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Gerum góða starfshætti betri

„Stjórnendur gefa tóninn og leiða gæðastjórnun 
hvers fyrirtækis. Stjórnendur setja viðskiptavini 

sína í forgang, því hvert er virði fyrirtækis án 
ánægðra viðskiptavina?“

J. Snæfríður Einarsdóttir um gæðastjórnun. 

Allt mitt líf hefur  
verið tilviljun

Helgi Laxdal var fyrsti 
formaður Félags vélstjóra og 
málmtæknimanna. Áður var hann 
formaður Vélstjórafélags Íslands. 
Oft hefur blásið um Helga Laxdal. 
Hvernig á öðru vísi að vera?

Félag járnsmiða í eina öld

„Á vordögum 1920 varð 
járniðnaðarmönnum tíðræddara 
en áður um nauðsyn þess að 
bindast samtökum.“

58
Óttast ekki lokun

Reinhold Richter, 
aðaltrúnaðarmaðurinn í 
álverinu í Straumsvík,  
tekinn tali.34
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Heimasíða: www.vm.is
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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 
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Stjórn VM skipa:

Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður

Samúel Ingvason, varaformaður

Agnar Ólason

Kristmundur Skarphéðinsson

Pétur Freyr Jónsson

Sigurður Gunnar Benediktsson

Einar Sveinn Kristjánsson

Andrés Bjarnason

Sigurður Jóhann Erlingsson

Símenntun í iðnaði 

NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS

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

• Afréttingar

• Ál og álsuða

• Bilanagreining

• CNC - stýrðar iðnvélar

• Hljóð og hljóðdeyfing

• Iðntölvustýringar

• Kælitækni

• Logsuða - MIG/MAG suða

• Óskaðlegar prófanir NDT

• Pinnasuða

• Rafmagnsfræði

• Rennismíði og fræsing

• Stillingar loftræstikerfa

• Suðuþjálfun í fyrirtækjum

• TIG-suða

• Uppbygging loftræstikerfa

• Vökvatækni

• Þrýstiloftskerfi
 www.idan.is
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REIKNUM MEÐ FRAMTÍÐINNI

SÉREIGNARSPARNAÐUR ER KJARABÓT

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

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

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

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á BIRTA.IS



Á þessum fordæmalausu tímum, hversu oft höfum við heyrt eða lesið þessi orð á síðustu 

dögum og misserum. Það er líka ljóst að ekkert okkar hefur upplifað svona tíma áður. Það 

þarf að leita allt til 1918 þegar Spánska veikin geisaði til þess að finna hliðstæðu. En Spánska 

veikin er mannskæðasta farsótt sögunar og deyddi um 25 milljónir manna og sumir tala um 

mun hærri tölur eða allt að 40 milljónir. Ég spyr mig hvernig væri ástandið núna ef við hefðum 

aðeins þau meðul og ráð sem við höfðum þá, værum við þá að tala um svipaðar tölur. Við 

getum svo sannarlega þakkað okkar frábæra heilbrigðisfólki og þeirri aðstöðu sem við höfum 

að hversu vel hefur gengið hjá okkur.

Kórónuveirufaraldurinn hefur ekki bara haft heilsufarslegar afleiðingar, efnahagsáhrif 

hafa orðið mjög miklar. Víða eru áhrifin mikil en mest sýnileg hjá ferðaþjónustunni og má 

segja að ferðaþjónustan í þeirri mynd sem við þekktum hafi lagst niður um allan heim með 

tilheyrandi áhrifum.

Nú erum við hins vegar farin að sjá í ljósið við enda ganganna, bóluefnið tilbúið og 

bólusetning hefst vonandi upp úr áramótum og nú þegar byrjuð í sumum löndum. Vonandi 

getum við reiknað með eðlilegra ástandi þegar líður á vorið.

Eitt er þó sem við ættum alltaf að spyrja okkur að þegar uppbygging hefst eftir niður-

sveiflu. Hvernig viljum við hafa hlutina. Var þetta allt frábært hjá okkur eða er möguleiki 

að gera betur?

Er auðæfum okkar örugglega rétt skipt, eru allir við sama borð?

Við lok árs 2016 var eigið fé 1% landsmanna sem mestar eignir áttu 19,2% af eigin fé 

allra landsmanna og eigið fé 5% landsmanna sem mestar eignir áttu var 43,5% af eigin fé 

allra landsmanna. Er það réttlátt? Þá stendur til að létta skattbyrði á þeim allra ríkustu í 

samfélaginu með því að hækka frítekjumark fjármagnstekna úr 150 þúsund í 300 þúsund 

Er það réttlátt?
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Við lok árs 2016 
var eigið fé 1% 

landsmanna sem 
mestar eignir áttu 

19,2% af eigin fé 
allra landsmanna 

og eigið fé 5% 
landsmanna sem 

mestar eignir áttu var 
43,5% af eigin fé allra 

landsmanna. 



og láta það ná til arðgreiðslna og söluhagnaðar. Aðgerð 

sem kostar ríkissjóð um milljarð á ári, á sama tíma og 

Landspítalinn þarf að hagræða um 4 milljarða. Er það 

réttlátt? Og á sama tíma er Félag eldri borgara að krefjast 

þess að Alþingi fari að lögum og hækki ellilífeyrinn um 

15.750 kr. eins og aðrir fá um næstu áramót, en ekki um 

9.244 kr. eins og stendur til. Er það réttlátt?

Gera þarf átak til þess að uppræta brotastarfsemi á 

vinnumarkaði sem hefur viðgengist alltof lengi, sérstak-

lega hjá lágtekjufólki og erlendu vinnuafli. Það að standa 

ekki við gerða samninga er launaþjófnaður og á ekki að 

líðast. Að atvinnurekendur get komist upp með það aftur 

og aftur að fara ekki eftir þeim lögum og reglum sem 

settar eru er ólíðandi. Oft eru það sömu einstaklingarnir sem eru að svindla á fólki, bara á 

nýrri kennitölu þó að sami einstaklingurinn sé á bakvið fyrirtækið. Það er í raun ótrúlegt 

hvað pólitíkinni gengur illa að koma sér saman um það að taka á þessu mikla réttlætismáli 

launafólks.

Það er ljóst að við getum breytt hlutunum ef við viljum. Ég trúi því ekki að áherslan eigi 

að vera að hygla þeim 5% sem mest eiga umfram aðra. Við eigum að mynda samstöðu um 

að byggja upp sanngjarnt þjóðfélag, þjóðfélag sem tekur tillit til allra.

Að lokum vil ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla og góðs gengis á nýju ári.

Jólakveðja

Guðm. Helgi Þórarinsson formaður VM
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Vegna Covid faraldursins og samkomubanns 

var ekki hægt að halda aðalfund félagsins 

með eðlilegum hætti fyrir lok apríl, eins og 

lög félagsins kveða á um. Til að uppfylla 

lög félagsins var því haldinn stuttur fundur 

þann 30. apríl s.l. sem var sendur út á netinu. 

Félagsmenn gátu skráð sig á fundinn með 

tölvupósti. Megin verkefni fundarins var að 

fresta aðalfundi þar til aðstæður leyfa og 

tilkynna niðurstöður stjórnarkjörs, svo ný 

stjórn geti tekið til starfa. Stjórn félagsins 

tímabilið 2020 til 2022 skipa eftirtaldir.

Aðalmenn: 

Samúel Ingvason, Agnar Ólason, Kristmund-

ur Skarphéðinsson, Pétur Freyr Jónsson, 

Sigurður Gunnar Benediktsson, Einar Sveinn 

Kristjánsson, Andrés Bjarnason og Sigurður 

Jóhann Erlingsson.

 

Varamenn: 

Svanur Gunnsteinsson, Þorsteinn Hjálmarsson, 

Guðni Þór Elisson, Símon Guðvarður Jónsson, 

Brynjólfur Árnason, Jón Kornelíus Gíslason, 

Arnar Már Jónsson og Örn Friðriksson.

Framhaldsfundur 
VM 2020

Framhaldsaðalfundur VM var haldinn 3. september s.l. á Grand Hótel í Reykjavík. 

Megin verkefni 
fundarins var að 

fresta aðalfundi þar 
til aðstæður leyfa og 
tilkynna niðurstöður 

stjórnarkjörs, svo  
ný stjórn geti tekið  

til starfa. 
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Heima er 
bezt

Gerumst 
áskrifendur 
– varðveitum söguna 

Þjóðlegt og fróðlegt 
tímarit síðan 1951

mikilsvert er að halda sögu þessa merka blaðs lifandi.

stöndum saman um það verk sem þegar 
hefur verið unnið sem og það sem koma skal.

Áskriftarsíminn er 823-1777



Fyrir framhaldsaðalfundinum lágu 

tillögur um breytingar á reglugerð styrktar- 

og sjúkrasjóðs félagsins ásamt því að kjósa 

nýja stjórn sjóðsins. Þeir Bragi Eyjólfsson 

og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson gáfu ekki 

kost á sér til áframhaldandi setu í stjórn-

inni. Stjórn félagsins þakkar þeim störf 

sín fyrir sjóðinn. Kosið var á fundinum 

milli eftirtalinna einstaklinga: Brynjars 

Viggóssonar (Björgun ehf.), Reinhold 

Richter (Ísal), Valbjörns Höskuldssonar 

(Þorbjörn hf.) og Þorsteins Hjálmarssonar 

(Fjölbrautaskóli Suðurnesja).

Niðurstaða kosningarinnar var að þeir 

Brynjar Viggósson, Reinhold Richter og 

Valbjörn Höskuldsson skipa næstu stjórn 

sjóðsins ásamt stjórnarmanni, sem stjórn 

framhaldsfundur vm

Þeir Bragi Eyjólfsson 
og Vilhjálmur Þ. 

