út frá almennri skynsemi. 

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM

Samfélag á tímamótum



Sjávarafl | Grandagarði 16 |  hús íslenska sjávaraklasans | 101 Reykjavík | Sími: 8999964 | hallo@sjavarafl.is | www.sjavarafl.is 

Markaðs- og útgáfuhús í sjávarútvegi 

ÚTGÁFA 

HEIMASÍÐUR SAMFÉLAGSMIÐLAR AUGLÝSINGAR SÝNINGARBÁSAR 

UMBÚÐAHÖNNUN BIRTINGAR KYNNINGARMYNDBÖND 



6 T í m a r I T  v m     n ó v E m B E r  2 0 1 4    

SANDBLÁSTUR & MÁLMHÚÐUN

Ferro Zink hf. l   www.ferrozink.is  l  ferrozink@ferrozink.is
 l   Árstíg 6  l  600 Akureyri  l sími 460 1500

 l  Álfhellu12-14  l  221 Hafnarfjörður  l  sími 533 5700

Hið árlega golfmót VM var haldið föstudaginn 8. ágúst á Keilis-
vellinum. Mjög fín þátttaka var á mótinu, keppt var í höggleik og 
punktakeppni. Sigurvegari VM mótsins var Steingrímur Haraldsson 
og hlaut hann að launum hinn eftirsótta farandbikar VM. 

Viljum við hjá VM óska honum til hamingju með sigurinn og 
þakka öllum þeim fjölmörgu sem tóku þátt í mótinu.

Einnig viljum við koma á framfæri þakklæti til eftirfarandi fyrir-
tækja fyrir að veita verðlaun til að gera mótið sem veglegast. Fram-
tak ehf, Héðinn hf, Íslandsbanki, Kraftvélar ehf, TM og VHE ehf.

Úrslit punktakeppninnar voru eftirfarandi:
1.sæti Steingrímur Haraldsson
2.sæti Jón Guðmundsson Kristinsson
3.sæti Jón Valdimarsson

Úrslit Höggleiksins voru eftirfarandi
1.sæti Georg Júlíus Júlíusson 
2.sæti Guðmundur Hjörleifsson
3.sæti Arnar Oddsson

Sjúkrasjóður VM 
veitir fæðingarstyrk.

Vissir þú að...

Golfmót vm 2014

Golfmót VM var haldið á 
Keilisvellinum. Keppt var í 
höggleik og punktakeppni. 

Sigurvegari VM mótsins var 
Steingrímur Haraldsson. 

> Saman náum við árangri – um allan heim

Saman náum við árangriwww.samskip.is

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

8. mars var dregið úr innsendum umsóknum um námsstyrk  
til útskriftarnema í vél- og málmtæknigreinum árið 2013:

Eftirtaldir hlutu styrk:
n agnar ari Böðvarsson VMa
n Árni Hermannsson Véltækniskólinn
n Árni s. Halldórsson Borgarholtsskóli
n Birgir Þór jóhannsson Véltækniskólinn
n Björgvin Hlynsson Véltækniskólinn
n Dagur Egilsson  Borgarholtsskóli
n Daníel snær Bergsson VMa
n Grétar ófeigsson  Véltækniskólinn
n Guðmundur ólafsson VMa
n Gunnar Helgi Birgisson Véltækniskólinn
n Hallur Einarsson  tækniskólinn
n Hjalti kristinn Unnarsson Véltækniskólinn
n Hjalti Magnússon  VMa
n ingólfur Ágústsson Véltækniskólinn
n ingvar jóhannsson Borgarholtsskóli
n jón ingi Þorgrímsson Véltækniskólinn
n ólafur F. ólafsson Véltækniskólinn
n sigurður Áki Eðvaldsson VMa
n svavar ingþórsson FVa
n Þorleifur Halldórsson Borgarholtsskóli

Sendur hefur verið tölvupóstur á þá sem hlutu styrk, ef tölvu-
pósturinn hefur ekki borist sendið þá póst á aslaug@vm.is

ekki á þann skilning að með vísan til „24 mánaða siglingatíma sem vél-
stjóri“ sé átt við að hægt sé að starfa sem 2. vélstjóri þennan tíma enda 
væri þó óþarft að taka fram að öðlast verði rétt til að vera 1. vélstjóri á 
skipi með ótakmörkuð réttindi. Skilningur og túlkun Siglingastofnunar 
Íslands á 16. gr. reglugerðarinnar byggist á þeim megintilgangi laga nr. 
30/2007 um að viðhalda og efla öryggi íslenskra skipa og áhafna þeirra. 
Í því ljósi að störf íslenskra sjómanna eru bæði krefjandi og hættuleg, og 
að með rétthærri skírteinum fylgir ekki einungis aukin ábyrgð á skipi 
heldur einnig fyrir lífi og heilsu annarra áhafnarmeðlima stendur Sigl-
ingastofnun við fyrri niðurstöðu sína í máli þessu. 

Svona standa því málin í dag:
Að framansögðu er ljóst að mikilvægt er að vélstjórar séu meðvitað-
ir um þessa túlkun Siglingastofnunar og uppfæri atvinnuskírteini 
sín strax og þeir hafa nægan siglingartíma til að öðlast næsta rétt-
indastig. Félagið telur ekki ástæðu að fara með málið lengra að sinni 
en mun halda áfram að vekja athygli á framkvæmd þessara mála 
samkvæmt túlkun Siglingarstofnunar.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM.

Skilyrði þess að fá rétt til að starfa sem 
1. vélstjóri er að sækja um og fá útgefið 
skírteini eins og skýrlega kemur fram í 

reglugerðinni. Svo hann geti öðlast rétt 
til að fá útgefið skírteini sem yfirvélstjóri á skipi 
með ótakmörkuðu vélarafli þarf hann að uppfylla 
24 mánaða siglingatíma sem 1. vélstjóri. 

Tímarit VM kemur út tvisvar á ári.

Vissir þú að...

ferð eldri félagsmanna vm
Ferð eldri félagsmanna VM og maka þeirra var farin þann 26. Júní. Farin var dagsferð um Hvalfjörð og upp á Akranes. 

Ekið var sem leið liggur um Hvalfjörð, þar sem gömul steinbrú var skoðuð og litið á ýmsa sögustaði áður en stoppað 
var við Hótel Glym, þar sem borðaður var hádegisverður.  Að honum loknum var haldið til Akraness og byggðasafnið 
að Görðum skoðað og drukkið síðdegiskaffi. Einnig gafst tími til að rölta um bæinn áður en haldið er af stað til Reykja-
víkur um Hvalfjarðargöngin.
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aðalfundur vm 2014
Aðalfundur VM var haldinn þann 4. apríl 2014 á Grand Hótel í 
Reykjavík. Á fundinum voru 67 félagsmenn auk 6 starfsmanna VM.  
Á dagskrá fundarins voru hefðbundin aðalfundarstörf, þar sem m.a. 
var farið yfir skýrslu stjórnar og reikninga félagsins.  
Á fundinum var Pétur V Maack gerður að heiðursfélaga VM og þeim 
Erni Friðrikssyni,Helga Laxdal, Brynjari Viggóssyni, Sævari Erni 
Kristjánssyni, Gylfa Ingvasyniog Pétri Maack afhent gullmerki 
félagsins.

Fyrir fundinum lágu tillögur stjórnar að breytingum á lögum 
VM, reglugerð fræðslusjóðs og á reglugerð sjúkrasjóðs. Breytingar á 
fræðslusjóði vörðuðu breytingu á réttindasöfnun og hækkun styrkja 
úr sjóðnum. Breytingar á reglum sjúkrasjóðs vörðuðu aðlögun að 
Virk starfsendurhæfingu. Tillögu stjórnar um breytingu á lögum 
félagsins í þá veru að stjórnarmenn væru kosnir til fjögurra ára, í 
stað tveggja ára, var hafnað.

Atkvæðagreiðslu vegna kjörs 
Kosningu til stjórnar VM, tímabilið 2014 til 2016, lauk klukkan 14:00 
fimmtudaginn 3. apríl 2014. Um var að ræða rafræna kosningu í um-
sjón fyrirtækisins Outcome hugbúnaðar ehf.

Á kjörskrá voru 3302 félagsmenn VM. Ein kjörskrárkæra barst og 
var samþykkt.  

Atkvæði greiddu 438, eða 13,26% þeirra sem voru á kjörskrá. Þar af 
skilaði einn auðu. 
Atkvæði féllu þannig (fjöldi atkvæða í sviga á eftir nafni):

1.  Guðmundur Helgi Þórarinsson (240) 
 2.  Þorsteinn Hjálmarsson (223) 
 3.  Samúel Ingvason (210) 
 4.  Andrés Bjarnason (190) 
 5.  Jón Jóhannsson (183) 
 6.  Guðmundur Sigurvinsson (164) 
 7.  Gunnar Sk. Gunnarsson (163) 
 8.  Sævar Örn Kristjánsson (159) 
 9.  Gylfi Ingvarsson (151) 
 10.  Guðni Þór Elisson (149) 
 11.  Sigurður Gunnar Benediktsson (147) 
 12.  Örn Friðriksson (135) 
 13.  Guðmundur Smári Guðmundsson (134) 
 14.  Valdimar Jóhannesson (134) 
 15.  Brynjólfur Árnason (127) 
 16.  Samúel Jón Guðmundsson (116) 
 17.  Smári Garðarsson (112) 
 18.  Kristinn Sævar Jóhannsson (80) 
 19.  Einar Hilmarsson (69)
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Stjórn VM er skipuð níu mönnum sem eru formaður, átta með-
stjórnendur og átta varamenn. Réttkjörnir í aðalstjórn eru þeir átta 
sem flest atkvæði fengu. Þeir átta næstu eru varamenn í stjórn.

Stjórn Sjúkrasjóðs
Eftirfarandi tillaga um stjórn sjúkrasjóðs tímabilið 2014 til 2016 var 
borin upp: 
Bragi Eyjólfsson (HS-Orku hf.), Brynjar Viggósson (Björgun ehf.) og 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson (Marel hf.).  
Reinhold Richter bauð sig fram til setu í stjórn sjúkrasjóðs og var því 
kosið milli manna. 

Niðurstaða kosningarinnar var eftirfarandi: Brynjar Viggósson 
hlaut 52 atkvæði, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 50, Bragi Eyjólfsson 49, 
og Reinhold Richter 23. 

Eftirtaldir skipa því stjórn sjúkrasjóðs: Brynjar 
Viggósson (Björgun ehf.), Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson (Marel hf.) og Bragi Eyjólfsson (HS-
Orku hf.).

Fréttabréf VM er sent út rafrænt – 
Ertu ekki örugglega á póstlista?

Vissir þú að...
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Hvernig leggjast veturinn og kjaramálin í þig? 

Jón RagnaRsson
Vélfræðingur hjá Samskip
Það verða verkföll eftir áramót og menn þurfa að vera klár-
ir fyrir þau. Það þýðir ekkert að bölva forystunni og öllu því 
sem venjulega er bölvað. Menn þurfa bara að vera klárir í 
átök. Ef menn meina eitthvað af því sem þeir eru að segja 
á kaffistofunum og úti á vinnustöðunum. Það er of mikið 
um að forystunni sé kennt um en menn gleymi sínum hlut. 
Málmiðnaðarmenn hafa setið eftir enda hafa Eflingar-
menn og VR-menn ráðið öllu innan Alþýðusambands 
Íslands og við eigum ekkert að vera í samfloti með þeim. 
Viðsemjendur okkar eru Samtök atvinnulífsins og þeir 
bera ábyrgð á öllu. Svo vil ég benda á að innan svokallaðra 
Samtaka iðnaðarins eru stærstu kennitöluflakkararnir sem 
eru vafasamir og þeir alverstu af þeim öllum.

sævaR ÖRn KRistJánsson
Vélfræðingur hjá Landsvirkjun og stjórnarmaður í VM
Ég, eins og fleiri, reikna með að það verði erfitt í kjaramál-
unum framundan. Maður heyrir á baklandinu að kröfurnar 
eru miklar. Við vitum það líka að atvinnurekendur og þeir 
sem ráða peningamálum í landinu segja að kröfurnar megi 
ekki verða of miklar en mér heyrist það á félagsmönnum 
VM að þeim þyki nú nóg komið og bæta þurfi kjörin veru-
lega. Orsökin fyrir þessu er sú að menn sjá meiri hækkun 
hjá öðrum. Svo kom þessi mikla hækkun hjá millistjór-
nendum sem skammta sér út úr þessum fyrirtækjum. Sum 
af þessum fyrirtækjum eru það fámenn að þær hækkanir 
hefðu nægt nokkuð mörgum til ágætis launahækkunar. Ég 
get ekki svarað því hvort verkföll verði eða ekki en maður 
heyrir að félagsmenn eru tilbúnir í verkföll. Ég spái því að 
við eigum eftir að sjá einhverjar lagasetningar í vetur. Við 
erum búnir að birta Samtökum atvinnulífsins okkar kröfur 
en það er gríðarlegt vandamál í dag að við þurfum að takast 
á við þetta miðstýrða afl sem eru Samtök atvinnulífsins. 
Þeir sem eru helst í framleiðsluiðnaði og geta borgað meira 
ættu að fá það. Í Danmörku ræður til dæmis málmiðnaður 
miklu um launaþróun enda er málmiðnaður gríðarlega mik-
il undirstaða þar. Svo eru það markaðslaun á móti samn-
ingsbundnum launum. T.d. er það svo í járniðnaðinum að 
sum fyrirtæki bjóða í verkin nánast á samningsbundnu 
tímakaupi. Þau fá þessi verk og ráða til sín menn sem eru 
tilbúnir að vinna á taxtalaunum. Þess vegna er gríðarlega 
mikilvægt að hækka taxtalaunin.

siguRðuR HalldóRsson
Rennismiður og aðaltrúnaðarmaður hjá Ísal
Mér virðist að kjarabaráttan geti orðið þung og svolítið óljós. Ég 
var á Alþýðusambandsþinginu núna og heyrði tóninn þar. Þetta 
virðist vera frekar óljóst hvað verði en hugsanlega gætu orðið  
átök á vinnumarkaði. Þá er ég ekki að tala um minn vinnustað 
Ísal heldur almennt á vinnumarkaði. Það erfitt að segja um þetta 
en mér finnst líta út fyrir átök, kannski ekki fljótlega, en þegar 
líður á næsta ár.

smáRi gaRðaRsson
Vélvirki hjá Eimskip og flokksstjóri
Mér líst í rauninni ekkert á þetta og ég sé bara ekkert annað 
en verkföll. Ég hef aldrei heyrt menn vera eins samhljóma um 

það. Staðreyndin er sú að við, t.d. hérna 
hjá Eimskip, höfum ekkert fengið umfram 
kjarasamninga frá því fyrir hrun og samt 
er maður alltaf að sjá einhverjar fréttir um 
launaskrið. Iðnaðarmenn hafa t.d. alveg 
setið eftir og ég fór t.d. á samningafund 
í Karphúsinu í síðustu samningum og 
ég verð að segja það að mér finnst þessir 
náungar sjá Samtökum atvinnulífsins líta 
á okkur sem einhverja hálfvita. Ég spurði 

lögfræðing hjá Samtökum atvinnulífsins hvort þeir fögnuðu 
þar 500 króna hækkun á orlofsuppbót sem síðan ætti eftir að 
draga skattinn af og það varð fátt um svör. Mér finnst gott að 
vinna hjá Eimskip en launakjörin eru ákvörðuð hjá Samtök-
um atvinnulífsins og þau eru til trafala.
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Hvernig leggjast veturinn og kjaramálin í þig? 