Vilhjálmsson gáfu 
ekki kost á sér til 

áframhaldandi setu  
í stjórninni. 
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félagsins velur, og formanni félagsins. Á 

fundinum var eftirfarandi ályktun sam-

þykkt. Aðalfundur VM fordæmir vinnu-

brögð SA og fyrirtækja innan þeirra raða 

í kjaradeilum flugfreyja hjá Icelandair og 

sjómanna hjá útgerð Vestmannaeyjaferj-

unnar Herjólfs. Á íslenskum vinnumarkaði 

gilda bæði lög og hefðir sem farið hefur 

verið eftir í áratugi. Það er bæði óþolandi 

og ólíðandi að Samtök atvinnulífsins ætli 

að spila eftir öðrum leikreglum í dag. Ljóst 

er að traust launafólks á atvinnurekendum 

- ÞEKKING & ÞJÓNUSTA -

WWW.GASTEC.IS | VAGNHÖFÐA 9 | SÍMI 587-7000

GASVÖRUR | RAFSUÐUVÖRUR | ÖRYGGISVÖRUR | SLÍPIVÖRUR

RAFSUÐUVÉLAR FRÁ KUHTREIBER OG GYS 
OG MIKIÐ ÚRVAL AF STARTTÆKJUM, 

KÖPLUM OG HLEÐSLUTÆKJUM

FYRIR ATHAFNAFÓLK!
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og samtökum þeirra fer hratt þverrandi 

þessa dagana og ef friður á að haldast á 

vinnumarkaði, á þeim erfiðu tímum sem 

nú eru, þurfa atvinnurekendur og fyrir-

tæki að leika eftir réttum og sanngjörnum 

reglum. 

framhaldsfundur vm



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

Vélsmiðjan og Mjölnir

                                                            
                                                             
 

Merkið Landsvirkjun_Merki
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Desemberuppbót greiðist eigi síðar en 15. 

desember ár hvert, miðað við starfshlutfall 

og starfstíma, öllum starfsmönnum sem 

verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurek-

anda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eða 

eru í starfi fyrstu viku í desember.

Heimilt er með samkomulagi við starfs-

mann að uppgjörstímabil sé frá 1.12. til 30.11. 

ár hvert í stað almanaksárs.

Starfsmaður sem lætur af störfum á árinu 

skal við starfslok fá greidda desemberupp-

bót miðað við starfstíma og starfshlutfall á 

árinu. Fullt ársstarf telst 45 unnar vikur eða 

meira fyrir utan orlof. 

Réttur á desemberuppbót

almennur samningur vm við sa um störf félagsmanna í landi kr. 94.000

félagsmenn vm hjá faxaflóahöfnum   kr. 108.600 

vélstjórar á kaupskipum   kr. 94.000

vélstjórar á skipum landhelgisgæslu og hafrannsóknarstofnunar kr. 94.000  

félagsmenn vm hjá landsvirkjun  kr. 135.373

félagsmenn vm hjá hs-orku  kr. 130.884

félagsmenn vm hjá Ísal kr. 226.539

félagsmenn vm á samningi sveitarfélaga kr. 118.750

félagsmenn vm hjá Orkuveitu reykjavíkur kr. 108.600

félagsmenn vm hjá norðurorku kr. 130.000

félagsmenn vm hjá Orkubúi vestfjarða kr. 173.993

vélfræðingar á rammasamningi  kr. 135.373

Desemberuppbætur 2020



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

���������������������
C   99%
M  85%
Y   44%
K   50%

Merki í réttum lit

ÚTGERÐARFÉLAG
REYKJAVÍKUR HF.
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Í ljósi aðstæðna í samfélaginu vegna Covid-19 ítrekum við að 

ekki er heimilt að nýta orlofshús og íbúðir vm fyrir sóttkví 

eða einangrun þegar um smit vegna Covid-19 er að ræða. Ef 

upp koma veikindi, staðfest covid-19 smit eða tilmæli um 

sóttkví á meðan á dvöl stendur er mikilvægt að láta skrif-

stofu vm vita til að hægt sé að gera viðeigandi ráðstafanir.

Þeir sem eiga bókað orlofshús /orlofsíbúð á næstu dög-

um og treysta sér ekki til að fara geta fengið leiguna endur-

greidda. hafið samband við skrifstofu vegna endurgreiðslu í 

síma 5759800. Einnig er hægt að senda póst á vm@vm.is

Tilkynning 
frá stjórn 
orlofssjóðs VM

Dagbækur VM 2021 
dagbækur vm fyrir árið 2021 eru komnar. Eintök að bókinni liggja á borði fyrir framan móttöku vm á stórhöfða 

25. félagsmenn geta líka haft samband við skrifstofu félagsins og fengið bókina senda heim. símanúmerið er 

575 9800 og netfangið er vm@vm.is 

VM, FMA og FIT 
gáfu galla í VMA
Gallarnir eru gjöf til nemenda sem eru að byrja á grunndeild málm- og 

véltæknigreina hjá Verkmenntaskólanum á  Akureyri. Ætlast er til að 

nemendur séu klæddir göllunum þegar þeir stunda nám í verklegum 

greinum. Einnig skulu nemendur vera í öryggisskóm öllum stundum, nota 

öryggisgleraugu og hanska þar sem það á við. Þeir sem gefa nemendum 

gallana eru FMA, VM og FIT sem er Félag málmiðnaðarmanna á Akureyri, 

Félag vélstjóra og málmtæknimann og Félag iðn og tæknigreina. 



Tendraðu ljós í lífi barns! 
Gefðu umkomulausu barni kærleiksríkt heimili og örugga æsku.
Vertu SOS-foreldri fyrir minna en 130 kr. á dag. Skráðu þig á sos.is

Tendraðu        
í lífi barns

ljós

Vertu SOS-foreldri
Of mörg börn eru yfirgefin, án kærleiks
og umönnunar mömmu og pabba.
Eins og í ævintýrinu um litlu stúlkuna 
með eldspýturnar.
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Gæði er eitthvað sem er gott, mælist gott.       

Hver ert þú og hvaða væntingar hefur þú 

til pistilsins?

Því meira sem ég veit um þig og það er 

sem þig langar að vita og hefur áhuga á, því 

líklegra er að ég skrifi gæðapistil við þitt 

hæfi. 

Sama á við í daglegum rekstri 

fyrirtækja. Til að hámarka gæði 

þurfum við að að setja viðskipta-

vini í forgang, hverjir eru þeir og 

hverjar eru væntingar þeirra og 

þarfir. Við ættum að koma 

okkur upp mælikvarða til 

að geta komið til móts við 

þarfir og væntingar þeirra 

og vinna þannig markvist 

að því að uppfylla þær.

Gæði í rekstrarumhverfi 

Mikilvægt er að marka sýn um hvað eru 

gæði og hvernig á að ná og viðhalda 

stöðugum gæðum. Gæði geta verið yfirburð-

ir, áreiðanleiki, ending, virkni, uppfylling 

krafna, traust, þjónusta, viðbrögð, áþreif-

anleg gæði, gæði hönnunar í framleiðslu, 

útlit, ferskleiki o.s.frv., allt eftir því 

hvers eðlis rekstur fyrirtækisins er. 

Gæðastjórnun snýr ekki einungis að 

því að marka gæði vöru og þjónustu 

heldur einnig hvernig eða hvaða leið 

er valin er til þess að viðhalda 

stöðugum gæðum. 

Gerum góða 
starfshætti betri 
– Gæðastjórnun á mannamáli 

J. Snæfríður Einarsdóttir  
ráðgjafi hjá HSE Consulting.
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Meginreglur gæðastjórnunar eru:

•	 Áhersla á viðskiptavini.

•	 Forysta.

•	 Virkni fólks.

•	 Ferilnálgun.

•	 Umbætur.

•	 Ákvarðanataka  

byggð á gögnum.

Stjórnendur fyrirtækja eru lykilinn að 

gæðastjórnun. Stjórnendur gefa tóninn og 

leiða gæðastjórnun hvers fyrirtækis. Stjórn-

endur setja viðskiptavini sína í forgang, 

því hvert er virði fyrirtækis án ánægðra 

viðskiptavina? Það sem viðskiptavinir vilja 

og það sem þeir eru reiðubúnir að greiða 

fyrir markar gæði. Það geta verið formlegar 

eða óformlegar skuldbindingar til þekktra 

eða óþekktra neytenda á markaðinum.  

Kjarni gæðastjórnunar er að þekkja 

þarfir og væntingar hagsmunaaðila.

Þegar gæði hafa verið skilgreind, þá þarf 

að skoða hagsmunaaðila og hvaða innri og 

ytri málefni geta haft áhrif á gæðin. Helstu 

hagsmunaaðilar eru viðskiptavinir, eigend-

ur, starfsfólk, samstarfsaðilar, birgjar og 

samfélag. 

Þegar gæði eru mörkuð og hagsmuna-

aðilar þekktir, þá þarf í raun að ákveða 

hvernig á að stýra og vakta gæði. Stýr-

ingin getur verið með ýmsum hætti. Sum 
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fyrirtæki ákveða að fara í vottun, önnur 

vilja vinna i samræmi við staðla.

Taki fyrirtæki ekki meðvitaða ákvörðun 

um stýringu erum við jafnvel og í besta 

falli að tala um skipulagða óreiðu. 

Skjalfesta er lykillinn í stýringu gæða-

mála, tímanum er vel varið í að skilgreina 

lykilferla á einfaldan hátt. 

Leggjum áherslu á að  

gæðstjórnun sé einföld, skilvirk  

og að hún skili frammistöðu 

sem leiðir til árangurs

Forðast að ofskjala og búa til skjalaskrímsli 

sem öðlast sjálfstætt líf og er ekki tengt við 

daglegan rekstur fyrirtækisins. Það verður 

til þess að yfirsýnin verður lítil sem engin 

og gæðastjórnun skilar ekki tilætluðum 

árangri.

Stefna í gæðamálum,  

hlutverk og ábyrgð

Þegar gæði er mörkuð, þá setja stjórnendur 

í samvinnu við starfsfólk stefnu í gæðamál-

um. Þær eru mismunandi, í takt við ólíkan 

rekstur og einkenni fyrirtækja. Gæðastefna 

er undirstefna í takt við heildarstefnu 

fyrirtækisins sé hún til staðar. Ef fyrirtæk-

ið hefur ekki farið í stefnumótun og ekki 

skilgreint hlutverk, framtíðarsýn og gildi 

mæli ég með að það sé gert en það er efni í 

annan pistil. 

Gæðastjórnun nær yfir alla þætti 

fyrirtækisins, í takt við virðiskeðju þess. 

Árangur í gæðamálum verður betri ef 

ábyrgðin er dreifð innan fyrirtækisins. Því 

er nauðsynlegt að skilgreina og upplýsa 

starfsfólk um hlutverk þess.

Það þurfa ekki allir að vita allt um 

gæðamál, en allir þurfa að vita hvað þeir 

eiga að vita og hver er ábyrgð þeirra.

Gæðastjórnun í hnotskurn

•	 Setja niður markmið og  

mælikvarða (plan)

•	 Innleiða  (do)

•	 Sannreyna hvernig gengur (check)

•	 Bregðast við og innleiða  

umbætur (act) 

Mælikvarðar 

Aldrei er hægt að gera allt í einu, því þarf að 

ákveða hverju á að stýra og forgangsraða, 

leggja mat á mikilvægi aðgerða út frá þeim 

áhrifum sem málefni hafa á gæðamál. Út 

frá forgangsröðun eru sett niður markmið. 

Mikilvægt er að þau séu skýr, mælanleg, 

raunhæf og tímasett. Auk þess að skilgreina 

ábyrgðaraðila.

Auðlindir fyrirtækisins stýra gæðaveg-

ferð til skamms eða lengri tíma. Auðlindir 

geta verið skilgreindar sem mannauður, 

fjármagn, innviðir, búnaður og vinnu-

umhverfi, að ógleymdu innri þekkingu 

fyrirtækisins. Mikilvægt er að huga að 

þjálfun til að tryggja viðeigandi hæfni. 

Innleiðing, daglegur rekstur

Verkefnið er að vinna að markmiðum 

gæðamála í daglegum rekstri. Hverjar 

eru gæðakröfur til vöru eða þjónustu 

fyrirtækisins, hvernig er staðið að hönnun 

gErum góða starfshætti  bEtri

Auðlindir geta 
verið skilgreindar 

sem mannauður, 
fjármagn, innviðir, 

búnaður og 
vinnuumhverfi, 

að ógleymdu 
innri þekkingu 

fyrirtækisins.
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Desemberuppbót greiðist í  síðasta lagi þann 15. desember. 

Miðað við starfshlutfall og starfstíma á árinu. Öllum starfsmönnum 

sem verið hafa samfellt í  starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á 

síðustu 12 mánuðum eða eru í starfi fyrsti viku í desember.

Desemberuppbót!
•	 Desemberuppbót	á	
almenna	markaðinum	er	
94.000 kr.	á	árinu	2020.	

•	 Nánari	upplýsingar	um	
orlofsuppbætur		
í	öðrum	samningum	er	
að	finna	á	heimasíðum	
félaganna.

og þróun, hvernig er framleiðslustýringin 

og afhendingu vöru eða þjónustu háttað? 

Eru fyrrgreindir þættir í samræmi við 

þær gæðakröfur sem fyrirtækið hefur sett 

sér. Eftirlit og eftirfylgni verður að vera til 

staðar til að grípa inn í ef frávik verða. Þá 

er hægt að koma í veg fyrir endurtekningu 

og bæta gæðastjórnun fyrirtækisins.

Sannreyna hvernig gengur

Hvernig á að mæla frammistöðu í gæða-

málum? Það er eitt að skilgreina gæði, 

stefnu, markmið og stýringu. En hvernig 

stendur fyrirtækið sig i gæðamálum, hver 

er frammistaðan? Mat á frammistöðu 

gæðamála er í raun að vakta og mæla 

reglulega gæðaþætti s.s. gæðaþætti fram-

leiðslunnar, afhendingarþætti, ánægju og 

upplifun viðskiptavina og út frá því greina 

og leggja mat á frammistöðu í gæðamálum.

Bregðast við og innleiða umbætur

Þrátt fyrir reglulegar mælingar, daglega, 

vikulega, mánaðarlega eða árlega, þá þarf að 

taka saman upplýsingar og rýna með stjórn-

endum. Fara yfir frammistöðu, sjá hvar hefur 

tekist vel til og hvar ekki, hver eru helstu 

frávik og hvar er hægt að gera betur. Í fram-

haldi að innleiða þær umbætur sem þörf er á. 

Við þurfum stöðugt að vinna að markmiðum, 

yfirfara markmið,  sannreyna hvernig gengur 

og bregðast við og innleiða umbætur. Þannig 

náum við utan um gæðamálin og stjórnun 

gæðamála verður skilvirk.

Markmiðið er að skrifa þrælgóðan pistil 

um öryggismál í næsta tölublað. Ef það eru 

einhverjar spurningar varðandi þennan 

pistil eða séróskir um efnistök í öryggis-

málapistlinum má senda fyrirspurn á 

gudnig@vm.is merkt gerum góða starfs-

hætti betri. 

Höfundur greinar er  
J. Snæfríður Einarsdóttir  
ráðgjafi hjá HSE Consulting.



FélAG 
jáRnsMIðA
í EInA ölD
Nú er ein öld frá því að járniðnaðarmenn stofnuð 

sitt eigið félag. Hér á eftir verður stiklað á stóru um 

stofnun félagsins og starf þess á fyrstu árunum. 

  Tímarit VM desember 202020
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Stuðst er við bókina Saga félags járniðnaðar-

manna 1920 til 2006 eftir Friðrik G. Olgeirs-

son og eru allar beinar tilvitnanir, sem hafðar 

eru innan gæsalappa, sóttar í bókina.

„Á vordögum 1920 varð járniðnaðarmönn-

um tíðræddara en áður um nauðsyn þess 

að bindast samtökum. Ástæðurnar voru 

margar. Ýmsir áhugamenn meðal járnsmiða 

höfðu til dæmis kynnst hinni nývöknuðu 

verkalýðshreyfingu hér á landi, ólga, um-

brot og sveiflur að lokinni heimsstyrjöldinni 

beindu hugum manna að félagslegum 

viðfangsefnum og stéttaeiningu. Þá voru 

hér líka starfanddi margir erlendir járn-

iðnaðarmenn sem fluttu með sér hugsjónir 

samtakanna og örvuðu íslenska stéttar-

bræður til félagslegra athafna.“

Áður en kom til stofnunar félagsins hafði 

ýmislegt breyst. Útgerðarmenn og aðrir 

athafnamenn höfðu stofnað vélsmiðjuna 

Hamar. Það var hugsað stórt. Iðnaðarmenn 

voru sóttir bæði til Danmerkur og Svíþjóðar. 

Þeir kunnu betur að fara með nýjustu 

verkfæri en íslenskir starfsbræður þeirra. 

Eðlilega. Nú var hugsað stórt.

„Með stofnun vélsmiðjunnar má kalla að 

nútíminn hafi gengið í garð í járnsmíði á Ís-

landi.“ Fleiri smiðjur tóku upp tækni ámóta 

þeirri sem var í Hamri. Fram að þessu höfðu 

smiðjurnar verið litlar og vanbúnar. 

Eftir því sem tæknin varð meiri gátu 

smiðjurnar tekið að sér stærri og flóknari 

verk en áður. „Útgerðarmenn og aðrir 

leituðu því smám saman til þeirra í auknum 

mæli í stað þess að skipta við erlenda  

aðila og vinnan fluttist inn í landið. Þessi 

þróun var allra hagur. Fyrirtækin efldust, 

járniðnaðarmenn fengu aukna vinnu og 

sjávarútvegurinn dafnaði.“

Fleiri smiðjur urðu til og eru sumar til 

„Á vordögum 1920  
varð járniðnaðar-

mönnum tíðræddara 
en áður um nauðsyn 

þess að bindast 
samtökum.“

Vélsmiðjan Hamar. Útgerðarmenn og aðrir athafnamenn höfðu stofnað vélsmiðjuna Hamar. Það var hugsað stórt.  
Iðnaðarmenn voru sóttir bæði til Danmerkur og Svíþjóðar.



VERTU MEÐ VINNUTÍMANA Á HREINU
Klukk er nýtt og frítt tímaskráningarapp fyrir launafólk. Þú skráir vinnutímana þína með einum 
smelli í Klukk og veist þá nákvæmlega hversu mikið þú vinnur og hvenær. Hægt er að virkja 
staðsetningarbúnað í appinu sem minnir þig á að klukka þig inn eða út.
Náðu þér í Klukk í AppStore eða á GooglePlay.

Nánar á asi.is/klukk 
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enn. Nefna má Héðinn, Landssmiðjuna, 

Stálsmiðjuna, vélsmiðju Kristjáns Gíslason-

ar, Hafnarsmiðjuna, Sindra, Keili og Steðja.

Upp frá þessu þótti mörgum vaxandi þörf 

á eigin stéttarfélagi. Þeir sem fremstir fóru 

voru allir ungir menn,

„Einn þeirra var Einar Bjarnason, síðar 

verkstjóri í Landssmiðjunni. Hann átti 

heima uppi á lofti í húsinu númer 19 á 

Lindargötu. Þangað bauð hann félögum 

sínum til skrafs og ráðagerða og í þeim 

húsakynnum má því telja að félagsskapur 

járniðnaðarmanna hafi fæðst. Í marslok 

1920 voru mættir á fundi hjá Einari sex 

menn til að ræða stofnun félagsins. Þeir 

voru  Árni Jónsson, Filippus Ásmundsson, 

Guðmundur E. Guðmundsson, Loftur 

Bjarnason, Sigurður Sigurþórsson og Sigur-

hans Hannesson. Þeir félagar gerðu frum-

drög að félagslögum og ákváðu að boða til 

almenns fundar um stofnun sveinafélags 

járnsmiða. Lögin sömdu þeir mjög í anda 

járnsmiðafélaga og fagfélaga á Norðurlönd-

um. Höfðu þeir í ýmsu notið stuðnings og 

leiðbeininga danskra og sænskra járnsmiða 

sem unnu í bænum um þessar mundir. Var 

talið eðlilegt að þeir útlendingar sem hér 

hefðu vinnuréttindi gætu gerst félagar 

Járniðnaðarmenn við  
vinnu í Stálsmiðjunni.

Sigurður Sigurþórsson gjaldkeri félagsins lagði fram 
hvort ekki væri réttast að leggja félagið niður.
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eða stofnendur en engir þeirra voru samt í 

innsta hring áhugamannanna um félags-

stofnunina.“

Félagið stofnað

Svo kom að stofun félagsins. Stofnfundurinn 

var svo haldinn sunnudaginn 11. apríl 1920. 

Félagið var nefnt Sveinafélag járnsmiða. 

„Um tilgang félagsins segir svo í félags-

lögunum að hann sé að bæta iðnina og 

vernda réttindi félagsmanna. Því markmiði 

hugðist félagið ná með því að fá alla lærða 

járnsmiði í Reykjavík, og alla þá sem unnið 

hefðu að járnsmíði í fjögur ár eða lengur, til 

að ganga í félagið. Í öðru lagi með því að 

sjá um að ákvörðunum og kröfum félagsins 

yrði fullnægt og samþykktir þess haldnar. 