EinaR P. guðmundsson
Starfsmaður Kerfóðrunar í Straumsvík
Ég verð nú að segja það að ef maður horfir til kjarasamn-
inga sem voru gerðir þegar góðærið átti að vera sem mest 
2007, eða hvort það var í byrjun ársins 2008, þá sömdum 
við um lítið og veðjuðum á stöðugleikann, þrátt fyrir að 
svigrúm ætti að vera fyrir meiru. Veturinn núna leggst því 
þannig í mig að þótt eitthvað verði til skiptana þá þarf að 
sækja það með hörku. Ég get ekki annað séð en það verði 
átök á vinnumarkaði. Síðast sömdum við lágt og þá tóku 
þeir meira sem aðstöðu höfðu til og við sátum eftir, þannig 
að ég sé ekki að stemning sé fyrir einhverjum lágstemmd-
um samningum núna.

HElgi JóHannsson
Starfsmaður Ísfells
Ég er hálf hræddur fyrir veturinn, hræddur við að það verði bara allt vitlaust. Ef núna verður gefið eftir við læknana, þótt þeir eigi þetta skil-
ið, þá held ég að fólk vilji fá umtalsverðar kjarabætur í takt við það. Svo er annað. Hvað á að gera? Það er snúnara mál. Ég held að tækifærið 
sem var í vetur þegar samið var um 2,8% til að halda stöðugleika komi ekki aftur. Ég var sammála því en það vantaði með þessu allt sem við 
átti að eta. Það hefði átt að ráðast á vöruverðið um leið. Við hjónin þvælumst svolítið mikið um og þá er maður að bera saman vöruverð hér 
og í öðrum löndum. Sem dæmi má nefna að við stundum prjónaskap og keyptum í útlöndum einn lítinn hringprjón og hann kostaði hálfa 
evru, eða sem nemur 78 krónum. Hann kostar 1.862 krónur hérna uppi í Fjarðarkaup. Svona er hægt að telja upp endalaust. Það þýðir ekkert 
að tala um að lækka vörugjöld til að vega upp hækkun matarverðs. Við etum ekki ísskápa heldur það sem geymt er í þeim.

Páll HEiðaR magnússon aadnEgaRd
Vélvirki hjá Eimskip
Veturinn leggst ekkert allt of vel í mig. Ég býst við átökum 
um kjaramálin og annað hvort er að berjast fyrir bættum 
kjörum núna eða þá að félagið okkar setur bara upp vinnu-
miðlun fyrir alla þá félaga sem vilja fara til útlanda að vinna.

maRtEinn s. KaRlsson
Starfsmaður Orkuveitu Reykjavíkur.
Ég held að þetta verði harður vetur og ef við ætlum að ná fram 
einhverjum bótum í kjaramálum þá þurfum við að hafa talsvert 
fyrir þeim. Samningar okkar renna út í febrúar og ég býst ekki 
við að neitt verði rætt við okkur af alvöru fyrr en á síðustu stundu. 
Auðvitað hefur það líka eitthvað að segja hvað þeir fá sem núna 
eru í verkfallsbaráttu og kröfurnar í vetur mótast eitthvað af því 
hvað læknar og aðrir fá. Mér heyrist á fólki að það vilji sækja 
talsverðar kjarabætur og hafi fundist við fá lítið síðast en líklega 
vilja viðsemjendurnir hafa allt óbreytt. Maður veit ekkert hvað 
kemur út úr hækkun virðisaukaskatts á mat og lækkun vöru-
gjalda. Í gegnum árin hefur manni fundist hækkanir skila sér 
strax í verðlagið en ekki lækkanir. Svo erum við með þessa verð-
tryggingu, sem þarf að taka á með einhverjum rauðum strikum, 
svo kjarabætur séu ekki alltaf horfnar áður en fólk fær fyrstu 
útborgun eftir samninga.
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Á nýafstöðnu ASÍ þingi fór fram mikil málefnavinna í mörgum hóp-
um og var notast við svokallað þjóðfundarfyrirkomulag. Ræddu hóp-
arnir öll þrjú megin þemu þingsins, þ.e. velferð, kjaramál og áskoran-
ir á íslenskum vinnumarkaði. Málefnavinnan var síðan dregin saman 
í ályktanir í lok þingsins og voru þær samþykktar með miklum meiri-
hluta atkvæða. Hér á eftir eru ályktanir þingsins.

Ályktun um hlutverk og stöðu verkalýðshreyfingarinnar
Alþýðusambandið hefur skýra framtíðarsýn og setur sér langtíma-
markmið með hagsmuni launafólks að leiðarljósi. Til að ná mark-
miðum sínum mun verkalýðshreyfingin beita sér af festu fyrir þeim 
samfélagsmálum sem varða launafólk og hagsmuni þess. Þessi mál 
eru: Öflugt velferðarkerfi, góð heilbrigðisþjónusta, menntun fyrir 
alla, húsnæðisöryggi og hagsmunir fjölskyldunnar. Til að ná ár-
angri verða Alþýðusambandið og aðildarsamtök þess að vera vel 
sýnileg í þjóðfélagsumræðunni og nota verður ólíka miðla og að-
ferðir sem höfða til allra. Leggja ber áherslu á að ná til unga fólks-
ins með jafningjafræðslu og kynna fyrir því verkalýðshreyfinguna 
og fyrir hvað hún stendur. Þá er lögð áhersla á trúverðugleika í mál-
flutningi sem ásamt árangri byggi á að forystumenn launafólks 
sýni samstöðu og leggi áherslu á það sem sameinar það. Þingið 
leggur líka mikla áherslu á að innra starf stéttarfélaganna ráði 
miklu um árangur af starfi þeirra. Öflugt og virkt trúnaðarmanna-
kerfi og trúnaðarmenn á vinnustað séu því mikilvægur grunnur 
félagsstarfs og geri stéttarfélögin og starf þeirra sýnilegra á vinnu-

staðnum. 

Ályktun um stöðu kjaramála 
Sú staða sem upp er komin á íslenskum 
vinnumarkaði er hörmuð og nefnt að sjaldan 
eða aldrei hafi kjarasamningar skilað jafn 
ólíkum launahækkunum og á yfirstandandi 
ári. Þá hafi ríkisstjórnin boðað aukinn ójöfn-

uð og skerðingar á réttindum og kjörum launafólks í fjárlagafrum-
varpinu fyrir árið 2015. Þess er krafist að atvinnurekendur leiðrétti 
þann mun á launaþróun sem varð til í kjarasamningum mismun-
andi hópa. Þá er þess krafist að stjórnvöld dragi til baka skerðingar 
á réttindum og kjörum launafólks sem boðaðar eru í fjárlagafrum-
varpinu. Sjái viðsemjendur samtakanna sem og ríkisvaldið ekki að 
sér sé ljóst að það stefni í erfiðar kjaraviðræður upp úr áramótum 
og átök á vinnumarkaði.

Ályktun um uppbyggingu kaupmáttar til framtíðar
Að loknum kjarasamningum um síðustu áramót tóku stjórnvöld og 
atvinnurekendur upp nýja launastefnu gagnvart mörgum hópum. Sú 
nýja launastefna fól í sér allt aðrar og meiri launahækkanir en áður 
hafði verið samið um. 

Áherslur ASÍ:
•	 Að skapa breiða sátt og samstöðu um uppbyggingu kaupmátt-

ar til lengri tíma. 
•	 Að lagður verði traustur grunnur að efnahagslegum stöðug-

leika þannig að hægt verði að byggja upp aukinn kaupmátt.
•	 Að mótuð verði skýr stefna til langs tíma um framtíðargjald-

miðil þjóðarinnar þar sem áherslan verður lögð á stöðugt 
gengi.

•	 Að lækka vexti og draga úr vægi verðtryggingar á neytenda- 
og húsnæðislánum.

•	 Að sá kaupmáttur sem samið er um í kjarasamningum verði 
varinn, t.d. með rauðum strikum.

•	 Að hækka lægstu laun þannig að þau dugi til lágmarks fram-
færslu.

•	 Að persónuafsláttur verði hækkaður með það að markmiði að 
auka ráðstöfunartekjur Launafólks.

•	 Að samfélagið taki aukið tillit til fjölskylduábyrgðar og veiti 

Góð hópavinna á nýafstöðnu þingi

Ályktanir þingsins

Þú getur bókað og greitt fyrir 
orlofshús á félagavefnum með 
bæði kredit- og debetkortum.

Vissir þú að...
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fjölskyldufólki sveigjanleika til að samræma fjölskyldu- og 
atvinnulíf m.a. með styttingu vinnuviku án skerðingar af-
komu. Þannig verði hægt að skapa fjölskylduvænt samfélag. 

Ályktun um launakjör stjórnenda 
Launabilið í samfélaginu hefur breikkað á síðustu árum og laun og 
bónusar stjórnenda fjölmargra fyrirtækja eru úr öllu samhengi við 
það samfélag sem við búum í. Á slíkt geti verkalýðshreyfingin aldrei 
fallist. Lífeyrissjóðir launafólks séu stórir eigendur í fjölmörgum fyr-
irtækjum og mikilvægt sé að sjóðirnir séu ábyrgir hluthafar. Þurfi 
þeir að beita áhrifum sínum til þess að tryggja að samfélagsábyrgð og 
siðferði sé viðhaft innan þeirra fyrirtækja sem fjárfest er í.  

Áherslur ASÍ: 
•	 Að lífeyrissjóðir yfirfari og skerpi á eigendastefnum sínum 

þannig að sjóðirnir verði betur í stakk búnir til að bregðast 
við ofurlaunum æðstu stjórnenda fyrirtækja. 

•	 Að lífeyrissjóðirnir fylgi eigendastefnum sínum fast eftir og 
kynni þær opinberlega þannig að stjórnum fyrirtækja á mark-
aði megi vera ljóst að ekki verði fjárfest í fyrirtækjum þar sem 
ofurlaun viðgangast. 

•	 Að hvetja til þess að fyrirtæki setji sér opinbera stefnu á 
launakjörum æðstu stjórnenda til þess að lífeyrissjóðir geti 
metið mögulega fjárfestingakosti í samræmi við eigenda-
stefnur sínar og siðareglur. 

Ályktun um heilbrigðismál
Þess er krafist að allir landsmenn hafi jafnan, óheftan aðgang að heil-
brigðiskerfinu og geti sótt sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og lyf 
óháð efnahag og búsetu. Þingfulltrúar hafna alfarið tvöföldu heil-
brigðiskerfi og benda á að nú þegar sé sú staða uppi að efnaminna 
fólk þurfi að neita sér um heilbrigðisþjónustu og lyf vegna kostnað-
ar á meðan þeir efnameiri geti keypt sér forgang og betri þjónustu. 
Fjármagna eigi heilbrigðiskerfið úr sameiginlegum sjóðum og nauð-
synlegt sé að forgangsraða í opinberum rekstri svo öllum verði aftur 
tryggð heilbrigðisþjónusta í fremstu röð. Til þess þurfi m.a. að hefjast 
nú þegar handa við byggingu á nýjum Landspítala. 

Áherslur ASÍ:
•	 Endurskoða þurfi greiðsluþátttökukerfið í heilbrigðisþjónust-

unni með það að markmiði að setja þak á heilbrigðiskostnað 
fjölskyldna á hverju 12 mánaða tímabili. 

•	 Stefna að því að heilbrigðisþjónustan verði gjaldfrjáls. 
•	 Efla þurfi heilsugæsluna, stytta biðtíma og tryggja öllum 

heimilislækni. 

Ályktun um húsnæðismál
Þingfulltrúar krefjast tafarlausra aðgerða í húsnæðismálum. Nú þeg-
ar þurfi að koma á húsnæðisbótakerfi í stað vaxta- og húsaleigubóta 
og taki það mið af fjölskyldustærð og tekjum, Sambærilegan stuðn-
ingur við leigjendur og kaupendur húsnæðis sá sömuleiðis tryggður. 