Og í þriðja lagi með því að félagsmenn 

styddu hverjir aðra eftir mætti í öllum 

erfiðleikum og veikindum.“

Á stofnfundinum var stjórn félagsins 

kosin. Loftur Bjarnason var kosinn formað-

ur, Einar Bjarnason varaformaður, Árni 

Jónsson ritari, Guðmundur E. Guðmundsson 

vararitari, Sigurður Sigurþórsson gjaldkeri 

og Sigurhans Hannesson varagjaldkeri. 

Bror Westerlund og Kristófer Egilsson voru 

kjörnir endurskoðendur félagsins. Sam-

þykkt var á fundinum að gjald fyrir fyrsta 

ársfjórðunginn ytði tíu krónur og helmingur 

þess reiknaður sem inngangseyrir. „Einnig 

var ákveðið að prenta lög félagsins bæði á 

íslensku og dönsku en þegar þegar til þess 

kom var fjárhagurinn svo þröngur að ekki 

þótti að sinni fært að prenta þau nema á 

öðru málinu. Þar sem margir útendingar 

störfuðu í vélsmiðjunum en skildu ekki 

íslensku á sama tíma og Íslendingar skildu 

flestir eða allir dönsku var ákveðið að 

prenta lögin á dönsku.“

Skipulag félagsins og stjórn

„Samkvæmt lögum félagsins var stjórn þess 

skipuð þremur mönnum, formanni, gjald-

kera og ritara og þriggja manna varastjórn. 

Aðalfund var að halda í apríl og þá átti að 

skipta einum manni út úr stjórn þannig 

að enginn gæti setið þar lengur en þrjú ár. 

Engin ákvæði voru um fjölda félagsfunda 

heldur átti formaður að boða til þeirra þegar 

honum þætti nauðsyn bera til. inntökubeiðni 

í félagið átti að fylgja sveinsbréf og meðmæli 

eins félagsmanns. Hægt var að veita mjög 

hæfum ófaglærðum starfsmanni í iðngrein-

um undanþágu frá þeirri reglu. Ákvæði í 

lögunum um styrktarsjóð félagsmönnum til 

hjálpar. Brottreksrarsök var brjóta lög félags-

ins eða borga ekki félagsgjöldin. Fljótlega var 

lögunum breytt nokkuð. Má þar til dæmis 

nefna að ákvæðinu um þriggja ára hámarks-

setu í stjórn var breytt þannig að þeims em 

setið hafði þar í þrjú ár var ekki skylt að taka 

áframhaldandi kosningu en mátti sitja án 

tímatakmörkunar.

Eins og fram kom var Loftur Bjarnason 

kosinn fyrsti formaður félagsins en hann 

gegndi þeirri trúnaðarstöðu aðeins í eitt 

ár. Aðrir formenn fyrsta áratuginn í sögu 

Samþykkt var 
á fundinum að 
gjald fyrir fyrsta 
ársfjórðunginn 
ytði tíu krónur og 
helmingur þess 
reiknaður sem 
inngangseyrir.
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félagsins voru Loftur Þorsteinsson, Filippus 

Ásmundsson og Einar Bjarnason. Ritarar 

voru þrír og gjaldkerar fimm.“

Andstreymi í upphafi

Fyrstu ár félagsins voru ekki burðug. 

Fundir félagsins voru illa sóttir og fyrir 

kom að ekki var hægt að halda aðalfundi á 

tilsettum tíma. Í bókinni segir: „Sveinafélag 

járnsmiða fór ekki af stað með neinum 

látum og raunar einkenndist starf félagsins 

fyrstu tíu árin af deyfð.“

Fundur voru illa sóttir og sem dæmi má 

nefna að fyrir kom, og það oftar en einu 

sinni, að ekki var hægt að halda aðalfundi 

á tilsettum tíma. „Árið 1926 dróst aðala-

fundurinn til dæmis fram til loka júlí en þá 

hafðu fundur ekki verið haldinn lengi. Á 

honum voru meðal annars greidd atkvæði 

um inngöngu sjö manna í félagið. Var 

samþykkt með sex atkvæðum að veita þeim 

félagsréttindi, tveir greiddu atkvæði á móti. 

Það voru því aðeins átta menn á fundin-

um. Annar þeirra sem sagði nei Sigurður 

Sigurþórsson, gerði grein fyrir atkvæði sínu 

með þeim orðum; „...að félagið væri alls 

ekki með því lífi, að unnt væri að taka inn 

nýja meðlimi, því það væri stjórnlaust og 

allslaust.“ 

Formaður benti þá á að ekki væri hægt 

að kalla félagið stjórnlaust þótt ekki hefði 

verið hægt að halda lögmætan aðalfund 

sökum sinnuleysis félagsmanna.“

Af heimildum má marka að það hafi verið 

erfiðleikum bundið að halda lífi í félaginu á 

fyrsta æviskeipi þess. Skoðum söguna.

„Stundum greip vonleysi þá menn sem  

sóttu fundi og vildi hefja félagið til vegs og 

virðingar. Á einum slíkum í ársbyrjun 1924 

var til dæmis allmikil rætt um deyfðina í 

félaginu. Komu fram raddir með tillögur 

til úrbóta, taldi einn félaginn vænlegt að 

hefja skemmtistarfsemi á fundum, á þann 

hátt að félagsmenn læsu upp og skemmtu. 

Aðrar raddir töldu vonlítið að hefja félagið 

úr deyfðarmókinu og bókað var að einn 

félagsmaðir vildi slíta því.“

Félagsmönnum fækkað lítið. Þeir voru 

sautján í upphafi og fyrsta áratuginn 

fjölgaði þei, að meðaltali um fimm á ári og 

árið 1930 voru þeir orðnir sextíu.

Bátar í slipp.

„Stundum  
greip vonleysi þá  

menn sem  sóttu fundi 
og vildi hefja félagið til 

vegs og virðingar.“



Rétturinn til vinnu

Þrátt fyrir erfiðleika í rekstri félagsins biðu 

þess mörg viðfangefni. Árið 1920 voru ýmsar 

blikur á lofti. Fyrri heimsstyrjöldinni var 

nýlokið og ýmsar sveiflur voru í efnahags- og 

atvinnumálu þjóðarinnar.

„Styrjöldin hafði orðið mörgum þung í 

skauti og þá voru siglingar mjög vísðjár-

verðar. Dýrtíð magnaðist og landsmenn 

upplifðu meiri verðbólgu en þeir höfðu áður 

þekkt. Að hinu leytinu varð afurðarverð 

hærra en dæmi voru til áður og útgerðar-

menn græddu á tá og fingri, einkum á 

síldarsölu. Þó fór svo fyrir mörgum þegar 

tilboð í sild virtust fara endalaust hækkandi 

að þeir biðu með árið 1920 með sumar-

afurðrirnar eftir enn hærra tilboði næsta 

dag en skyndilega kom sá dagur að hin 

háu kauptilboð stóðu ekki lengur og engir 

kaupsamningar voru fyrir hendi. Fjölmargir 

útgerðarmenn sati þá með miklar skuldir 

og urði gjaldþrota. Var þetta ástand lengi í 

minnum haft og kallað krakkið mika. Slík 

skakkaföll komu mjög illa við járniðnar-

menn sem átti atvinnu sína að miklu leyti 

að sækja til úgerðarinnar.

Oft bar það við að faglærðir járniðnað-

armenn væru sniðgengnir með vinnu og 

ófaglærðir menn teknir fram yfir þá. Smiðju-

eigendur töldu sig oft á tíðum geta sparað 

nokkrar krónur með því. Eins og gefur að 

skilja voru járniðnaðarmenn óánægðir með 

þetta og eitt sinn þegar mikil brögð voru af 

þessu háttalagi leitaði einn félagsmanna 

Sveinafélagsins til formannsins og mæltist 

til þess að félagið sæi um að meðlimir þess 

væru látnir sitja fyrir um vinnu á járnsmíða-

verkstæðunum í Reykjavíl. Um þetta mál 

var töluvert rætt og þótti nauðsynlegt að 

forgangsréttur félagsbundinna faglærðra 

járnsmiða yrði tryggður sem best mætti 

verða. Í þeim umræðum var skýrt frá því að 

á Landssjóðsverkstæðinu við Klapparstíg 

ynni ekki nema einn járnsmiður, allir aðrir 

sem ynnu þar væru ófaglærðir verkamenn.“

„Strax á fyrtu árum Sveinafélagsins urðu 

járniðnaðarmenn líka að fylgjast með 

tilraunum fyrirtækja að fá erlent vinnuafl 

til landsins. Árið 1927 hugðist fyrirtækið 

British Petroleum láta smiða fjóra olíu-

geyma á Klöpp austan Reykjavíkurhafnar 

og byrja að selja olíuvörur sínar hér á landi. 

Til þess að sjá um viðskiptin var stofnað 

fyrirtækið Olíuverslun Íslands hf. 3 október 

það ár. Fljótlega fréttist að fyrirtækið ætlaði 

breska járniðaðarmenn til verksins. Það 

þótti íslenskum járnsmiðum að vonum illt 

þar sem atvinna hafði verið ótrygg og að 

það væri móðgun við stéttina að flytja inn 

erlent vinnuafl þegar þess væri ekki þörf. 

Stjórn Sveinafélagsins tók málið til 

skoðunar og ákvað að reyna að tryggja sín-

um mönnum vinnuna við smíði geymanna. 

Var Filippusi Ásmundssyni formanni og 

Einari Bjarnasyni varaformanni falið að 

ræða við stjórnendur Olíuverslunar Íslands 

og fá þá til að falla frá þeim áformum að 

ráða erlenda menn til starfa. Annars yrði 

styrk félagsins beitt til þess að hindra 

framgang verksins. 

Engum sögum fer af fundum Filuppusar 

og Einars og ráðamanna Olíuverslunar-

innar en í byrjun nóvember barst félaginu 

liðstyrkur úr óvæntri átt – svo fannst að 

minnsta kosti mörgum. Þá birtist frétt um 

27

„Styrjöldin hafði orðið mörgum þung 
í skauti og þá voru siglingar mjög 

vísðjárverðar. Dýrtíð magnaðist og 
landsmenn upplifðu meiri verðbólgu 

en þeir höfðu áður þekkt.“

Tímarit VM desember 2020
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Loftur Þorsteinsson tók við formennsku árið 1930, þá 

35 ára og var formaður til dauðadags 1938. Í æsku 

hafði hann verið í siglingum á skonnortum víða um 

heim. Hann fór út í það af reiðileysi en hann var af 

bláfátækum foreldrum kominn. Hann lærði eld-

smíði hjá Þorsteini á 

Vesturgötunni. Hann 

fórnaði öllu til að 

vinna fyrir félagið, 

auk þess sem hann 

var ötull félagi í 

Kommúnistaflokkn-

um og sat í miðstjórn 

hans frá stofnun. Í 

ágúst 1936, árið eftir 

Andradeiluna, var 

honum sagt upp 

Héðni út af pólitík. 