Þingið krefst einnig að ríki og sveitarfélög skapi hagstæðari um-
gjörð fyrir uppbyggingu almennra húsaleigufélaga sem boðið geta 
öruggt framtíðarhúsnæði og að stjórnvöld setji þegar í stað verulegt 
fjármagn í uppbyggingu á félagslegu leiguhúsnæði sem geri lág-
tekjufólki kleift að búa við húsnæðisöryggi á viðráðanlegum kjörum. 
Þá þurfi að koma á nýju húsnæðislánakerfi sem tryggir heimilum 
hagstæðari fjármögnun íbúðarhúsnæðis og dreifi áhættu við efna-
hagsáföll með réttlátari hætti milli lántakenda og lánveitenda. Leita 
þurfi líka að leiðum til að auðvelda ungu fólki að eignast húsnæði. 
Þetta megi m.a. gera með því að hvetja til sérstaks húsnæðissparn-
aðar með skattaívilnun. 

Ályktun um menntamál
Þingið mótmælir harðlega þeim niðurskurði sem stjórnvöld boða í 
framhaldsskólakerfinu m.a. með fækkun á nemendaígildum og ald-
ursmismunun sem takmarki mjög aðgengi þeirra sem orðnir eru 
25 ára að framhaldsskólanum. Þessi stefna bitni hart á þeim 
sem hafa hvað minnsta menntun, fækki tæki-
færum þeirra og auki kostnað nemenda til 
muna. Tækifæri til menntunar sé grundvöllur 
að virkri þátttöku á vinnumarkaði og aðgengi 
allra að menntun sé eitt öflugasta tæki sem við 
höfum til að auka jöfnuð og tryggja félagslega 
aðlögun. 

Sjúkrasjóður VM veitir
styrk vegna tannlækninga.

Vissir þú að...

 

	   	   	   	  

 
Vélstjórar/vélvirkjar 

Slippurinn Akureyri ehf. óskar eftir að ráða vélstjóra og vélvirkja 
til framtíðarstarfa.  Starfið felst bæði í vinnu um borð í skipum 

sem og á verkstæði. 
 

Upplýsingar í síma 460 2900. 
Umsóknir sendist á slipp@slipp.is 

                                                        
Slippurinn Akureyri ehf. ● DNG ● Naustatanga 2 ● 600 Akureyri 
Sími: 460 2900 ● Fax: 460 2901 ● www.slipp.is ● www.dng.is 

	  



14 T í m a r I T  v m     n ó v E m B E r  2 0 1 4    

Þurfum við peningaseðla á íslandi? 

Svar nei
Svört atvinnustarfsemi hefur alltaf verið til staðar á Íslandi en orð-
ið meira áberandi eftir hrunið. Einstaklingar og fyrirtæki komast er 
undan því að borga í sameignlega sjóði, sem hefur skaðleg áhrif á 
samfélagið. Heiðarleg fyrirtæki ná ekki að keppa á sama grunni - sem 
skekkir samkeppnistöðu fyrirtækja. Ég legg til róttæka hugmynd að 
útrýma peningaseðlum – íslenskum sem erlendum – Ég tel að þetta 
muni leiða til aukinna tekna ríkissjóðs; Þar sem ávinningur mun 
vega meira en óþægindi.

 Ferðamönnum gert augljóslega grein fyrir þessu, með auglýsingum 
o.s.frv.
•	 Við komuna geta erlendir ferðamenn, skipt út sínum erlenda 

gjaldeyri og fengið kort í staðinn. 
•	 Við brottför geta þeir fengið peningana til baka, þ.e. það sem 

eftir verður.
•	 Þetta gildir líka um íslendinga sem koma til landssins eftir 

lengri dvöl erlendis.
•	 Íslendingar geta þó áfram fengið gjaldeyri þegar þeir fara er-

lendis.
Hver einstaklingur er gjarnan með sjö eða fleiri reikninga á sínum 

snærum. Ég legg til – til einföldunar – að hver kennitala má hafa: tvo 

debet og tvo kredit reikninga. (þ.e. hægt að hafa fleiri kort á sama 
reikningi.) Þessir reikningar eru notaðir fyrir allar greiðslur – inn og 
út - aðrir reikningar eru lokaðir fyrir beinum inn- og útgreiðslum. 
Fólk getur millifært af öðrum reikningum (t.d. sparnaðarreikning) 
á þessa tvo „veltu“ reikninga. Þessi útfærsla tel ég einfalda skatta-
eftirlit. 

Þó er ég ekki alveg tilbúinn að sleppa höndinni af smámyntinni; 
vegna stöðumæla, sjálfssala og þess háttar smáviðskipti. 
•	 Hver einstaklingur má t.d. bara taka út 3.000 kr á dag í smá-

mynt.
•	 Fyrirtæki, þau þurfa ekki að nota peninga, fyrirtæki þurfa 

ekki fleiri reikninga en einstaklingar. Sömu reglur fyrir út- og 
inngreiðslur og hjá einstaklingi.

•	 Skattur: *Skattalöggan fær góðar heimildir, „gaman að vera 
skattalögga“ ef þú nærð árangri.

[þetta er mjög róttæk hugmynd, brýtur mögulega gegn banka-
leynd, persónuvernd, stjórnarskrá o.s.frv.]

Skatturinn [Ríkisskattstjóri] fær heimildir til að keyra reikninga 
saman eftir kennitölum og nota þjóðskrá, íslendingabók og önnur 
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úrræði. Við skulum sjá hvernig skattmann bregðst við eftirfarandi 
dæmi:

Við skoðun á hvalaskoðunar-fyrirtæki á Húsavík kom í ljós að 
virðuleg húsmóðir í vesturbæ fékk 1.000.000 kr. millifært á debet 
reikning sinn. Húsmóðirin og hvalaskoðuna-fyrirtækið voru beð-
in um nánari skýringu á upphæðinni, til þess fengu þau eina viku. 
Skýringin þótti ekki trúverðug og við nánari eftirgrenslan kom í ljós 
að mágur hennar, sem var skráður vélstjóri á hvalaskoðinar-bát frá 
Húsavík hafði reynt að koma launagreiðslum sínum undan skatti. 
Viðbrögð skattmanns voru þau að hann frysti upphæðina á meðan 
rannsókn er í gangi. 

Þetta mál fer svo í farveg og það birtast þrjár kennitölur á nýjum vef 
sem heitir „Svartir Peningar“.

Einhver gæti þá spurt. Hvað með vöruskipti af ýmsum toga? T.d 
trésmiður setur glugga í hús og fær greitt með stórum flatskjá í staðin. 
Ég legg til að lækka skatta á matvörur og aðrar nauðsynjavörur en 
hækka skatta – allt er betra en ekkert - á verðmætari hlutum eins og 
umræddum flatskjá. Það vill enginn fá borgað í mjólk og klósettpapp-
ír. 

Ávinningur: 
•	 Meiri skatttekjur ríkisins. 
•	 Ríkið sparar í seðlaprentun.
•	 Erfiðara að reka glæpagengi.

Mögulegir vankantar :
•	 Meiri fyrirhöfn fyrir ferðamenn. 
•	 Þetta verður erfiðara fyrir lítil félagasamtök, íþróttafélög og 

góðgerðafélög.

•	 Innbrot [gætu] aukist vegna aukinar þörf á lausamunum til 
að greiða fyrir eiturlyf.

•	 Þjónustugjöld banka gætu hækkað (þeir myndu nota tæki-
færið).

•	 Ýmis þjónusta gæti hækkað (t.d. Að halda fermingaveislu).
•	 Við sem höfum keypt svarta vinnu þurfum að borga meira 

fyrir iðnaðarmann.
•	 Bilanir í símkerfum geta haft áhrif á kortaveltu.
•	 Þetta gæti verið verra fyrir gamalt fólk.
•	 Þetta kemur niður á fólki sem er á bótum og reynir að laga 

stöðuna með svartri vinnu.

Lokaorð
Heildarupphæð svartrar starfsemi er um það bil 24-32 milljarðar 
króna. (Snorri Olsen, Indriði H. Þorláksson, Skúli Eggert Þórðarson. 
2004). Að sjálfsögðu getum við ekki útrýmst svartri vinnu eða undan-
skotum frá skatti endanlega, það væri óraunsætt, frekar eigum við að 
líta á þetta sem eilífðarverkefni; en að losna við peningaseðla, tel ég 
að hjálpi að brúa bilið. Við höfum séð að með þessari útfærslu fáum 
við auknar skatttekjur (lítið er betra en ekkert). Vonandi fæ ég já-
kvæð og neikvæð viðbröð við þessari grein. 

Orð eru til alls fyrst.
Sigmundur Davíð þetta er gott verkefni 
fyrir Tryggva þó Herbertsson.

Guðni Þór Elisson Eskifirði.

Til fróðleiks:
 http://kjarninn.is/truin-a-peninga

Sjúkrasjóður VM á sjúkraíbúð 
í Reykjavík fyrir félagsmenn 
af landsbyggðinni.

Vissir þú að...



1948
Á því ári mun ég fyrst hafið störf fyrir Hitaveitu Reykjavíkur þá sem 
starfsmaður Vélaverkstæðis Sigurðar Sveinbjörnssonar. Þá var í und-
irbúningi lagning á 10” æð frá Reykjahlíð að Reykjum yfir Skamma-
dal. Þetta þýddi talsverða framkvæmd á þeim tímum, þar sem fátt 
var um tæki til að létta undir átökin. Steyptur var stokkur með burð-
arjárnum í, með koparplötum, fyrir þennsluna á pípunum. Til að 
verkið gengi betur var brugðið á það ráð að sjóða tvær og tvær pípu-
lengdir saman sem voru 6 metrar langar. Erfiðast var koma þessum 
lengjum upp á stokkinn, á þar til gerða rúlluubúkka, sem smíðaðir 
höfðu verið til þessara nota. Þetta verk gekk ótrúlega vel, miðað við 
allar aðstæður og án slysa. Þó skeði það eitt sinn að lengjan fór út af 
stokknum, þegar suðumaður var að sjóða saman pípurnar og lenti 
undir lengjunni. En svo vildi vel til að þegar maðurinn lenti undir 
var lægð undir svo maðurinn slapp algjörlega við meiðsli. Erfiðasti 
kaflinn við lagninguna var brekkan frá dælustöðinni í Reykjahlíð og 
upp á brekkubrún á Skammadal. Í Reykjahlíð var búið að koma fyrir 
vatnsþró og dælustöð í byggingu. Komnar voru tvær fyrirferða miklar 
dælur, sem tengja þurfti. Lagðar voru safnæðar (ein sver) 12-14” sver-
ar út frá stöðinni svo mjórri frá borholunum. Öll undirbúningsvinna 
fyrir lagnirnar var erfið og tafsöm, allt grafið á höndum með haka 
og skóflu. Það leið fram á haustið. Búið var að bora þó nokkrar holur 
og því brýnt að að koma heita vatninu til Reykjavíkur fyrir veturinn. 
Við vorum stöðugt að tengja og leggja frá holunum í þróna. Dælunum 
var komið fyrir seint um haustið, en stefnan var að koma vatninu yfir 
fyrir jól. Unnið var af hörku við að tengja dælurnar, sem var nokkuð 
seinlegt vegna skorts á beygjum og tengdum hlutum. Því þurftum við 
að smíða beygjur og minnkanir á staðnum. Jólin nálguðust og spenn-

Einar 
marínó

Einar Marinó Magnússon fæddist 4. febrúar 1924 í Nýlendu við Hvalsnes í Miðneshreppi nú 
Sandgerðisbæ. Hann hóf nám í járnsmíði hjá Stálsmiðjunni í Reykjavík árið 1942. Hann lauk námi þar 
1946 og sveinsprófið tók hann vorið 1947. Einar hóf störf hjá Vélsmiðju Sigurðar Sveinbjörnssonar í 
Reykjavík árið 1947. Eins og kemur fram hér að neðan þá varð hann fastráðinn hjá Hitaveitu Reykja-
víkur árið 1962 og vann þar til starfsloka árið 1994. Fyrsta verkefni Einars fyrir Hitaveitu Reykjavík-
ur var árið 1948. Einar hefur því unnið að hitaveituverkefnum í 46 ár.
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Myndirnar sýna brekkuna upp úr Mosfellsdal og Skammadal.
 Mynd: MAgnúS H. ÓlAFSSon



an jókst. Síðustu dagarnir urðu langir og urðu að sólarhringum. En 
vatnið komst yfir síðasta dag fyrir jól og því fögnuðu þeir sem störf-
uðu að þessu og margir haft gleðileg jól því þetta var góð búbót fyrir 
Hitaveituna.

Þarna í Reykjahlíðinni þurfti að vera vélgæslumaður allan sólar-
hringinn í nokkur ár. Það er öðru vísi í dag þar sem öllum borholun-
um og dælustöðinni er stjórnað frá stjórnstöð. Þetta var stór áfangi að 
koma vatninu yfir. Þó var alltaf borað meira í Reykjahlíð því alltaf var 
þörf á meira vatni. Ég vann þarna mikið næstu tímabil. Alltaf var ver-
ið að leita að leiðum til að auka við vatnið. Ein var sú leið, sem ákveð-
ið var að reyna. Hún var sú að lækka borholur, sem boraðar höfðu 
verið hærra í hlíð og holtum. Þannig var grafið í kringum fóðrunar-
rörið á borholunni rúmgott athafnasvæði, því meiningin var að saga í 

sundur fóðrunarrörið við jafnsléttu til að létta á rennslinu við útfallið 
frá holunni. Þegar búið var moka frá og slétta í kring, fór spennan að 
magnast. Áður en farið var í aðalaðgerðina, smíðaði ég sérstakt teng-
istykki, sem setja átti á fóðrunarrörið, þegar búið var að saga í sundur 
og rennslið óhindrað rann frá holunni. Smíða þurfti beygju aflíðandi. 
Það þurfti að hita rörið (4” rör) á nokkrum stöðum og taka á því með 
krafttalíu. Síðan var soðinn hringur á neðri endann sem renndur var 
niður og myndaði kón. Þegar búið var að smíða tengistykkið var farið 
að undirbúa sögun. Ég smíðaði framlengingu á venjulega járnsög. 
Undirbúningurinn var nokkuð víðtækur því enginn vissi í raun 
hvernig til tækist. Safnað hafði verið nokkrum bölum, með köldu 
vatni, til að kæla bruna. Meðan sagað var héldu menn striga til að 
beina vatnsbuninni frá. Sögunin gekk ótrúlega vel. Þetta voru þunn 
blikkrör sem smíðuð voru, sem fóðrunarrör fyrir þessa minni bora. 
Síðan var tengistykkið rekið ofan í rennandi vatnið frá sagaða rör-
inu. Það þéttist að vísu ekki eins og ætlað var, en mér tókst að sjóða 
og þétta það. Síðan var steypt í kringum rörið. Þetta tókst í alla staði 
vel, þótt spenna hafi verið í loftinu. Ég var hins vegar alveg róleg-
ur því oft þurfti maður að takast á við tvísýna hluti, til að ná settu 
marki. Þessi aðferð var framkvæmd á nokkrum stöðum með góðum 
árangri.

Upp frá þessu vann ég mikið fyrir Hitaveitu Reykjavíkur. Þessi 
árin í Reykjahlíð og að Reykjum og í Reykjavík, ýmist við nýsmíði, 
að viðgerðum og tengingum. Má segja óslitið, nema þegar frá er tal-
ið nokkrir tankar, sem ég smíðaði og setti upp úti á landi fyrir Sigurð 
Sveinbjörnsson. Hjá Vélaverkstæði Sigurðar Sveinbjörnssonar vann 
ég í 13 ár. Síðan hjá Hitaveitu Reykjavíkur til starfsloka.

Það er margs að minnast, þegar hugsað er til baráttunar við að ná 

„Ég var þar fremstur og þegar flangsinn og rörbúturinn losnaði tók ég skerann til mín, en þá gaus holan og heita vatnið slettist framan í mig og yfir. 
Ég brenndist svolítið en augun sluppu sem betur fór, sagði augnlæknirinn, en litlu munaði að illa færi. Þetta kom fyrir því oft hafi verið teflt djarft.“
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Alltaf var verið að leita að leiðum til 
að auka við vatnið. Ein var sú leið, sem 
ákveðið var að reyna. Hún var sú að 

lækka borholur, sem boraðar höfðu 
verið hærra í hlíð og holtum. Þannig var grafið 
í kringum fóðrunarrörið á borholunni rúmgott 
athafnasvæði, því meiningin var að saga í sundur 
fóðrunarrörið við jafnsléttu til að létta á rennslinu 
við útfallið frá holunni. 
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til heita vatnsins og ná tökum á því. Því er fróðlegt að lesa skýrslu 
Jóhannesar Zoëga “Borholudælur Hitaveitu Reykjavíkur – þróunar-
saga”.

Það má segja að um byltingu hafi verið að ræða hjá Hitaveitu 
Reykjavíkur þegar gufuborun kom til sögunnar. Ekki óraði mig fyrir 
því að ég ætti eftir að taka þátt í þeirri stórorustu, sem framundan 
var á næstu árum. Margar orustur unnust ekki alveg en margar unn-
ust. Allt stríðið vannst að lokum. Fyrsta holan, R.G.I, sem boruð var 
af Gufubornum er á horni Hátúns og Nóatúns. Hún var öflug og yfir 
120°C heit. Gaus með látum þó ekki stöðugt. Lögð var frá henni leiðsla 
í Fúlutjörn. Þar var komið fyrir safnþró og dælustöð, sem dældi vatni 
upp í Öskjuhlíð. Seinna var sett dæla í þessa holu. Hún gaus þó alltaf 
með stuttum hléum, því var þetta seinleg vinna, þurftum alltaf að 
hlaupa frá við hvert gos. Áður en sett var dæla í holuna þurfti að 
skipta um flangs á holunni. Var það gert með stórum rörskera því fóð-
urrörið var 9” svert. Ég var þar fremstur og þegar flangsinn og rörbút-
urinn losnaði tók ég skerann til mín, en þá gaus holan og heita vatnið 
slettist framan í mig og yfir. Ég brenndist svolítið en augun sluppu 
sem betur fór, sagði augnlæknirinn, en litlu munaði að illa færi. Þetta 
kom fyrir því oft hafi verið teflt djarft. Jón kaupmaður í Nóatúni sagði 
mér að holan væri ekki ákjósanlegur nágranni. Það var dælt úr henni 
í nokkur ár, en var lokað þegar minnkaði í henni, þá brosti kaupmað-
urinn.

Önnur holan, sem Gufuborinn boraði í Klambratúni, (nú Mikla-
túni) hét R.G.2. Skammstöfunin þýðir Reykjavík – Gufubor R.G. Mos-
fellssveit Gufubor M.G. og númer á holunum í réttri röð. Eftir borun 
R.G.2. var vatnið, sem rann sjálfrennandi upp úr holunni, sett inn á 
kerfið með dælingu. Árið eftir kom sænsk dæla GRAELEUS til Hita-
veitunnar og kom maður með frá framleiðanda sem hét Stig Kell-
mann, ágætur náungi og áttum við eftir að vinna mikið og vel saman. 
Þetta var fyrsta borholudælan, sem ég vann við fyrir Hitaveituna, en 

ekki sú síðasta! Þegar búið var að setja dæluna niður var allt fast. Leg-
urnar sem gerðar voru fyrir kalt vatn, þoldu ekki þennan mikla hita 
og þrútnuðu. Taka þurfti dæluna upp aftur og rýma legurnar. Síðan 
var hún sett niður aftur og gekk. Á næsta ári komu 4 samskonar dælur 
í viðbót. Svíinn kom aftur og var hér meðan við settum niður tvær 
dælur. Næst var sett niður Laugarnesvegsdælan R.G.5. Hún var öflug 
og gaus mikið. Til að hægt væri að vinna við hana þurfti að dæla í 
hana leir, sem var mjög erfitt viðureignar, en það tókst. Síðan var dæl-
an sett niður, blásið var lofti fyrst til að los kæmi á leirinn svo holan 
gæti hreinsað sig. Þegar vatnið var orðið hreint og hægt var að setja í 
gang, gerðist það oftar að allt sat fast í þröngum legum. Sú var hættan, 
meðan á niðursetningu og upptöku stóð og vatninu haldið niðri eða 
í skefjum að holan færi að gjósa og ryðja leirnum upp. Ég gat hugsað 
mér hvernig það gufugos endaði, því tók ég þá ákvörðun að smíða 
tappa. Það var rörbútur soðinn í flangs sem passaði í holuflangsinn. 
Rörbúturinn var með skrúfum, sem passaði í dælurörið, hinn endinn 
var með stút fyrir 2” renniloka, svo hægt væri að bæta leir í dæluna. 
Það gerðist einmitt í næsta skipti. Þegar sett var niður fór hún að lyfta 
sér. Gosið óx hratt og handtökin snör, ekki var búið að setja renni-
lokann á tappann þegar slakað var niður á flangsinn á holunni. Það 
tókst samt með þrautseigju og ákveðni og varð pottþétt. Þetta bjarg-
aði miklu í þetta sinn og oftar. Loks komst dælan í gang og gekk um 
tíma. Gúmmílegurnar gerðu okkur erfitt fyrir, því þótt dælan gengi 
um tíma harnaði gúmmíið svo það varð eins og kol. Legurnar voru 
þannig staðsettar. Stýringar voru á öllum samsetningum á dælurör-
unum fyrir öxlana. Hólkarnir voru úr kopar og inni í stýringunum í 
þessum hólkum var gúmmíið. Það var orðið ljóst að útilokað var að 
notast við gúmmílegurnar við þessar aðstæður í þessum mikla hita. 
Nú var farið að huga að öðru efni í þessa hólka. Kom fram hugmynd 
að nota hvítmálm í hólkana. Hvítmálmur er auðbræðanlegur málmur 
eins og tin og blý. Þetta reyndist nokkuð vel og var notað. Legurnar 

Einar hóf störf hjá Vélsmiðju Sigurðar Sveinbjörnssonar í Reykjavík árið 1947. 
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vildu slitna og öxlar líka. Þetta voru sverir öxlar og erfitt að rétta þá. 
Sandur kom með dælingunni og fór illa með legur og öxla, en gekk 
þó að lokum. Áfram var haldið og í þessari holu var sett dæla í R.G.7. 
við Hátún. Alltaf vantaði meira vatn. Í kuldum kom fyrir að geym-
arnir í Öskjuhlíð tæmdust á þessum árum. Því kom fyrir að hús sem 
stóðu hæst og leiðslur frá tönkum tæmdust, vildi þá frjósa í leiðslum 
í húsum. Urðum við þá að fara með rafsuðuvélar og þýða frosin kerfi. 
Niðursetning í R.G.7 Hátúni var hraðað. Hún varð söguleg. Sænsku 
dælurnar voru þannig að þegar var búið að setja niður var toppstykk-
ið sett á og dælan stillt. Síðan var mótorinn settur á og tengdur. Áður 
en sett var í gang þurfti að snerta aðeins gangsetningarrofann til að 
sjá hvort hann snerist rétt, en mjög varlega. Við vorum búnir að vinna 
alla nóttina því það hafði verið ákveðið að gangsetja um morguninn. 
Svíinn var að fara heim og kom ferðbúinn í fínum frakka til að setja 
í gang, áður en hann færi. Þarna voru margir viðstaddir bæði hærra 
settir og lægra, m.a. Helgi Sigurðsson hitaveitustjóri. Nú var allt að 
klárast og tveir pottþéttir menn valdir til að sjá hvort mótorinn snér-
ist rétt, þegar Svínn snerti rofann aðeins. Þeir fullyrtu að réttur snún-
ingur væri á mótornum. Svíinn trúir þessu og setur á fullt. Mótorinn 
snýst þá öfugt og allt fer í hnút. Öxlarnir skrúfuðust upp í gegnum 
mótornum, eldglæringar, mikill hávaði og rafmagnið sló út. Graf-
arþögn og allir í sjokki. Leggur þá Helgi Sigurðsson hitaveitustjóri 
höndina á öxl Svíans og segir “Ansans ári, það hefur fallið olíudropi 
á frakkann hans” (þetta var víst alvarlegasta blótsyrði sem hann lét 
frá sér fara). Það er ansi misjafnt hvernig menn taka áföllum, sem 
þessum. Við vorum búnir að vinna í sólarhring, svo allt gæti geng-
ið upp, vorum slegnir. Þessi litla athugasemd Helga hitaveitustjóra 
á þessari örlagastund fannst mér léttvæg á þessari alvaregu stundu 
en fór að hugsa eftir á að hún sýnir að lífið heldur áfram. Dælan var 
tekin upp og var illa farin. Margar öxulmúffur voru skemmdar svo 
ég þurfti að brenna þær margar af með gasi. Það tókst samt án þess 
að skemma nokkurn öxul. Dælan var sett aftur niður og gekk vel. 
Borholudælurnar úr Laugarnesholu R.G.5 og Hátúnsholu R.G.7 voru 
tengdar Reykjaæð austan við geymana í Öskjuhlíð í desember 1959 og 
dældu milli 40 – 50 l/sek.

Þegar við vorum að vinna við eina dæluna í Lágmúlanum, kom í 
ljós að starinn hafði gert sér hreiður undi þakskeggi á dæluskúrnum. 
Þegar þetta lá fyrir urðu sumir skelkaðir, því með staranum kemur 
lús. Með mér voru þrír ungir menn, en flest sumur voru hjá mér ung-
ir skólapiltar, flestir frábærir dugnaðarmenn. Þessir piltar sem voru 
þarna við dæluskúrinn, sem starahreiðrið var fengu mikinn kláða, 
sem ég held hafi verið ofmetinn. Ég vissi einn af þeim hafði farið þeg-
ar heim var komið í mjög heitt bað og lá í baðkari í tvær klukkustundir 
til að aflúsa sig. 

Það var ekki ábætandi þegar óboðinn gestur fór að gera þarfir sínar 
við dyrnar að aðalvinnustaðnum við hliðina á dælustöðinni að hálfu 
baksviðs. Þetta fór illa í okkur. Þá datt mér í hug að útvega mér kopp 
úr plasti og negldi hann á staðinn. Daginn eftir var hann horfinn. Ég 
fann hann fljótt og setti hann á sama stað. Daginn eftir var koppur-
inn farinn og sást ekki meira. Svæðið tandurhreint og allir í sólskins-
skapi.

Frá maí 1958 – ágúst 1959 boraði hinn stórvirki bor GUFUBOR-
INN 10 holur með góðum árangri, því var nægt heitt vatn til staðar. 
Sænsku dælurnar fjórar voru í gangi en gengu misjafnlega, vegna 
slits á legum og öxlum. Dæluhjólin voru opin því var erfitt að stilla 
dæluna vegna þennslu og til að ná mestum afköstum. Höskuldur 

Ágústsson yfirvélstjóri á Reykjum stóð í ströngu með okkur og var 
óþreytandi að leita leiða til úrbóta. Þegar var búið að dæla úr holun-
um í nokkra mánuði fór mesti gufuþrýstingurinn að minnka, svo nú 
dugði að dæla köldu vatni í holurnar á meðan verið var að vinna við 
dælurnar. Var það mikill léttir að losna við leirinn, þann óþverra. 