Þá var ég formaður, 

svo það lenti á mér 

að ræða við Bjarna 

forstjóra í Héðni. Bjarna var þá vel til félagsins, eftir 

baráttu þess að draga togarviðgerðirnar inn í landið. 

Fann ég að Bjarni hafði neyðst til að reka Loft vegna 

hótana útgerðarmanna um verkefnasviptingu og 

skildum við Bjarni sem mestu mátar og unnum síðar 

saman að samningu nefndarálits um frumvarp til 

laga um járnsmíði innanlands. Þá þótti Bjarna að ég 

væri helvíti rauður. En ákvörðun hlutafélagsins Héð-

ins var ekki haggað. Var Loftur atvinnulaus í lengri 

tíma og urðu þau hjónin að líða fyrir starf i okkar 

þágu. Seinna kom Magnús Jónsson er rak verkstæði 

á Barónsstígnum til mín og bað mig að útvega sér 

fjölhæfan eldsmið. Ég vísaði honum á Loft, en hann 

bað um umhugsunarfrest – hvort óhætt væri að 

ráða hann, því hann átti von í verkefni hjá bænum. 

En hann réði Loft. Var gaman að tilkynna Lofti 

það og þar vann Loftur til dauðadags og var þessi 

brautryðjandi jarðaður á kostnað félagsins en hann 

dó úr lungnabólgu 2. janúar 1938, aðeins 43 ára. Var 

jarðarför hans ein sú fjölmennasta sem vitað var um 

í Reykjavík.

Loftur 
formaður 
– rekinn vegna hótanna

Filippus Ámundason sagði svo  

frá í viðtali árið 1970:

Málmsteypa af þekktri ljósmynd af Lofti Þorsteinssyni, einum 
mesta baráttumanni félagsins á fjórða áratugnum.

Filippus Ámundason barðist  
fyrir rétti Lofts.
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málið í Morgunblaðinu og er skemmst frá 

að segja að blaðið notaði það í pólitískum 

tilgangi til að klekkja á ríkisstjórninni 

og Héðni Valdimarssyni þingmanni og 

formanni Dagsbrúnar sem jafnframt var í 

forsvari fyrir Olíuverslun Íslands. En um 

leið veitti blaðið óneitanlega Sveinafélagi 

járnsmiða lið. Var þetta í fyrsta sinn sem 

málefni félagsins komust í fjölmiðla. Blaðið 

tók harða afstöðu gegn komu hinna erlendu 

járnsmiða til landsins og það fjallaði stöðugt 

um málið út nóvember. Upplýst var í fyrstu 

frétt Morgunblaðsins að fyrir skömmu 

hefði Stjórnarráðinu borist umsókn um 

undanþágu frá nýjum lögum um atvinnurétt 

sem samþykkt hefðu verið á síðasta þingi og 

tekið gildi um haustið. Þau hefðu verið settt 

til að tryggja innlendu verkafólki vinnu og 

hindra það að vinnuveitendur gætu óhindr-

að flutt inn fólk. 

Guðmundur Hlíðdal hefði sótt um það fyr-

ir hönd British Petroleum að mega flytja inn 

sjö enska járnsmiði til að smíða umrædda 

tanka en hann væri starfsmaður Héðins 

Valdimarssonar, umboðsmanns félagsins. 

Samkvæmt upplýsingum blaðsins frá Stjórn-

arráðinu voru þau rök gefin að Bretarnir 

treystu ekki íslenskum smiðum, þeir álitu 

að í svo fámennu landi gætu ekki verið 

nógu góðir fagmenn til að sinna svo stóru 

verkefni. Þeim var vorkunn fyrir fáfræðina 

en Héðinn mætti og ætti að vita betur enda 

hefðu reykvískir járnsmiðir frá Hamri verið 

að smíða miklu stærri tanka í Skerjafirði 

nýliðið sumar fyrir Shell og fulltrúar þess 

væru mjög ánægðir með verkgæðin. 

Í stað þess að fá Tryggva Þórhallsson 

forsætis- og atvinnumálaráðherra til 

að veita undanþáguna hefði hann sem 

formaður Dagsbrúnar átt að hafa vit fyrir 

Bretunum og afstýra komu erlendu járn-

smiðanna. Sakaði Morgunblaðið Tryggva 

um að veita undanþáguna eingöngu vegna 

þess að „bolsar og jafnaðarmenn“ hefðu 

líf ríkisstjórnarinnar í hendi sér. Jafnframt 

var harkalega deilt á Héðin fyrir framkomu 

hans gagnvart innlendum iðnaðarmönnum. 

Héðinn svaraði með grein í Alþýðublaðinu 

þar sem hann mótmælti því að hann væri 

umboðsmaður British Petroleum, hannn 

hefði aðeins veitt fyrirtækinu aðstoð við 

að fá lóð undir tankana og ekkert haft með 

komu iðnaðarmannanna að gera.

Morgunblaðið svaraði honum og hélt 

áfram að skrifa um málið og svo fór að smíði 

tankanna var boðin út innanlands. Kristján 

Gíslason járnsmiður á Nýlendugötu 15 hlaut 

verkið og síðustu vikuna í nóvember voru 

fjórtán járnsmiðir  á hans vegum komnir í fulla 

vinnu við smíðina. Ritstjórar Morgunblaðsins 

þökkuðu sér og blaðinu málalyktir og vafalaust 

höfðu þeir mikið til síns máls í þeim efnum.“

Í ljósi sögunnar er ekki annað hægt en 

að birta einn kafla til viðbótar. Hann er um 

ósætti milli járniðnarmanna og vélstjóra. 

Fyrir kom að hagsmunaárekstrar yrðu 

milli járniðnaðarmanna og vélstjóra. „Fyrir 

kom að hagsmunaárekstrar yrðu milli járn-

iðnaðarmanna og vélstjóra í baráttunni um 

atvinnuna. Vélstjórafélag Íslands hafði starf-

að um tíma þegar Sveinafélag járnsmiða var 

stofnað en meðlimir félaganna voru af sömu 

rót runnir. Bæði vélstjórar og járnsmiða-

sveinar gengu gegnum sama nám fyrstu árin 

í smiðjunum þar til Vélstsjóraskólinn tók við 

hjá þeim sem ætluðu að taka vélstjórapróf. 

Flestir vélstjórar unnu á bátum og skipum 

úti á sjó en þó var alltat töluvert um það að 

þeir ynnu í landi og þeir höfðu full réttindi 

til að vinna í járnsmíðaverkstæðum. 

En með tímanum aðgreindust þessir hópar 

og járnsmiðir voru margir hverjir ekki sáttir 

við það að vélstjórar störfuðu í smiðjunum. 

Það var því eitt af fyrstu verkefnum Sveina-

félagsins að ræða sambandið við vélstjóra og 

félag þeirra. Vildi stjórn Sveinafélagsins að 

vélstjórar greiddu gjald til þess þann tíma 

sem þeir störfuðu í landi. Árið 1934 komst 

samband milli félaganna en það stóð aðeins 

í tvö ár.“  

„Fyrir kom að 
hagsmunaárekstrar 
yrðu milli 
járniðnaðarmanna 
og vélstjóra í 
baráttunni um 
atvinnuna.“
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Kreppuárin – undir græna torfu

„Á fundinum lýstu nokkrir fundarmanna nauðsyn þess 

að vernda unga nemendur í iðninni fyrir harðræði. 

Bentu þeir á hve hættulegt væri að kraftlitlir drengir 

væru teknir inn á verkstæðin og látnir þræla þar frá 

morgni til kvölds, dæmi væri um að þeir hefðu gengið 

fram af sér. Filippus Ámundason sagði frá tveimur 

strákum sem hefðu inn á sinn vinnustað og ungir og 

kraftlausir og að lokum hefðu þeir 

gengið fram af sér væru nú báðir 

komnir undir græna torfu.

Járnsmiðurinn

Árið er 1933. „Stjórn félagsins byrjaði 

líka strax að undirbúa útgáfu blaðs 

til þess að túlka mál félagsins,“ segir 

í bókinni góðu, Saga félags járn-

iðnaðarmanna. Í fyrsta tölublaði, af 

þeim fimm sem komu út, má meðal 

annars finna þetta:

Ávarp til alþýðu.

„Hristir klafann af sér, hún er 

voldug og sterk.“

 Nú er svo komið, að sú stétt æskumanna, sem við 

verst kjör á að búa og mætir ströngustu kúgun, hefir 

með hjálp Félags járniðnaðarmanna gert tilraun til að 

bæta lítils háttar kjör sín, sem eru svo smánarleg, að 

hverjum góðum dreng hlýtur að ofbjóða, að atvinnu-

rekendur skuli leyfa sér að setja sig upp á móti slíku.

En er við öðru að búast af þeim mönnum, sem um 

margra ára skeið hafa gert sér nemendur að féþúfu? 

Ég vil í þessu sambandi benda á  ummæli eins 

atvinnurekanda, sem hefir haft nemendur, þar sem 

hann segir að hann hafi þénað um tíu þúsund krónur 

á nemanda yfir námstímann. Mönnum, sem þannig 

hefir tekist að auðga sjálfa sig á kostnað þeirra lægst 

launuðustu í þjóðfélaginu, er enginn griður gefandi, 

enda sýnir samúð allrar alþýðu í þessu máli, að hún 

hefir þetta álit á málinu, eins og það liggur fyrir.

Eftir því sem oss er kunnugt, mun 

þetta vera í fyrsta sinni að félags-

skapur fagmanna leggur niður vinnu, 

til að bæta kjör þeirra manna, er 

iðnina eru að nema, og sýnir það út 

af fyrir síg, á hvaða þroskastig slíkur 

félagsskapur er kominn, og hrindir 

um leið af sér því óorði, sem iðnað-

armenn hafa svo lengi haft á sér, að 

þeirra væri þægðin að laun iðnaðar-

manna væru svo lág, að sem fæstir 

gætu lagt út á þá braut að verða 

iðnaðarmenn, af þeim orsökum, og 

með því væru sveinarnir að tryggja 

sig sjálfir atvinnulega.