Á milli þess, sem unnið var við borholudælur var nú farið að vinna 
að tvöfaldri lögn í Hlíðarhverfi. Þá unnum við að lögn í manngengum 
lokuðum stokk frá Eskitorgi að dælustöðinni í Drápuhlíð. Í þessum 
stokk voru fjórar pípur 2 12” – 14” að og frá Öskjuhlíð og svo aðal-
götuæðar. Svona lokaðir manngengir stokkar voru ekki algengir hér. 
Annar lokaður stokkur lá frá Reykjavegi að sundlaugastöð og lögðum 
við fjórfalda lögn í hann einnig. Það var nokkuð erfitt að vinna við 
þessar aðstæður. Um þessar mundir stofnuðu 4 verkfræðingar sem 
unnið höfðu hjá Hitaveitunni fyrirtækið Fjarhitun. Þeir voru Einar 
Arnórsson, Einar Árnason, Karl Ómar Jónsson og Pétur Guðmunds-
son. Þeim var falið að hanna og teikna lögn í öll bæjarhverfi, sem ekki 
höfðu hitaveitu og eftirlit með framkvæmdum, einnig allar dælu-
stöðvar, sem og lagnir að og frá þeim. Má segja allar lagnir sem heita 
vatnið þarf til að komast leiðar sinnar. Það var mikið að gerast í hita-
veitumálum því búið var að samþykkja tillögu þess efnis að leggja 
hitaveitu í öll hverfi borgarinnar, tvöfalt kerfi þ.e. fram og bakrennsli. 
Því þurfti að koma upp öflugum dælustöðvum víða. Þessar stöðvar  
hönnuðu og teiknuðu verkfræðingar Fjarhitunar. Í því stóð fremstur 
af þeim Einar Arnórsson. Áttum við því mikil og góð samskipti alla 
tíð, því allar fyrstu dælustöðvarnar, sem settar voru upp, vann ég við, 
frá grunni og upp úr. Fyrsta stóra dælustöðin var í Drápuhlíð, þar sem 
skrifstofur Hitaveitunnar voru lengi. Þetta var meiriháttar verk. Það 
þurfti að tengja þessar fjórar lagnir í stóra manngenga stokknum úr 
Lönguhlíð í kjallarann, dreifa því upp á hæðina og tengja við dæl-
urnar. Tveir stærstu mótorarnir voru sérsmíðaðir frá Þýskalandi með 
mismunandi ganghraða. Það stóð á seinni mótornum og kom hann 
með hraðsendingu, með sérstakri flugvél. Það komu tveir þjóðverj-
ar til að tengja og stilla þessa mótora. Það var mikill spenningur að 
koma dælustöðinni í gang því hún var sérstök að dæla bæði fram og 
bakrennsli. Loks kom þó að því að gangsetja og dæla. Það þótti mikill 
viðburður og því haldin einhver hátíð á staðnum. Það fór alveg fram 
hjá okkur, þessum fáu iðnaðarmönnum, sem unnum að vel tækist til, 
sem það gerði. Næsta stöð var Sundlaugadælustöðin. Það var eins 
með hana, lagt frá manngengnum stokk, fjórar pípur inn í stöð. Þess-
ar pípur dreifðust upp og niður. Margskonar tæki, stjórntæki, rennsl-
ismæla og lokur þurfti að tengja með þrýstilögnum fyrir loft, vatn og 
rafmagnsstýrðum tækjum. Etirtaldar dælustöðvar vann ég við, má 
segja frá rótum, fyrir utan minni dælustöðvar. Þær eru: Dælustöðin 
í Drápuhlíð, dælustöðin Sundlaugum, dælustöðin Fornhaga, dælu-
stöðin Grensási, dælustöðin Bolholti að hluta. Þess á milli þurfti oft 
að fara í dæluupptökur, götuæðaviðgerðir og breytingar. Eins og áður 
sagði átti Einar Arnórsson stærstan hluta í hönnun og teikningum á 
þessum dælustöðvum. Það fór vel á með okkur Einari og þeim Fjar-
hitunarmönnum. Þegar fyrirtækið fagnaði 35 ára afmæli mundu þeir 
eftir mér og buðu okkur hjónum. Til að koma ekki tómhentur, gerði ég 
smá verk og gaf þeim. Verkið átti að sýna eða minna á þá þróun sem 
þeir unnu í gegnum árin. Það voru þrír hluti á sama fletinum. Þessi 
þrjú atriði voru í fyrirtækjamerki, sem var tveir rörhólkar, borholuf-
langs með stút, með nokkrum rörbútum mislöngum og svo húsþak 
með gafli, en þar endar oftast ferðalag hitaveituvatnsins, beint í æð. 
Einar vinur minn Arnórsson notaði oft máltækið: “Semsagt gott”. Ég 
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vona að þetta litla verk mitt sem ég gaf þeim standist þetta máltæki 
hans.

Helgi Sigurðsson lét af störfum sem hitaveitustjóri og Jóhannes 
Zoëga tók við í apríl 1962. Nokkru seinna fluttist ég frá Vélaverkstæði 
Sigurðar Sveinbjörnssonar til Hitaveitu Reykjavíkur og vann þar 
til 1994. Við Jóhannes áttum langt og vinsamlegt samstarf, sem ég 
minnist með mikilli ánægju.

Áfram var borað. Frá ársbyrjun 1962 til september 1963 boraði 
Gufuborinn 12 holur í viðbót. 22 borholur voru nú í Reykjavík, sem 
stóri borinn hafði borað. Sænsku dælurnar gengu ekki nógu vel. Oft 
þurfti að taka þær upp vegna slits á legum og óhreinindum í legum. 
Festust þá öxlar, varð þá að taka dæluna upp. Þessar sænsku dæl-
ur og búnaður með gúmmílegum voru að mörgu leyti vel gerðar en 
gerðar fyrir kalt vatn. Óþægindi voru við að komast að stillingu dælu-
hjóla, með ró á efsta öxli. Til þess þurfti að lyfta mótornum, sem var 
þó nokkur fyrirhöfn.

Eitt sinn vorum við fengnir til að prufudæla kaldavatnsholu í 
Straumsvík fyrir álverið, sem var að rísa þar. Við fórum með sænska 
dælu og nokkra metra af dælurörum. Þar naut hún sín vel. Dældum 
við með fullum afköstum í einn dag og sá ekki högg á vatni. Nóg af 
köldu vatni þar undir.

Ekki var talin örugg framtíð í sænsku dælunum. Var því ákveðið 
að fara í útboð á borholudælum, það var gert í apríl 1963. Samkvæmt 
skýrslu Jóhannesar hitaveitustjóra voru útboðsgögn send nokkrum 
þekktum dæluframleiðendum í Evrópu og Bandaríkjunum. Gert var 
ráð fyrir þremur stærðum 10 – 15 l/sek, 20 – 30 l/sek og 35 – 45 l/sek. 
Þrýstingsmunur skyldi alls staðar vera 9-10 kg/cm og hitastig vatns 
allt að 150 °C. Í maí bárust nokkur tilboð og tvö þeirra álitlegust. Þau 
voru frá GOULDS PUMPS og FAIRBANKS MORSE, Kaliforníu. Goulds 
Pumps “Floway” buðu dælur vatnssmurðar með grafítlegum fyrir 
öxulinn, eru legurnar þá opnar og smyrjast af vatnsstraumnum frá 
dælunni á sama hátt og sænsku dælurnar.

Fairbanks Morse “POMONA” bauð olíusmurðar bronslegur (kopar) 
í lokuðu röri, sem við kölluðum smurrör. Þau verja legur og öxla fyrir 
sandi, sem vill koma með dælingu, sérstaklega þegar fóðurrörin á 
borholunni náðu styttra niður en dælan. Báðir buðu lóðrétta mótora 
með gegnumborðuðum ás. Auðveldaði það stillingar á hæðarlegu 
dæluhjólanna. Þá þurfti ekki að taka mótorinn af. Báðar dælurnar 
voru með lokuðum hjólum og létti það vinnu við að stilla dælurn-
ar. Þessi atriði lofuðu góðu. Ákveðið var að kaupa “Floway” vegna 
hræðslu við olíusmurðu “Pomona” dæluna, því hugsanlega gæti olía 
komist í vatnið. Dælunum fylgdu dælurör og öxlar sem náðu niður 
í 60 metra. Fyrstu dælurnar voru settar niður í R.G.21., R.G.11. og 
R.G.15. í árslok 1963. Fljótlega kom í ljós að mikið basl var með leg-
urnar. Grafítlegurnar spændust upp af óhreinindum í vatninu. Nú 
voru ýmis efni reynd og kom hvítmálmurinn best út og dugði lengst 
eins og var með þær sænsku. Etir margra ára strit við dælurnar var 
ákveðið að kaupa olíusmurðar dælur frá Fairbanks Morse “Panoma”. 
Fyrsta olíusmurða dælan kom haustið 1964. Hún var sett niður og 
gekk sæmilega. Hlífðarrörið utanum öxla og legur (smurrörið) átti að 

halda olíunni í legunum, var full af olíu, tengt við glerílát, sem var 
með olíu og drjúpa átti úr í dropatali. Þetta virkaði ekki nógu vel í 
þeim mikla hita sem var í flestum holum. Einn stærsti gallinn, við 
þessar olíusmurðu dælur lá hjá okkur, sem unnum við að taka þær 
upp. Því þegar farið var að skrúfa í sundur, var smurningsrörið fullt af 
olíu og vatni. Fengum við þetta á okkur og fór út um allt, svo það var 
ekki stætt þar í kring. Þetta olli miklum vandræðum og menn fegn-
ir þegar því lauk og annað og betra tók við. Þessa vankannta mátti 
losna við með vatnssmurningu en þá var ekki hægt að nota málma 
og gúmmí, þau efni þoldu ekki hitann. Svo var alltaf hætta á að olían 
kæmist í vatnið og voru menn uggandi yfir því.

Veturinn 1965 bundust vonir manna um betri tíð við vatnsöflun 
heita vatnsins í Reykjavík. Þegar Jóhannes hitaveitustjóri rakst á 
grein í fagtímariti um eiginleika “TEFLONS” Þessa undraefnis sem 
fundið hafði verið upp í sambandi við geimferðir. Það var sagt mjúkt 
og eftirgefanlegt, líkt og gúmmí og þyldi mjög háan hita. Jóhannes 
taldi þarna vera komið efni sem hentaði í legur. Framleiðandi teflons 
var ameríska fyrirtækið “DU POINT”. Umboðsaðili þess á Íslandi var 
Orka hf. Jóhannes setti sig strax í samband við umboðið og fékk svar 
fljótlega um að sennilega gætu þeir fengið fyrirtækið í Ameríku til 
að búa til legur með blöndu sem hentaði heita vatninu. Eftir þessu 
skjótu viðbrögð Jóhannesar tel ég að hann hafi bjargað Hitaveitunni 
frá vaxandi vatnsskorti og erfiðleikum vegna bilanna í borholudæl-
unum. Kem að því seinna. Nú var afráðið að Jóhannes hitaveitustjóri 
og Höskuldur Ágústsson yfirvélstjóri færu á fund amerísku dælufyr-
irtækjanna beggja. Ræða við þá um reynslu og erfiðleika með þessar 
dælur frá þeim. Þeir hittu fyrst mann frá “Floway”. Hann var ekki 
mjög spenntur fyrir tillögu þeirra tvímenninga um teflonlegur í lok-
uðu röri. Þá fóru þeir til “Fairbanks Morse”-manna sem tóku þessum 
hugmyndum vel. Var ákveðið að fá búnað í eina dælu sem hér var og 
átti að nota fyrir olíusmurning. Síðan var óskað eftir tilboði í 2 dælur 
með öllum búnaði og teflonlegum. Annað kom sér sérlega vel úr þess-
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ari ferð þeirra félaga. Þeir skoðuðu verksmiðju “Fairbanks Morse” og 
sáu þar margt. Þeir sáu þar m.a. réttingabekk fyrir dæluöxla og fékk 
Höskuldur teikningu af honum. Slíkur bekkur var smíðaður hjá Sig. 
Sveinbjörnssyni eftir þessum teikningum. Eftir að hann kom til okk-
ar olli hann byltingu. Þetta áhald gerði okkur mögulegt að rétta alla 
öxla upp frá því. Réttir öxlar í borholudælu eru forsendur fyrir því að 
þær geti gengið, ekki síður en að legurnar séu í lagi. Amerísku öxl-
arnir voru oft illa farnir eftir lélegar umbúðir o.fl. Því var þessi rétt-
ingabekkur himnasending fyrir okkur. Margir nutu góðs af þessu, því 
við réttum öxla fyrir marga og sumir smíðuðu handa sér eftir honum, 
seinna meir. Það liggur í augum uppi þegar hraðinn á minni borhol-
umótorum er 3000 snúningar á mínútu að þeir séu vel réttir. 

 Haustið 1967 var Gufuborinn farinn að bora aftur, var nú borað í 
Blesugróf. Náðist þar allgóður árangur og var virkjað jafn óðum og 
leiðslur tengdar Reykjaæðinni. Einnig voru endurnýjaðar dælur á 
Laugarnessvæðinu og fullur árangur náðist á Reykjavíkursvæðinu. 
Nú var farið að bora á Reykjum. 1972 var búið að virkja 8 nýjar holur á 
Suður-Reykjum, sumar með stærri dælum10”. Upp úr þessum holum 
kom 360 l/sek. Einnig var borað að Norður-Reykjum fyrir stærri dælur 
12” sem gáfu sumar 100 l/sek. Þessar stóru dælur voru með 250 hest-
afla mótora. Svona dælubúnaður með öllu var kominn í 17 tonn. Þetta 
var eingin smávara og þurfti að fara að öllu með gát. Við vorum árum 
saman með sömu kranamenn frá Kranaafgreiðslunni. Þaulvana og 
örugga ágætismenn. Aldrei urðu slys á fólki í öll þessi ár. Því smíðaði 
ég smá verk og gaf þeim þegar ég hætti. Það átti að sýna stöðuna eins 
og hún var í okkar augum og heitir “Upp og niður”. 

Alltaf þurfti að breyta búnaði á dælum sem komu frá “Fairbank 
Morse”, smíða nýja nipla í dælur, stálstýringar inn í smurrör, stærri 
pakkdósir o.fl. Inni í dælurörum voru stýringar úr gúmmíi frá verk-
smiðjunni og þoldu þær ekki hitann, Að endingu eftir að boðnar 
höfðu verið út dælur var samið við “Gouldspumps” sem seldi “floway” 
dælur. Þær voru svipaðar að gerð. Liprari í meðförum þegar þær voru 
teknar í sundur og settar saman. Nú voru aðeins mótorar og dælur 

fengnar frá U.S.A. Allur annar búnaður var smíðaður hjá Sig. Svein-
björnssyni. Teflonefnið kom frá Danmörku. Þetta var mikið verk og 
nákvæmt. Því margar urður dælurnar. Milli 50 og 60 dælur voru í 
gangi þegar búið var að virkja þessar holur. Ég vann við að virkja allar 
holur sem Gufuborinn boraði, lagfæra oft holuflangsa og breyta að-
stöðu. Setja allar dælur niður, smáar og stórar. Sumar teknar upp og 
settar niður mörgum sinnum eins og gefur að skilja. Oft var erfitt að 
komast að þessum dælum að vetri til. Sérstaklega í Mosfellssveit allt 
inn í Helgadal, en þar eru stærstu dælurnar. Þetta varð að gerast. Oft 
hringdi Höskuldur kl. 6 að morgni sagði að þessi dæla no. væri farin, 
það þurfti ekki að ræða það meira. Þetta var hörku vinna við að taka 
upp dælu og setja hana niður. Fara með allt heim á verkstæði ( þó ekki 
dælurörin). Skrúfa allt í sundur. Hreinsa og rétta öxla, skrúfa í sund-
ur og hreinsa smurrörin, legurnar. Dælan tekin í sundur, stundum 
þurfti að fóðra þær, setja nýjar fóðringar (kopar) í dæluhúsin. Setja 
allt saman, koma því á staðinn og setja niður. Við vorum með stóra 
krana, sem kostuðu talsvert, sem von var. Ég lagði mikið upp úr því 
að við héldum stöðugt áfram, vera ekki að stoppa að óþörfu. Þetta 
fyrirkomulag hélst alla tíð, meðan ég var við þetta. Kranamennirnir 
sættu sig við þetta, þeir þekktu ekki annað.

Magnús Bergsteinsson, verkamaður, vann lengst með mér, sem 
sagt allan tímann minn hjá Hitaveitunni. Síðar kom Guðni Þ. Jóns-
son járnsmiður og unnum við saman til loka. Þeir voru traustir og 
þoldu sitt af hverju. Það sem háði okkur mjög var aðstöðuleysi fyrstu 
árin við dælurnar. Kjallarinn undir stúku Laugardalshallar var fyrsta 
bækistöðin. Það þurfti að bera allt á höndum inn og út í bíl. Næsti 
samastaður var Dælustöðin Öskjuhlíð. Svipuð aðstaða þar, þurfti að 
halda á öllu, sem oft var þungt, dælur og öxlar. Það var ekki fyrr en 

„Því var þessi réttingabekkur himnasending fyrir okkur. Margir nutu góðs 
af þessu, því við réttum öxla fyrir marga og sumir smíðuðu handa sér eftir 
honum, seinna meir. Það liggur í augum uppi þegar hraðinn á minni borhol-
umótorum er 3000 snúningar á mínútu að þeir séu vel réttir.“
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byggt var við Grensásveginn að við fengum fyrsta flokks aðstöðu 
með hlaupaketti og krana, sem var bráðnauðsynlegt með alla þessa 
þungavöru í höndunum. Það var eins og að koma í annan heim! 

Í kjallaranum undir stúkunni á Laugardalsvelli vorum við í nokk-
ur ár með verkstæði. Þangað kom stundum til okkur Ásmundur 
Sveinsson listamaður. Vinnustofa hans var ofarlega við Sigtún og 
því ekki langt að fara. Ásmundur kom til okkar til að leita að efni til 
að vinna úr. Upp frá því urðum við góðir vinir. Ég útvegaði honum 
talsvert af járni, afgöngum og færði honum. Síðan rafsauð ég fyr-
ir hann í mörg ár og var hann þakklátur fyrir það. Þarna í kjallar-
anum stækkaði ég mynd, nokkuð stóra. Það var „Ljóðið við rokk-
inn“ Verkið var gert fyrir Húsmæðraskólann að Laugum. Var hann 
mjög ánægður með þá framkvæmd og fleiri myndir. Það var mjög 
skemmtilegt að vinna með Ásmundi. Á þessum árum fékk hann 
mikinn áhuga á járni til að vinna úr en það þurfti að rafsjóða og 
brenna fyrir hann. Ásmundur sagði mér margar skemmtilegar sögur. 
Ein var svona: Hann sagðist hafa staðið úti í miðjum garði heima á 
lóðinni að taka upp kartöflur og var ekki sérstaklega vel til fara. „Þá 
kom til mín þýskur prófessor og sagðist vera að leita að listamann-
inum, sem gerði listaverkið „Rafmagn“, sem er við Sogið”. „Hann er 
hér“, segir Ásmundur. „Gesturinn bandaði frá sér höndunum. Hann 
trúði mér ekki. Þá fór ég með hann inn í vinnustofuna mína og þá 
varð hann agndofa og trúði mér“.

Dælingin úr stóru borholunum var orðin svo mikil að hætt var að 
renna úr gömlu holunum, sem boraðar voru með gömlu borunum. 
Bormeistarinn yfir gömlu borunum “ Einar Leó” hafði sagt þegar 
hann sá hvernig komið var. “Það er búið að eyðileggja mitt lífsstarf”. 
Með vaxandi vatnsöflun var bjartara framundan. Því var hægt að 
bjóða nágrannabyggðum heitt vatn og samdist við Kópavog, Garða-
bæ, Hafnarfjörð og fleiri síðar. Eftir að búið var að koma dælum 
öllum búnaði í það horf, sem hentaði okkur best, gekk þetta orðið 
ótrúlega vel. Höskuldur Ágústsson yfirvélstjóri átti margar góðar 
tillögur að lagfæringum á búnaðinum. Áttum við langt og farsælt 
samstarf alla tíð. Svo langt, að eftir að hann lést dreymir mig hann 
mjög, mjög oft – erum við þá alltaf að bagsa (strita) í dælum eða öðru 
sem viðkom vinnunni. Þetta sýnir að maður lagði sig allan og sálina 
í starfið. Oft urðu vökur og viðvera löng bæði í vinnu við dælur og 
öðrum stórviðgerðum. Sáum við oft sólina koma upp án hvíldar og 
setjast. Löngu seinna hitti ég konu, sem hafði unnið hjá Hitaveitu 
Reykjavíkur. Hún sagðist kannast við mig en mundi ekki hvaðan. Ég 
sagði henni að ég hafi unnið hjá Hitaveitunni. Já, þá mundi hún það. 
Sagðist hafa furðað sig á því hvað ég hafi haft marga tíma á einum 
sólarhring. Þegar hún spurðist fyrir um það var henni sagt að það 

sem þessi maður segði, stæði. Þetta kom skemmtilega á óvart. 
Þegar þetta var farið að ganga svo vel, sem raunin var, komst allt 

betur til skila. Við fórum að aðstoða þá á Seltjarnrnesi við að setja 
niður dælur, taka þær upp og gera upp dælurnar. Eins fórum við á 
Selfoss og gerðum slíkt þar og víðar. Einnig fór Höskuldur til Akur-
eyrar, nokkrar ferðir til Egilsstaða og Suðureyrar og Blönduóss. Til 
Dalvíkur fórum við saman. Svo fór ég til Egilsstaða þegar Höskuldur 
var hættur. Ég og Jón Eggertsson yfirvélstjóri fórum til Suðureyrar 
saman. Það voru margar ferðir farnar og öxlar réttir fyrir marga. Eftir 
að við fengum verkstæði í nýja húsinu við Grensásveg, breyttist allt. 
Maður fann það eftir á hve erfitt var að vinna við þessar aðstæður. Því 
stærsta málið var að ná heita vatninu upp úr jörðinni. Það var kjarni 
málsins, án þess, engin hitaveita. Þegar aðstaðan var orðin svo góð 
og við komnir vel inn í málin var farið að halda námskeið fyrir hita-
veitur úti á landi. Voru haldin námskeið, 1 – 2 á ári. Var þetta mjög 
vinsælt og komust menn inn í alla þætti þessa máls, einnig við niður-
setningu og upptöku á dælum. Árni Gunnarsson verkfræðingur kom 
til starfa hjá Hitaveitu Reykjavíkur 1974. Hann var fljótur að komast 
inn í borholudælumálin og varð seinna aðalsérfræðingur í borholu-
dælum og kom því vel inn í borholudælunámskeið Hitaveitu Reykja-
víkur. Flestar dælur í borholum voru á 150 metra dýpi, þ.e. 50 dælurör 
(3m) frá 5” upp í 10”. Á milli 50 – 60 dælur voru í gangi því er búið að 
dæla miklu úr jörðinni. Þegar fór að ganga á vatnið í holunum var 
mælingaröri komið fyrir með dælurörunum, til að sjá hvar vatnsborð-
ið var í þeim því ekki máttu dælurnar taka loft, þá spændust þær upp. 
Nú þegar búið var að dæla svona miklu var farið að ráðgera síkkun á 
borholudælum. Ákveðið var að fara með dælurnar niður í 200 metra, 
það eru 70 pípur 3 m. Árni Gunnarsson tók að sér að reikna út stærð á 
dælu og öðru sem tilheyrði þessu verki. Það þurfti að taka allar dælur 
upp og í sundur, lengja þær og yfirfara allt. Þetta var mikil og erfið 
vinna, en tókst mjög vel í alla staði. Við Árni Gunnarsson áttum langa 
og farsæla samvinnu og samstarf alla tíð hjá Hitaveitu Reykjavíkur. 
Virkjun á Nesjavöllum var í undirbúningi, en horfur voru á vatns-
skorti, því var farið í að síkka borholudælurnar, því alltaf stækkaði 
kerfi og íbúðahverfum fjölgaði.

Nú var komin nokkurra ára reynsla á þetta frábæra leguefni “Tef-
lon”. Það má segja að það hafi bjargað Hitaveitunni út úr þeim vanda, 
sem eldra leguefni var búið að valda fyrirtækinu. Þessari björgun 
má þakka Jóhannesi Zoëga, hitaveitustjóra, og hefði hann mátt fá ríf-
lega viðurkenningu fyrir framtakið. Þegar þeir félagar Höskuldur og 
Jóhannes fóru til Bandaríkjanna saman má segja að þeir hafi farið 
í gullleitarferð. Gullið fundu þeir svo sannarlega. Einnig komu þeir 
með teikningar af réttingabekknum fyrir öxlana, sem olli byltingu. 

 „Æðstaráðið“: Jón Eggertsson, Jóhannes Zoëga, Árni Gunnarsson og Einar Marínó Magnússon.
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Jóhannes og Höskuldur voru ánægðir við heimkomuna og ekki síður 
þegar leguefnið var komið í fastan farveg og malaði gull.  

Það var nokkrum árum síðar að mér datt í hug hvort ekki væri tíma-
bært að gera smáverk handa Jóhannesi til að minnast þess sem hann 
afrekaði í legu- og borholudælumálum. Verkið var þannig upp byggt 
að hitauppstreymi steig upp af kúptum botni. Inn á miðju var öxul-
bútur með teflonlegu utanum, sem hægt var að snúa með hendinni. 
Það lá nokkuð ljóst fyrir hvað vakti fyrir mér með þessu verki.

Það var um það bil sem Jóhannes var að hætta að við komum sam-
an 4 gamlir félagar Hitaveitu Rekjavíkur. Þeir voru Jóhannes Zoëga 
hitaveitustjóri, Árni Gunnarsson, yfirverkfræðingur, Jón Eggertsson, 
yfirvélstjóri og ég Einar Marinó Magnússon. Þessi hópur var kallaður 

“Æðstaráðið”. Ekki veit ég hvernig ég komst inn í þetta heiðursmanna-
ráð. Gaman var hitta þessa heiðursmenn. Við komum nokkru sinnum 
saman og fengum okkur kaffi í Perlunni. 

Nú ákváðum við þrír að færa Jóhannesi þetta verk, sem ég smíðaði. 
Var ákveðið að koma saman á Nesjavöllum, því þar höfðum við allir 
komið talsvert við sögu. Við mættum allir fjórir, en sá fimmti, sem var 
viðstaddur athöfnina var Ólafur húsvörður. Við höfðum látið prenta 
smá borða með texta, sem settur var á verkið. Árni Gunnarsson af-
henti Jóhannesi verkið með nokkrum vel völdum orðum m.a. var 
honum þakkað fyrir brautryðjandastarf fyrir Hitaveitu Reykjavíkur. 
Þetta kom honum alveg á óvart en gladdi hann mjög, það var augljóst, 
og þakkaði okkur vel fyrir. Það gladdi mig ótrúlega vel að geta tekið 
þátt í því að gleðja hann með þessu smáræði. Það getur enginn trú-
að því hvað mér létti og okkur öllum, þegar dælurnar fóru að ganga 
snuðrulaust með teflonlegunum og réttum öxlum. Sumar dælurnar 
voru farnar að ganga 10 – 15 ár án þess líta á þær með 3000 snúninga á 
mínútu. Það eru margir hringir yfir árið. Það er ekki ofsögum sagt að 
teflonið sé gulls í gildi. Í þeim gullfundi átti Jóhannes Zoëga stærsta 
þáttinn.