Nú halda meistararnir því fram, 

að með því að setja lágmarkstaxta fyrir nemendur, 

sé loku skotið fyrir að þeir geti tekið til náms pilta, 

sem séu ef til vill vanþroska að ýmsu leyti, þótt 

foreldrarnir séu það efnin búin að þau vilji losna 

við drenginn sinn af götunni fyrir tuttugu aura um 

tímann.

En nú höldum við því fram, að með því að meistar-

ar hafi leyfi til að skapa lágmarkslaun, að þá sé loku 

Brot úr 
sögu félagsins
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skotið fyrir að drengir, sem engan eiga að, eða þá að 

foreldrar þeirra eru þannig efnum búin, að þau hafa 

nóg með að framfleyta sínum eigin daglegu þörfum, 

þá sé ókleyft að nema iðnina, þó fullkomin löngun sé 

til þess og hæfileikar.

Annað atriði er einnig athugavert, og það er, að 

menn, sem eiga að verða tilkomandi iðnaðarmenn 

þessa þjóðfélags, mega með engu móti hafa átt við 

svo erfið kjör að búa á námsárunum, að það taki þá 

mörg ár að losna við þær óhæfu skuldir, sem á þá 

hafa safnast.

Þegar þess er nú einnig gætt, að margir verða fyrir 

þeim vonbrigðum, að verða að víkja af vinnuplássinu 

að námstímanum loknum.

Nei, kæru lesendur! Við skulum líta á þetta mál 

frá réttu sjónarmiði. Sá rétti aðili til að semja fyrir 

hönd drengjanna er og verður Félaga járniðnaðar-

manna.

Öll alþýða og allir þeir, er unna verklýðsæskunni 

fullra mannréttindi hljóta því að standa fast með 

Félagi járniðnaðarmanna um kröfuna um launakjör 

nemanna.“

Undir greinina skrifar V.

Aukin vinna með komu Bretanna

Eftir að Bretar hernámu Ísland í maíbyrjun 1940 tók 

vinna í járniðnaðinum og mörgum greinum að aukast. 

Þá gerði Félag járniðnaðarmanna samning við vélsmiðj-

una Héðin um vaktaskipti á renniverkstæði fyrirtæk-

isins vegna nýsmíði á vélum sem hefðu annars verið 

fluttar inn. Skömmu síðar veitti félagið leyfi til þess að 

Hamar bætti við tveimur nemum í járnsteypuna á þeim 

forsendum að það væri eina sérgrein innan járniðnaðar-

ins þar sem fagmenn hefði vantað um lengri tíma.

Á styrjaldarárunum óx eftirspurn eftir frystum fiski 

á erlendum mörkuðum mikið og til að anna eftirspurn-

inni voru hraðfrystihús byggð í flestum kaupstöðum 

og kauptúnum. Vegna ófriðarins var ekki eins auðvelt 

og áður að afla nauðsynlegra tækja frá erlendum 

framleiðendum og því tóku íslenskar vélsmiðjur smám 

saman að smíða vélar og tæki í iðjuverin.

Rifist um pólitík

„Þegar félag járniðnaðarmanna varð sextíu ára, árið 

1980, var tímaritið Málmur, sem Málm- og skipa-

smíðasamband Íslands, gaf út, helgað félaginu. Meðal 

annars birtist þar viðtal við Guðjón Jónsson, sem lengi 
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var í stjórn félagsins og formaður á árunum 1965 til 

1988. Blaðamaður spurði hann fyrst:

Var þá ekki ófriðlegt a vinnustöðunum sjálfum þar 

sem tvær stórar og jafnar fylkingar áttust við?

Jú, blessaður vertu. Allir matar- og kaffitímar fóru í 

pólitískar deilur milli manna, án þess þó að til óvildar 

kæmi. Við vinstri menn vorum mjög virkir og undirbjugg-

um okkur vel fyrir alla meiriháttar fundi og kosningar í 

félaginu. Öðru vísi hefði okkur ekki verið ágengt, enda 

eins og ég sagði áðan, mikil átök milli fylkinga í félaginu.

En hvenær tókstu svo sæti í stjórn félagsins?

Það var árið 1956. Ég var þá kjörinn fjármálaritari. 

Þá var Ingimar Sigurðsson, sem hafði verið með mér í 

stjórn nemafélagsins, einnig kominn í stjórn félagsins 

sem gjaldkeri, og við unnum þarna saman. Við fengum 

okkur frí úr vinnu til að fara í smiðjurnar og rukka fyrir 

félagið og sinna öðrum störfum fyrir það. Á þessum 

árum fór ég oft á alla vinnustaði járniðnaðarmanna í 

Reykjavík og kynntist bæði félögunum og aðstæðum 

öllum i smiðjunum vel. Ég tel að það hafi hjálpað mér 

mikið eftir að ég tók við sem starfsmaður og síðar 

formaður félagsins.“

Úr Sögu félags járniðnaðarmanna.

Draumurinn sem varð árleg söfnun

Ingimar Sigurðsson var einn af frumkvöðlum jólasöfn-

unar meðal járniðnaðarmanna til styrktar óvinnufærum 

félagsmönnum, ekkjum og börnum. Hann sagði frá 

tildrögum fyrsti söfnunarinnar á eftirfarandi hátt í viðtali:

„Árið 1953 lést Eyjólfur Sveinsson, trúnaðarmaður í 

Stálsmiðjunni. Skömmu eftir andlát hans dreymdi mig 

hann og í draumnum gegn ég með honum inn í stofu á 

heimili hans, þar sem fyrir voru eiginkona hans og börn, 

sem mig minnir að hafi verið fimm talsins, þar á meðan 

hin kunna söngkona Helena Eyjólfsdóttir. Mér fannst 

þessi draumur vera skilaboð um að fjölskyldan væri í 

fjárhagsvanda, og ég fór að hugleiða að með sérstakri 

jólasöfnun mætti færa ekkjum félagsmanna og börnum 

þeirra jólaglaðning. Ég bar þetta upp við stjórn félagsins 

en fékk heldur dræmar undirtektir nema hvað Bjarni 

heitinn Þórarinsson var strax hrifinn af hugmyndinni. 

Ég vildi ekki gefast upp við svo búið og ræddi við félaga 

mína úti á vinnustöðunum, sem tóku svo vel í þessa 

hugmynd, að við bárum þetta aftur upp á stjórnarfundi, 

og þá var þetta samþykkt með 3 atkvæðum gegn 2.  

Ég vann síðan með nefnd við söfnunina og úthlutun 

næstu þrjú ár, en þá tóku aðrir við. Um leið og við afhent-

um ekkjum jólaglaðninginn létum við börnin þeirra fá 

miða á jólatrésskemmtun félagsins.“

Úr Sögu félags járniðnaðarmanna. 

 

Hvað fær Gísli Jónsson borgað?

Að lokum skulum við glugga aðeins í þriðja tölublað 

Járnsmiðsins frá árinu 1933.

Fyrirspurn til „Járnsmiðsins“.

1. Hvað fær Gísli Jónsson mörg þúsund krónur á ári 

hjá erlendu viðgerðarstöðvunum fyrir að láta þær 

sitja fyrir með viðgerðir á íslenzku togurunum?

2. Er það satt, að erlendu verkstæðin séu látin 

framkvæma minni viðgerð á hverju skipi en gef-

ið er upp í „kIössunar“-tilboðum þeim, er Gísli 

sendir verkstæðiseigendum í Reykjavík?

Fyrirspyrjandinn nefndi sig: Spurull.

Svar:

Blaðið getur ekki að svo stöddu gefið fullnægjandi svar 

við fyrirspurninni, en mun gera það seinna. En ef dæma 

skal eftir kappi því, sem G. Jónsson lagði á að koma „Otur“ 

„út á veiðar og út til Englands til viðgerðar, þegar hann 

hafði fiskað í sig“, þá hlýtur hann að hafa stórra hags-

muna að gæta. Ástand skipsins var þannig, að band var 

brotið undir ketilbera og ca. 40 cm. löng rifa á byrðingn-

um á sama stað. Menn geta því séð, að það var óðs manns 

æði að fara út á sjó á skipinu þannig. En Gísli Jónsson 

kom með yfirlýsingu frá vátryggingarfélaginu um, að 

skipið væri sjófært, þegar búið væri að steypa í það.

Hver ber ábyrgðina á slíkum vottorðum?

Ritstj.

Fag m e n n  t i l 
s j ó s  o g  l a n d s

V M - F é l a g  v é l s t j ó ra  o g  m á l m t æ k n i m a n n a  e r  m e ð a l  s t æ r s t u  fa g -  o g 

s t é t t a r f é l a g a  l a n d s i n s .  V é l s t j ó ra r  o g  m á l m i ð n a ð a r m e n n  e i g a  m a rg t 

s a m e i g i n l e g t  b æ ð i  í  n á m i  o g  á  v i n n u m a r k a ð i .

K y n n t u  þ é r  m á l i ð  á  w w w . v m . i s

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

Guðjón Jónsson. Helena Eyjólfsdóttir.
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 Þegar sest er niður með Helga Laxdal, til að 

taka við hann viðtal og vita eitt og annað 

um manninn, er fyrsta hugsunin, hvar er 

best að byrja? Jú, á  byrjuninni.

Hver er Helgi Laxdal?

„Ég er fæddur 9. janúar 1941 að Syðri-

Grund í Höfðahverfi. Daginn sem ég fæddist 

var norðaustan hríð. Hestar voru það eina 

sem var hægt að nota til samgangna á 

þeim tíma. Ljósmóðirin og læknirinn komu 

ríðandi. Læknirinn var ögn fyrir sopann og 

hafði skvett einhverju í sig og var því ekki 

til mikils gagns. Ljósmóðirin tók ein á móti 

mér. Sú hafði farið á þriggja vikna námskeið 

í fræðunum. Í sveitum var ekki mikið 

um tæki aðstoðar við fæðingar, trúlega 

þó klukka því einhvern tímann sá ég 

klukkuslagið þegar ég kom í heiminn. Þetta 

lukkaðist samt  allt ágætlega.“

Helgi segir að heimilið hafi verið hefð-

bundið bóndabýli, þar sem allir höfðu 

hlutverk. „Ég var byrjaður að mjólka kýr 

sjö ára og keyra traktora. Ég held að ég hafi 

ekki haft vont af þessu. Ég var tvo vetur í 

barnaskóla. Fór svo að Laugum í Reykjadal 

og kláraði þar gagnfræðaskólapróf. Ég 

útskrifaðist vorið 1959.