Nokkru eftir að Hitaveita Reykjavíkur eignaðist Nesjavelli, fórum 
við að undirbúa ýmis verk til undirbúnings á framkvæmdum þar. 
Með því fyrsta sem við gerðum var að koma lítilli vatnstúrbínu í 
gagnið, en hún hafði verið til staðar og framleitt rafmagn til ljósa fyr-
ir gróðurhús, sem staðsett voru þar áður. Það þurfti að lagfæra stífl-
una, sem var upp í fjalli. Eins þurfti að gera við leiðslu frá stíflunni og 
niður að túrbínu. Seinna þurftum við að skipta alveg um leiðslu. Það 
var nokkuð erfitt í brattri hlíðinni. Rafmagn fengum við til ljósa og 
eitthvað til eldunar. Við þurftum að fara lengra og hærra upp í fjall 
til stíflugerðar við uppsprettu á tæru neysluvatni og leggja plaströr 
niður á jafnsléttu. Síðar smíðaði ég þó nokkuð stóra stíflu fyrir kalt 
vatn úr járnplötum og vinkiljárni. Hún var notuð árum saman meðan 
framkvæmdir stóðu yfir. Hús var flutt á staðinn, var það bráðabirgða-
dælustöð, sem komið var fyrir í Kringlumýrinni í Reykjavík til að taka 
við vatni frá borholunum á Laugarnessvæði meðan á uppbyggingu á 
dælustöðvum stóð yfir. Í þessu húsi voru nokkur svefnherbergi, eld-
hús og borðstofa. Þarna áttum við eftir að dvelja oft í mörg ár. Þar stóð 
oft við eldavélina Helga Aðalsteinsdóttir, konan mín. Stóð þar m.a. 
heilt sumar og hafði þá marga í mat, vegagerðarmenn, höggbormenn 
og hitaveitustarfsmenn. Það var ströng vinna frá 6 að morgni til 12 á 
kvöldin. Þetta var heimilislegt og góður kostur hjá Helgu og menn 
almennt ánægðir með viðurgjörninginn. Þarna var meðal annars 
veisla sem hún sá alveg um, með bakstri og öðru því sem viðkom. Þar 
mætti m.a. borgarstjórinn Egill Skúli. Jóhannes hitaveitustjóri þakk-
aði henni sérstaklega fyrir vel gerðan og frambærilegan veislukost.

Boraðar höfðu verið nokkrar tilraunaholur, sem bentu á mik-
inn hita og kraft. Nú var farið að undirbúa kaup á gufutúrbínu. Var 
ákveðið að kaupa litla túrbínu frá Hollandi. Var smíðað lítið timbur-
hús skammt frá einni borholunni. Árni Gunnarsson sá um undirbún-
ing á uppsetningu á túrbínunni og settum við hana upp og lögðum 
allar leiðslur að og frá og tókst vel. Þetta var skemmtileg vél sem fram-
leiddi rafmagn fyrir staðinn meðan á fyrstu framkvæmdum stóð og 
var vísir að því sem átti eftir að koma og margfaldast. Búið var að bora 
eina kaldavatnsholu við Grámel, skammt frá Þingvallavatni. Fórum 

við að undirbúa niðursetningu á prufudælu, sem átti að sýna magn 
og gæði kalda vatnsins. Áætlað var að dæla því að Nesjavallavirkjun, 
hita það upp og dæla því til Reykjavíkur. Við settum dælu í holuna 
og dælt var í nokkra daga. Útkoman var góð, niðurdráttur í holunni 
var nánast enginn og vatnsgæðin fullkomin. Eftir þetta voru boraðar 
4 holur, sverar, til að taka við öflugum dælum. Byggð var þarna stór 
dælustöð og síðar settum við niður dælur, sem dældu miklu magni 
af köldu vatni upp að virkjun og þar í geymi, sem síðar var hitað upp. 
Seinna settum við niður dælur í stöðvarhúsið, sem dældu heitu vatni 
upp á háhrygg og rann það síðan til Reykjavíkur. Margar holur voru 
boraðar á svæðinu eftir gufu og gáfu þær flestar mikið magn, orku 
og hita. Unnum við á mörgum stöðum við holutoppa og bráðabirgða-
lagnir frá þeim. Á þessu tímabili var að hefjast mikil uppbygging á 
Nesjavöllum. Því var margt, sem þurfti að framkvæma á mörgum 
stöðum. Oft var erfitt að komast á milli vegna ófærðar á haustin og 
veturna. Einu sinni þurfti ég að snúa við í Kömbum, þegar mann-
skapurinn, sem með mér var í verkstæðisbílnum var ekki sammála 
um hvoru megin ætti að fara framhjá vegstikunni með endurskins-
merki. Þá urðum við að gista í Hveragerði. 

Þegar styttist í starfslok mín hjá Hitaveitunni frétti ég að fenginn 
hafði verið rekstrarfræðingur til að hagræða vinnutilhögun hjá fyrir-
tækinu. Eitt af því hagkvæmasta lá í því að loka verkstæðinu (járn-
smíðaverkstæði) sem ég stóð fyrir og byggði upp og loks komið í 
mannsæmandi horf eftir margra ára strit, burði og ómennskulega að-
stöðu. Þegar ég spurðist fyrir um þessi áform var mér sagt að þetta 
væru framtíðarplön, sem ekki kæmu til framkvæmda meðan ég væri 
þar. Þetta kom mjög flatt upp á mig því ég taldi að það ætti frekar að 
efla verkstæðið en slá það af. Þar hugsar maður sérstaklega um bor-
holudælurnar, en þær eru 50 – 60 í gangi. Þar þurfa að vera vanir og 
traustir menn, alltaf til taks. Fyrir utan allt, sem smíðað var þar, stórt 
og smátt. Það var margt smíðað, áhöld og tæki til að létta undir með 
viðgerðum og viðhaldi á borholudælum og dælustöðum vítt og breitt. 
Þessu átti ég erfitt með að kingja. Ég átti mér allt annan draum eftir 
áratuga vinnu með frábæru fólki. Ég hélt að verkstæðið ætti að eflast 
og standa vel undir nafni. Nokkru eftir að ég hætti kom þetta til fram-
kvæmda. Sá sem keypti verkstæðið flutti öll tæki til Hafnarfjarðar og 
átti að sjá um borholudælurnar, en það fór allt úrskeiðis eftir stutt-
an tíma. Nú er þetta framkvæmt af ágætu verkstæði hér í borginni. 
Skömmu eftir að ég hætti komu þeir að máli við mig að koma aftur til 
Hitaveitunnar og safna saman gömlum munum í safn. Ég treysti mér 
ekki vegna þess að var nánast ekkert var til af gömlum hlutum. Það 
hefði verið nær að fá mig í nokkurn tíma á verkstæðið til að það stæði 
óbrotið til framtíðar.

Það er frá svo mörgu að segja, en einhvern tíma verður að stöðva 
þennan flaum. Kærar kveðjur til starfsfólks Hitaveitu Reykjavíkur.

Einar Marinó Magnússon

„Til Orkuveitunnar“ 
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Á ársfundi Gildis lífeyrissjóðs 30. apríl s.l. var borin fram tillaga frá 
Erni Pálssyni framkvæmdastjóra Landssambands smábátaeigenda 
um að fulltrúi Gildis í stjórn Haga bæri fram tillögu í stjórn fyrir-
tækisins um að laun, hlunnindi og bónusar framkvæmdarstjóra yrðu 
ekki hærri en þrjár milljónir á mánuði. Gildi lífeyrissjóður á 10.32% í 
Högum.

Tillögunni var vísað til stjórnar sjóðsins eftir miklar umræður um 
að hún væri ekki með réttu formi fyrir aðalfundinn eins og hún væri 
sett fram. Þetta var áhugaverð uppákoma og varpar fram mörgum 
spurningum? 

Í tillögunni var vitnað í grein úr siðareglum Gildis:
„Sjóðurinn fjárfestir í samfélagslega ábyrgum fyrirtækjum sem fylgja 

lögum og reglum samfélagsins og viðurkenndum viðmiðum um góða 
stjórnarhætti og viðskiptasiðferði. Sjóðurinn fjárfestir ekki í fyrirtækj-
um sem ofbjóða siðferðisvitund almennings með ósanngjarnri fram-
komu gagnvart starfsfólki s.s. varðandi kjör og stjórnunaraðferðir eða 
með óhófi í launamálum stjórnenda sem og öðrum rekstrarþáttum. 
Stjórn tekur afstöðu til slíkra mála sem upp koma og ákveður hvort 
selja eigi hlut sjóðsins í ljósi þeirra viðbragða sem athugasemdir við 
óeðlilega starfshætti fá.“

Í umræðunni á fundinum komu fram þau sjónarmið að ekki væri 
hægt að segja stjórnarmanni Gildis, sem sjóðurinn á í stjórn Haga, 
fyrir um stefnu stjórnar lífeyrissjóðsins, hann ætti að vinna eftir 
eigin sannfæringu. Þetta er ekki ólíkt sjónarmið og Fjármálaeftirlitið 
úrskurðaði um stjórnarmenn lífeyrissjóða í stjórn Framtakssjóðsins. 
Stjórnirnar máttu ekki samkvæmt úrskurðinum ræða við sína stjórn-
armenn í Framtaksjóðnum og fá upplýsingar til að marka afstöðu og 
hvernig stjórnarmaðurinn ætti að meðhöndla ólík mál eftir stefnu 
eigandans t.d. lífeyrissjóðsins Gildi í einstaka málum.

Hvað hafa eigendur að gera með stjórnarmann í stjórn fyrirtækis 
eða sjóðs ef þeir geta ekki lagt línurnar fyrir 
hann hvað sjóðurinn t.d. Gildi lífeyrissjóður 
vill gera inn í viðkomandi fyrirtæki eða sjóði.

Hvernig á eigandinn að gæta hagsmuna 
sinna, ef það er ekki hægt í gegnum stjórnar-
manninn? Hagsmunirnir geta til dæmis verið 
aðrir en ofsagróði og háar arðgreiðslur.

Ég greiddi atkvæði með að tillagan yrði sam-

þykkt og tel að lífeyrissjóðirnir eigi að marka sem fyrst skýra stefnu 
inn á markaðinn, hvernig við viljum að hlutirnir gangi fyrir sig og 
hvað við viljum í þeim fyrirtækjum sem sjóðirnir eiga hlut í. Eins og 
rekstur Haga er í dag, með ofsagróðamarkmiðum og hámarks arð-
greiðslum til eigenda, verðum við að taka afstöðu til þess hvort við 
viljum taka þátt í svona fyrirtækjarekstri með þessum áherslum. 
Gróðinn er ekki búinn til nema með okri á okkar félagsmönnum og 
sjóðfélögum lífeyrissjóðanna.

Lífeyrissjóðirnir eiga ekki að bíða og láta nýja 2007 væðingu koma 
yfir okkur þegjandi og hljóðlaust.

Þeir eiga strax að senda skýr skilaboð inn á markaðinn, selja hlut 
sinn í þeim fyrirtækjum sem ekki uppfylla t.d. siðareglur Gildis. Þeir 
gætu byrjað á Högum og N1 sem fyrstu skilaboð og sjá hvernig stjórnir 
þessara og annarra fyrirtækja brygðust við þeirri nýju stefnu. Þá 
væru komin skýr skilaboð til þeirra fyrirtækja sem vilja hafa sjóðina 
í sínum hluthafahópi.

Lífeyrissjóðirnir eiga líka að marka sér stefnu um hver ásættanleg-
ur hagnaður fyrirtækja eigi að vera og um leið arður til eigenda. Skila-
boðin væru til dæmis að sett yrði þak á hagnaðinn og arðgreiðslurnar. 

Vald SEm á að 
bEita til góðS
Grein sem birt í Morgunblaðinu 28. júní 2014

Sjúkrasjóður VM veitir styrk
 vegna sjúkraþjálfunar, 
hnykkmeðferðar og 
nálastungumeðferðar.

Vissir þú að...

Guðmundur Ragnarsson.
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idan@idan.is
www.idan.is

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

• Ál og álsuða
• Bilanagreining kælikerfa
• CNC - stýrðar iðnvélar
• Hljóð og hljóðdeyfing
• Iðntölvustýringar
• Kerrusmíði
• Kælitækni  
• Logsuða - MIG/MAG suða
• Óskaðlegar prófanir NDT

• Pinnasuða 
• Rafmagnsfræði
• Rennismíði og fræsing
• Stillingar loftræstikerfa
• Suðuþjálfun í fyrirtækjum
• TIG-suða
• Uppbygging loftræstikerfa
• Vökvatækni
• Þrýstiloftskerfi

NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS

„Í umræðunni á fundinum komu 
fram þau sjónarmið að ekki væri 
hægt að segja stjórnarmanni 
Gildis, sem sjóðurinn á í stjórn 
Haga, fyrir um stefnu stjórnar 
lífeyrissjóðsins, hann ætti að 
vinna eftir eigin sannfæringu.“

Ef afkoman er svona góð væri byrjað á að hækka laun allra starfs-
manna fyrir utan þá sem eru á góðu laununum, ef það dugar ekki 
til að halda aftur af hagnaðnum þá lækki fyrirtækið álagningu og 
þjónustugjöld. 

Við verðum að stoppa ofsagróðainnleiðinguna sem virtar alþjóða-
stofnanir vara við í dag með öllum ráðum. Að verðmætasköpun 
margra samfélaga sé að flytjast á færri hendur. Verðmætasköpun 
samfélaganna er ekki aðeins að færast í meira mæli á hendur ofsa-
ríkra aðila, heldur soga þeir þetta fjármagn út úr hagkerfinu án þess 
að borga réttlátan skatt af því til rekstur samfélaganna. Það sem eftir 
verður er hætt að duga fyrir samfélagslegum rekstri sumra samfélaga. 
Samkvæmt mínum upplýsingum er 8 % jarðarbúa með 50 % alls fjár-
magns í heiminum. Við hin 92 % höfum restina til að rífast um.