Ég fór að vera með konunni minni árið 

1961. Hún fór á grautarskóla vestur á 

Ísafjörð. Ég elti og eitthvað varð ég að hafa 

fyrir stafni. Á Ísafirði var mótornámskeið og 

ég fór þangað.“

Af hverju, hafðir þú haft áhuga á vélum?

„Nei, nei. Ég hafði ekki hugmynd um hvað 

Allt mitt líf hefur 
verið tilviljun
Helgi Laxdal var fyrsti formaður Félags vélstjóra og málmtæknimanna. Áður var hann 

formaður Vélstjórafélags Íslands. Oft hefur blásið um Helga Laxdal. Hvernig á öðru 

vísi að vera? Helgi hefur látið til sín taka í baráttunni fyrir sína menn. Hann hefur 

einnig blandað sér í almenna samfélagsumræðu.

„Ég var byrjaður 
að mjólka kýr 

sjö ára og keyra 
traktora.  

Ég held að ég  
hafi ekki haft vont 

af þessu.“



„Ég er umdeildur. Ég hef 
ákveðnar skoðanir og ég 
held að ég sé duglegur.“
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ég ætlaði að verða. Á þessum árum snerist 

allt um það eitt að hafa í sig og á.“

Nú nálgumst við sjóinn og sjómennskuna.

„Ég byrjaði sem kokkur. Allt mitt líf hefur 

verið tilviljun. Ég kláraði Lauga 1959 og var 

heima um sumarið. Hafði verið í vegavinnu 

og þegar kom að áramótum var ég að hugsa 

um að fara á vertíð. Eins og flestir gerðu. 

Oddgeir skipstjóra á Verði vantaði kokk. Á 

kvenfélagsballi annan í jólum hitti ég Odd-

geir. Strákarnir höfðu bent honum á mig. Ég 

hafði smakkað eitthvað af víni og leist strax 

mjög vel á að fara í kokkaríið og þarna á 

staðnum var gengið frá ráðningunni þó ég 

hefði aldrei á minni ævi kokkað.

Morguninn eftir leist mér ekkert á þetta. 

Ég hafði aldrei eldað mat og kunni ekki 

nokkurn skapaðan hlut. Mér fannst að 

ég gæti ekki gengið á bak orða minna og 

lét slag standa. Á þrettándanum var farið 

til Grindavíkur, en þaðan rérum við um 

veturinn. Mér er þetta minnisstætt. Daginn 

áður, það er 5. janúar, fórst Rafnkell GK 510 

frá Garði sem er eiginlega næsta verstöð við 

Grindavík. Mér leist sannast sagna ekkert á 

þetta.

Jæja, við tókum kostinn á Akureyri og 

fórum af stað suður. Fyrsta máltíðin hjá 

mér var súr hvalur. Veðrið versnaði út af 

Vestfjörðum og ég varð sjóveikur. Það var 

erfitt að æla súra hvalnum.

Þegar suður kom byrjuðum við að róa. 

Fyrst vorum við á línu, sennilega út febrúar, 

þá tóku netin við og þá fjölgaði um borð úr 

7 í 11. Eins og áður sagði kunni ég ekkert að 

elda. Samt gekk þetta ágætlega, nema hvað 

ég var sjóveikur. Það getur verið svo erfitt 

og leiðinlegt veður í janúar og febrúar. Oft 

voru brælur. Það litla sem ég sjóaðist fór í 

landlegunum, sem voru kannski tveir til 

þrír dagar í senn, og ég varð alltaf að sjóast 

upp á nýtt. Eitt sinn þegar kallað var eftir 

bjóðunum ældi ég bara við tilhugsunina að 

vera að fara að róa.

Ég varð kokkur í þrjár vetrarvertíðir. Ég 

held að ég hafi bara verið ágætis kokkur 

a.m.k. undir það síðasta.“

Félagið gat ekki borgað laun formannsins

Eins og Helgi sagði okkur fyrr fór hann á 

mótornámskeið á Ísafirði.

Helgi segir okkur næst frá þar sem nýr 

bátur, Oddgeir ÞH-222, kemur til Grenivíkur. 

Skipstjórinn á Áskeli fer á hann en Oddgeir 

fer af Verði yfir á Áskel ásamt sinni áhöfn en 

þar varð Helgi, annar vélstjóri.

„Ég var þar eitt síldarsumar. Fór síðan yfir 

á Oddgeir. Ég var með undanþágu og sá að 

það gekk ekki. Það var engin framtíð í því 

svo ég fór i skólann haustið 1966. Ég ætlaði 

bara að vera einn vetur, en sá mig um hönd 

og kláraði skólann. Tók mér reyndar skólafrí 

í einn vetur. Þá áttum við hjónin þrjú börn 

og ég varð að afla tekna.“

Helgi var á öllum skipum Gjögurs í 

Grenivík. „Ég var þar alla mína sjómennsku. 

Ég var síðast á Hákoni, sem var eitt flottasta 

skipið í flotanum þá. Svo var mér boðið starf 

á Tæknideild Fiskifélagsins . Sem ég þáði og 

var þar í átta ár.“

Helgi segist hafa lært mikið þar. Starfaði 

með tveimur verkfræðingum. „Þar lærði 

ég fyrst og fremst betri vinnubrögð og 

ekki síst aga. Það varð mér til gagns síðar.“

En hvað varð til þess að Helgi Laxdal  

fór í félagsmálin?

„Það var haustið 1966 að ég var fenginn 

til að fara í framboð til stjórnar í Vélstjóra-

félaginu og náði kjöri.“ Helgi segir okkur 

að lög Vélstjórafélagsins hafi verið þannig 

að það varð að stilla upp fimm mönnum 

til formanns. „Mig langaði aldrei að verða 

formaður,“ segir hann. „Ég varð næstefstur 

og þar með varaformaður. Á mig hafði verið 

skorað til að sækjast eftir að verða formaður. 

Satt best að segja hafði ég ekki áhuga á því. 

Hvers vegna? Jú, ég hafði séð til þessara 

„Ég var þar alla mína 
sjómennsku. Ég var 

síðast á Hákoni, sem 
var eitt flottasta 

skipið í flotanum þá. 
Svo var mér boðið 
starf á Tæknideild 

Fiskifélagsins .  
Sem ég þáði og var 

þar í átta ár.“



Veiðikortið

Félagsmönnum VM stendur til boða að kaupa veiðikortið fyrir árið 2021
Veiðikortið kostar kr. 5.000 til félagsmanna VM en kr. 8.900 í almennri sölu.

Hver félagsmaður getur keypt eitt kort.

Kortin eru seld á skrifstofu VM og send félagsmönnum úti á landi þeim að kostnaðarlausu.
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Helgi segir að á árinu 1979 hafi verið 
tekið upp það kerfi að félagsgjöld yrðu 

eitt prósent af launum. Það var gert 
víðast hvar. Nokkur hluti útgerða hafnaði 
þessu á grundvelli lögskýringa frá Jónasi 

Haraldssyni, lögfræðingi LÍÚ. „Þetta 
leystist ekki fyrr en eftir að ég byrjaði.“



karla. Þeir voru á endalausum fundum 

fram og til baka, alla daga. Ég gat ekki séð 

að þetta væri spennandi. Þrætur hér og 

þrætur þar og ég gat ekki séð að það næðist 

svo mikill árangur. Sem dæmi get ég 

nefnt undanþágumálið. Það var endalaust 

verkefni. Það var rætt aftur og aftur, ár 

eftir ár. Og ekkert gerðist. Seinna vann ég 

mikið í þessu máli og við náðum þá ágætis 

árangri.“

Gott og vel. Þú vildir ekki verða formaður 

en varðst það samt.

„Já, það gerðist þannig að haustið 1982, 

þegar ég vann hjá Fiskifélaginu, að Ingólf-

ur Ingólfsson formaður veiktist skyndilega. 

Þá tók ég við formennskunni. Ástandið 

var þannig innan félagsins að það gat ekki 

borgað mér  laun. Af hverju? Jú, vegna 

þess að Ingólfur var á sömu kjörum og 

yfirvélstjórar á kaupskipum og þeir höfðu 

ágætan veikindarétt. Voru með full laun í 

hálft ár og hálf laun í sex mánuði þar á eftir. 

Sem varð til þess að fyrsta hálfa árið var 

ég launalaus og fékk hálf laun næstu sex 

mánuðina þar á eftir.“

Vélstjórafélagið gat ekki haft nema 

einn formann á launum á hverjum tíma. 

Það átti eftir að breytast. Fjárhagurinn 

styrktist síðar. Höldum áfram þar sem frá 

var horfið.

„Ég var formaður í tuttugu og fimm ár. 

Allt þar til við sameinuðum Vélstjórafélagið 

og Félag járniðnaðarmanna.“

Helgi var ekki alltaf sjálfkjörinn. Alls 

ekki. Kosningalögin voru þannig framan 

af að kosið var um formann á tveggja ára 

fresti. Margir reyndu sig við Helga, sem 

hafði alltaf betur.

„Það voru ekki allir hrifnir af mér“

„Það voru ekki allir hrifnir af mér. Ég er 

umdeildur. Ég hef ákveðnar skoðanir og ég 

held að ég sé duglegur. Ég nenni ekki að sitja 

endalaust yfir því sem ekkert er, bara ein-

hver aftur á bak og áfram þvæla um eitthvað 

sem engin í  hópnum kunni skil á. Ég sá um 

alla kjarasamninga, oftast einn, og svo var 

ég auðvitað í forsvari fyrir félagið út á við, 

sem þýddi að ég sat í allflestum nefndum þar 

sem við áttum fulltrúa.“

Voru ekki fleiri starfsmenn?

„Jú, við vorum fjögur. Skrifstofustjóri 

sem sá um bókhaldið, stelpa sem sá um 

að færa inn iðgjöldin og stúlka sem sá um 

innheimtuna.“

Helgi rifjar upp. Hann segir að á árinu 

1979 hafi verið tekið upp það kerfi að fé-

lagsgjöld yrðu eitt prósent af launum. Það 

var gert víðast hvar. Nokkur hluti útgerða 

hafnaði þessu á grundvelli lögskýringa frá 

Jónasi Haraldssyni, lögfræðingi LÍÚ. „Þetta 

leystist ekki fyrr en eftir að ég byrjaði. Við 

gerðum átak í þessu sem skilaði árangri, 

smátt og smátt jukust tekjurnar og félagið 

fór að skila tekjuafgangi.