Við eigum að nota valdið sem fylgir stöðu okkar í hagkerfinu til 
að marka það fyrirkomulag sem við viljum hafa. Við eigum að nota 
þetta vald okkur til hagsældar. Ekki erum við að sjá hagsmunatengda 
stjórnmálamenn gera það. 

Hver hin réttu viðmið í launum til stjórnenda og ásættanlegur arð-
ur til eigenda eiga að vera, þarf verkalýðshreyfingin að vinna hratt í 
að marka stefnu um. Stjórnarmenn launþega í stjórnum lífeyrisjóð-
anna eiga síðan að fara með hana inn í stjórnir sjóðanna og láta vinna 
eftir henni. 

Standi fulltrúar atvinnurekanda í stjórnum lífeyrissjóðanna í vegi 
fyrir því að koma þessu í framkvæmd þá verðum við að endurskoða 
samstarfið við þá.

Stoppum strax í fæðingu bullið frá 2004 til 2008 sem er víða farið 
að sjást aftur. Ef það verður ekki gert mun það enda með öðru hruni 
og skaða fyrir lífeyrissjóðina. 

Erum við virkilega svona fljót að gleyma?
Það hefur enginn rétt á að soga ótakmarkaða fjármuni út úr hag-

kerfi viðkomandi lands og komast í flestum tilfellum undan því að 
greiða gjöld til samfélagsins af þessum fjármunum. Sú millifærsla er 
ekki gerð nema með að minnka hlut annarra sem fá minna og þurfa 
að greiða hærri skatta. Það er aðeins eitt sem þetta leiðir af sér, auk-
inn ójöfnuð í samfélaginu. Stjórnmálaöflin virðast ekki hafa áhuga 
eða getu til að taka á þessu og marka skýrar reglur. Frekar enn á 
mörgum öðrum skaðlegum þáttum í hagkerfinu, eins og t.d. kennitö-
luflakk sem er að kosta íslenskt samfélagið tugi milljarða á ári. Við 
höfum vald til að hafa áhrif og mótun á samfélagið með þeim miklu 
fjármunum sem lífeyriskerfið hefur til umráða. Við eigum að beita því 
til að stoppa ofsagróðavæðingu hagkerfisins fyrir fáa útvalda, beit-
um því til góðs til að skapa réttlátt samfélag.

Guðmundur Ragnarsson, 
formaður VM-Félags vélstjóra og málmtæknimanna.

Það hefur enginn rétt á að soga 
ótakmarkaða fjármuni út úr hagkerfi 
viðkomandi lands og komast í flestum 

tilfellum undan því að greiða gjöld til 
samfélagsins af þessum fjármunum. Sú millifærsla 
er ekki gerð nema með að minnka hlut annarra sem 
fá minna og þurfa að greiða hærri skatta.
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Aldursdreifing 
félagsmanna VM
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S
úluritið hér að ofan sýnir aldurs-
dreifingu félagsmanna VM. Úrtakið 
er félagsmenn sem höfðu greitt til 
félagsins frá því í janúar 2014 og voru 
greiðandi einhvern af mánuðunum 

júní, júlí og ágúst. M.ö.o. allir starfandi félags-
menn VM til sjós og lands. 

Á myndinni kemur glöggt fram að endurnýjun 
í greinunum hefur þróast. Allir hópar yngri en 50 
ára eru minni en eldri hóparnir, frá 51 til 65 ára. Í 
aldurshópunum frá 56 ára aldri eru 725 einstak-
lingar eða rúm 27% af úrtakinu. Þessi hópur mun 
hætta á vinnumarkaði á næstu 11 til 14 árum. 

Í aldurshópnum frá 51 til 55 árs eru 485 ein-
staklingar, eða 18,2% af úrtakinu. Þessi hópur 
mun hætta á vinnumarkaði á næstu 16 til 19 árum. 
Samkvæmt þessum tölum má staðhæfa að rúm 27% af úrtakinu 
verður hættur á vinnumarkaði eftir 15 ár og 45% eftir 20 ár. Þetta 
er nokkuð stór hópur, rúmlega 1200 manns, sem þarf til þess eins 
að viðhalda þeim fjölda sem nú starfar í greinunum og nú þegar 
er mikill skortur á vél- og málmtæknimenntuðu fólki. 

Félagið hefur einnig skoðað fjölda nemenda í vél- og málm-

tæknigreinum frá því árið 2000. Á tímabilinu 
hafa um og yfir 600 nemendur stundað nám 
í greinunum á hverju ári. Af fjölda þeirra sem 
ljúka sveinsprófi í málmiðn eða vélstjórnarnámi 
er greinilegt að einungis hluti þessara nemenda 
skilar sér gegnum allt námið. Ástæðurnar fyrir 
því að nemendur hefja nám í greinunum en ljúka 
því ekki hafa ekki verið kannaðar. Vísbendingar 
hafa þó komið í samtölum við kennara í málmiðn-
um um að skólar geti ekki tryggt nemendum sam-
fellu í náminu að loknu grunnnámi, vegna reglna 
um lágmarksfjölda í hópum. Við þessar aðstæður 
er hætt við að nemendur annað hvort hætti í námi 
eða fari í aðrar greinar. Svör við öðrum spurning-
um, s.s. hvort kjör, vinnutími og vinnuaðstæður 
í greinunum fæli nemendur frá, fást ekki nema 

með könnun meðal þeirra nemenda sem hafa hætt í námi. VM 
hefur áhuga á því að slík könnun verði gerð og er að leita að sam-
starfsaðila fyrir slíka vinnu.

Halldór Arnar Guðmundsson
forstöðumaður kjara- og menntasviðs VM

Hægt er að sækja um styrk 
úr Sjúkrasjóði VM vegna 
heilsutengdra forvarna eins og 
krabbameinsleitar, ristilsskoðunar, 
blöðruhálskirtilsskoðunar, 
lungna- og hjartaskoðunar og 
heyrnarmælingu.

Vissir þú að...

Aldur félAgsmAnnA

Aldursflokkur fjöldi HlutfAll 

Undir 20  27 1,0%  

21 til 25 204 7,6% 

26 til 30 229 8,6% 16,2%

31 til 35 241 9,0% 

36 til 40 240 9,0% 18,0%

41 til 45 268 10,0% 

46 til 50 248 9,3% 19,3%

51 til 55 485 18,2% 

56 til 60 302 11,3% 29,5%

61 til 65 280 10,5% 

66 til 70 132 4,9% 15,4%

Yfir 70 11 0,4% 

Samtals 2667 
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nýr aðal-
trúnaðar-
maður í íSal
Nýr aðaltrúnaðarmaður 
var kosinn í ÍSAL, ál-
verinu í straumsvík, mið-
vikudaginn 4.júní s.l. 

Sigurður Halldórsson 
var kosinn nýr aðaltrún-
aðarmaður fyrir hönd 
stéttarfélaga á svæðinu. 
Sigurður tekur við af 

Gylfa Ingvarssyni sem lætur af störfum vegna aldurs. VM þakkar Gylfa fyrir 
vel unnin störf á undanförnum árum sem aðaltrúnaðarmaður.

Sigurður Halldórsson er félagsmaður VM og gegndi stöðu trúnaðarmanns 
á árum áður fyrir hönd VM á vélaverkstæðinu í ÍSAL.

VM óskar Sigurði til hamingju með kosninguna og velfarnaðar í starfi.

Ebba Ólafía Ásgeirsdóttir hefur hafið störf 
sem umsjónarmaður orlofshúsa VM. Ebba 
Lóa, eins og hún er kölluð, er vön umsjón 
orlofshúsa frá því hún starfaði í Ölfusborg-
um fyrir nokkrum árum. Ebba Lóa er ekki 
staðsett á skrifstofu félagsins en hægt er að 
ná í hana í síma 575 9816.Við bjóðum Ebbu 
Lóu velkomna til starfa hjá VM.

Nýr umsjónarmaður orlofshúsa

raunfærnimat Iðunnar haust 2014
Hefur þú starfað við málmiðn eða vélstjórn og vilt ljúka prófi? 
IÐAN-fræðslusetur mun bjóða upp á raunfærnimat í málmiðngreinum 
og vélstjórn haustið 2014. 

Hægt er að hafa samband við náms- og starfsráðgjafa hjá IÐUNNI 
fræðslusetri í síma 590 6400 eða á heimasíðu IÐUNNAR www.idan.is 

Neistinn 2014
Á sjómannadaginn var Neistinn, viðurkenning VM og Trygg-
ingamiðstöðvarinnar fyrir fyrirmyndar yfirvélstjórastörf veitt í 
tuttugasta og annað sinn. 

Guðni Þór Elísson, yfirvélstjóri á Jóni Kjartanssyni, hlaut 
viðurkenninguna í ár. Viðurkenningin var afhent á sjómanna-
dagshátíðarhöldum á Eskifirði.



Engin verk of smá

Öflugir
Saman

Vesturhraun 1 • 210 Garðabæ • Netfang info@framtak.is • Sími 535 5800 • Fax 535 5801 
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Frístund
kross-
gátur
(c)

EKKI
FARANDI AULA ROLLA

MIKILL
REYKUR

Í SÓL-
SKINI Í MUNNI

HÁ
UPPHÆÐ

RÓMV.
999

ÖRUGGS

2
YTRA

TITILL
KON-
UNGS

FÁT
---------------

LEÐJA

MATAR-
LEG

SKEYTI
---------------

MASSA-
EINING

GEFIR
UPP

SAKIR

HRAKTI Á
UNDAN

SÉR

ÚLPAN
---------------

SUBBU-
KOLL

FINNAST
ÓÞOL-
ANDI

DRYKKS-
INS

KLAKAR
---------------

TVÍ-
VÆNGJA

1 NES
---------------

TÆMA
ALVEG

KAMÍNA
LAMPA-

SÓT
STAÐA
SJÁVAR

FORNAFN
---------------

SIÐAR

MIKIÐ
HÁR

FLÓN
---------------

LÍK

HIK
ÞVOTTUR
---------------

API

STRÍÐIR
---------------

VESÆL-
AN

KOMA Í
HER-

BERGI

LANG-
AFAR

---------------
FÆÐA

DÍLL

UM-
HUGS-
UNAR-
LAUST

KYRRÐ
---------------
Á FÓTUM

TÆP
---------------

VEISLA

SPJALL
---------------

ÍÞR.-
FÉLAG

3

DUGN-
AÐUR

4 KYRRÐ
---------------

SLAG-
HARPA

GÆRA
---------------

ÖGN

LÍNAN

RÁÐS-
MAÐUR

---------------
KÖGRI

5

SÖNG-
HEITI
TÓNS

TUNGU-
MÁLI

---------------
LANDIÐ

LÖGUR
---------------
STAFNUM

MEÐ
TÖLU

---------------
SKYNJA

SIGLI
---------------
ERLEND-
UR ÍBÚI

SK.ST. HLIÐ-
STÆÐU

-----------------
GÖTUR Í
HJARTA

MIÐBÆJAR

KJÖR-
LENDI

AFTUR-
HVARF

---------------
HEIMILIS

ERU
MATUR-

INN

FUGLS-
MAGA

---------------
EINS

TÍMA-
MÆLI

---------------
LOSA

ALLT ÚR

6

SK.ST.
EINING-

AR

SKURÐ-
UR

---------------
ÞURR-
LENDI

LYSTI-
SEMD

---------------
HNOÐAÐ

HRÓS HERMA

SÝKJA
STÖK

---------------
HÆÐ

7 TELJA
---------------

BORÐ-
HALD

MÚSÍK
GAT INN Í

JARÐ-
GÖNG

ÞEKKJ-
AST

8
FÁST VIÐ

VM krossgátan

Sendu lausnarorðið á skrifstofu vm eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi. 
dregið verður úr innsendum lausnum 20. janúar 2015. í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum vm.

lausnarorð síðust krossgátu: GOGGur.  vinningshafi var Jón Þorlákur Stefánsson



Til að ná forystu á þínu 
sviði skaltu reiða  þig á 
hraðabreytasérfræðinga 
Danfoss 
Líklega er besta lausnin við stjórnun á mótorum í kerfum þínum 
að nota VLT® rafeindastýrða hraðabreyta. Hraðabreytasérfræðingar 
Danfoss um allan heim eru tilbúnir að finna bestu lausnina fyrir þig.   

www.danfoss.com/drives

Var árið sem Danfoss 
kom með fyrsta 
fjöldaframleidda 
hraðabreytinn                   
á markaðinn - og 
kallaði hann VLT®

1968

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 



Hallgrímur Magnús Sigurjónsson  
hefur yfir 30 ára reynslu af  
sjávarútvegi og fjármögnun  
fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi.

Hallgrímur Magnús er útibússtjóri 
hjá Íslandsbanka á Ísafirði.

Við bjóðum fyrirtækjum
sérþekkingu

Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel. Við leggjum okkur fram um að 
setja okkur vel inn í það sem þú ert að gera, og þó að við þekkjum kannski 
ekki viðfangsefnin í þínu starfi jafn vel og þú, þá vitum við hvað starfið 
gengur út á.

Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratuga reynslu í þjónustu við sjávarútveginn 
og hjá bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu á greininni. 
Þannig getum við ávallt tryggt fyrirtækjum í þessari undirstöðuatvinnugrein 
þjóðarinnar þá bankaþjónustu sem hún þarfnast.

Þekking sprettur af áhuga.
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islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Þjónusta við fyrirtæki