Þegar Helgi tók við formennsku átti félag-

ið eina komma eina milljón kr. Félagsmenn 

voru 1.349. Þegar hann hætti árið 2007 átti 

félagið 744 milljónir og félagsmenn voru 

2.100.

Þannig að styrkur félagsins margfaldaðist?

„Ég skammast mín ekkert fyrir mína 

frammistöðu.“

Helgi, þú sagðist ekki hafa vilja verða 

formaður. Sást fyrir þér deilur um keisar-

ans skegg og það allt saman. Kom aldrei að 

því spurðir sjálfan þig, hvað er ég að gera?

„Ekki eftir að ég byrjaði. Fljótlega þótti 

mér þetta gaman. Ég sá árangur og smátt 

og smátt komst þetta allt í fínt lag. Fyrsta 

var að koma undanþágumálunum í lag. 

Það tókst. Áður fengu allir undanþágu, 

allir.“

Helgi segir næst að vélstjórar hafi 

verið á þrennskonar skipum. Fiskiskipum, 

kaupskipum og farþegaskipum. Helga 

þótti sérstakt að minni kröfur væru gerðar 

til vélstjóra á fiskiskipum þar sem oft er 

flóknari vélbúnaður en í hinum skipunum.

39

„Ég var formaður í 
tuttugu og fimm 
ár. Allt þar til við 
sameinuðum 
Vélstjórafélagið 
og Félag 
járniðnaðarmanna.“
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Helgi stýrir stjórnarfundi í Vélstjórafélaginu árið 1984.

Hér stýrir hann stjórnarfundi árið 1992.
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„Ég beitti mér fyrir því að allir væru í sama 

hópnum. Á stærstu togurunum vorum við 

með fjóra vélstjóra. Það voru alltaf eða oft-

ast undanþágumenn um borð í skipunum. 

Ég fór í að breyta þessu þannig að vélstjór-

um fækkaði. Það varð ekki vinsælt.“

Má ég skilja þig þannig að það hafi  

verið of margir vélstjórar um borð?

„Það held ég að sé klárt mál. Þetta mið-

aðist við gufuvélarnar þar sem manúerað 

er niður í vél og því alltaf einn vélstjóri 

bundinn við að manúera. Við hreinsuðum 

til í þessu. Það var ekki sársaukalaust. Ég 

hef alltaf verið umdeildur og var það svo 

sannanlega þá. Ég held að sá sem gegnir 

starfi eins og ég var í sé ekki á réttri leið ef 

allir eru ánægðir með hann.“

Úr Farmannasambandinu

Helgi segir breytingarnar hafa verið eðlilegar. 

„Við færðum þetta til nútímans.“

Undanþágumálin eru Helga hugleikinn. 

Hann segir að á fyrsta fundi sínum í undan-

þágunefndinni, sem var haldinn í húsi LÍÚ, 

hafi starfsmaður ráðuneytisins, Kristinn 

Gunnarsson,  mætt með tösku fulla af undan-

þágubeiðnum. „Ein umsóknin var skrifuð á 

bíómiða. Það var ekki borin meiri virðing fyrir 

þessu en svo að svona lagað tíðkaðist. Skiptar 

skoðanir voru á fundinum um einstakar 

beiðnir sumt samþykkt en annað ekki. Engu 

að síður vor allar beiðnirnar samþykktar af 

ráðuneytinu sem var undir miklum þrýstingi 

frá LÍÚ og sér í lagi Jónasi Haraldssyni sem 

taldi sig vita allt um störf vélstjóra og til að 

sinna þeim þyrfti enga kunnáttu enda gerðu 

þeir aldrei neitt að hans mati.

Helgi rifjar upp að sett voru upp námskeið 

þar sem undanþágumenn fengu möguleika 

á að sækja sér réttindi. „Þeir sem voru með 

starfsreynslu gátu sótt sér réttindi, jafnvel á 

einni önn. Auðvitað vorum við skammaðir 

fyrir það. Eitthvað varð að gera. Þetta var 

ómögulegt. Staðan var þröng. Við hefðum 

aldrei getað stoppað stóran hluta flotans. 

Við urðum að finna lausn. Við gerðum þetta 

svona. Það voru haldin námskeið víða um 

land og ég fór þangað sem námskeiðin voru 

og kynnti þetta. Fundaði með mönnunum.“

Stjórn Vélstjórafélagsins árið 1997.

„Ein umsóknin var 
skrifuð á bíómiða. 
Það var ekki borin 
meiri virðing fyrir 
þessu en svo 
að svona lagað 
tíðkaðist."
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Helgi bætir við að hann hafi á hverju ári 

farið í skólana sem kenndu vélfræði og 

kynnt félagið fyrir verðandi vélstjórum.

Helgi, þú hefur sagt, í þessu samtali 

okkar, að þú hafir verið umdeildur maður.

„Já, og er montinn af því.“

En hvað var erfiðast. Voru það kannski 

ákvörðunin að slíta ykkur frá Farmanna- 

og fiskimannasambandinu. Og var það 

óumflýjanlegt?

„Já, að mínu mati var það það. Ég verð að 

taka fram að mér gekk vel að vinna með 

Adda Kidda Gauj, Guðjóni Arnari Kristjáns-

syni, þeim góða dreng, sem ég mun aldrei 

tala illa um. En þegar þarna var komið var 

það svo að við vélstjórarnir vorum með 

eitt félag og unnum okkar mál sjálfir og 

þurftum lítið á þeim að halda. Þeir voru 

með fjórtán félög og voru með færri félags-

menn en við, en voru samt með miklu fleiri 

þingfulltrúa vegna þess hversu félögin hjá 

þeim voru mörg. Drjúgur hluti starfsins 

innan Farmannasambandið var vinna 

fyrir félagsmenn þessara litlu og fámennu 

félaga. Vinna sem átti að vinnast innan 

þeirra félaga. Ég vildi að Farmannasam-

bandið gerði lágmarkskröfur til félaganna. 

Að þau sinntu sínum félagsmönnum en 

Farmannasambandið sæi um samninga 

og forsvar út á við. Sum félögin voru án 

starfsmanna. Þannig að vinnan var unnin 

af Farmannasambandinu. Ég ræddi þetta 

við Adda vin minn en hann vildi ekki fara 

í þann slag.“

En var eining um að yfirgefa  

Farmannasambandið? „Jú, um níutíu 

prósent þeirra sem kusu um það samþykktu 

úrsögnina.“

Helgi rifjar upp að fært var í tal við hann 

að taka að sér forsæti í Farmannasam-

bandinu. Við því var brugðist af miklum 

krafti og leitað að skipstjórnarmanni til að 

verða forseti. „Þeim fannst ekki koma til 

greina að vélstjóri yrði forseti,“ segir Helgi.

Lítum til baka. Skaðaði úrsögnin úr 

Farmannasambandinu vélstjóra og 

Vélstjórafélagið?

„Nei, ekki að mínu viti. Síður en svo. Við 

urðum sjálfstæðir út á við, töluðum sjálfir 

fyrir okkar málum. Við urðum líka sjálfstæð 

stétt sem hafði rödd.“

Það var að mörgu að hyggja við úrsögnina. 

Farmannasambandið hafði skipað mönnum 

í öll ráð og nefndir. Helgi tekur dæmi af 

hvernig andinn var. Skipa varð vélstjóra 

í undanþágunefnd og þar sem vélstjórar í 

Vestmannaeyjum voru enn innan Farmann-

sambandsins var vélstjóri þaðan skipaður, 

en ekki fulltrúi frá Vélstjórafélaginu. Í 

framhaldinu var reglugerðinni breytt í 

samgönguráðuneytinu þannig að sá bolti 

fór ekki í netið.

Sé hægt að tala um slag þá var hann um 

peninga. Peninga frá greiðslumiðlun sjáv-

arútvegsins. Þannig var að útflutningurinn 

var skattlagður og í endurgreiðslum af því 

runnu svo peningar til útgerðarinnar sem 

og til sjómanna.

„Ég linnti ekki látum. Ég hringdi vikulega 

í alla þingmennina í sjávarútvegsnefnd 

Alþingis og talaði um þetta við þá. Matthías 

Bjarnason, frændi minn var formaður sjáv-

arútvegsnefndar sem hafði með málið að 

gera á Alþingi, hann átti erfitt með að taka 

málið úr nefndinni því Addi flokksbróðir 

hans sat þá á þingi. Össur Skarphéðinsson 

var varaformaður nefndarinnar. Svo kom 

að því að Matthías brá sér til Ísafjarðar og 

Össur notaði tækifærið og afgreiddi málið út 

úr nefndinni. Kannski var þetta allt tilbúið 

leikrit. Jæja, þegar málið kom til þingsins 

til afgreiðslu var það Halldór, vinur minn, 

Ásgrímsson sem talaði fyrir málinu. Þetta 

var spennandi, það var örstutt í þinghlé. 

Árni Johnsen og Einar Kristinn Guðfinnsson, 

flokksbræður Adda Kidda Gauj, komu með 

breytingartillögu. Endirinn varð sá að 

sjávarútvegsráðherra var falið að skipta 

þessu á milli okkar. Ég var ósáttur, við 

„Nei, ekki að mínu viti. 
Síður en svo.  

Við urðum sjálfstæðir 
út á við, töluðum 
sjálfir fyrir okkar 

málum. Við urðum 
líka sjálfstæð stétt 

sem hafði rödd.“
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fengum þriðjung, eða 33 prósent. Ég var 

ósáttur og barðist áfram. Sendi bréf ítrekað 

hingað og þangað og endaði með að segja ef 

ekki væri hægt að skipta þessu sanngjarnt 

færi best á að taka okkur bara út úr þessu. 

Farmannasambandið óttaðist um að kerfið 

yrði jafnvel aflagt. Það endaði með að við 

fengum fjörutíu prósent og Farmannasam-

bandið fékk sextíu.“

Kvótakerfið sett á

Formaður Vélstjórafélagsins varð að 

koma víða við. Eitt af því umdeildasta var 

kvótasetningin. Hún var, og er svo sem enn, 

umdeild. Helgi tók drjúgan þátt í þeirri vinnu.

Þú ert Framsóknarmaður?

„Nei, ég er framsækinn“ svarar Helgi 

ákveðinn.

 Matthías Bjarnason, 
frændi minn 

var formaður 
sjávarútvegsnefndar 
sem hafði með málið 

að gera á Alþingi, hann 
átti erfitt með að taka 
málið úr nefndinni því 

Addi flokksbróðir hans 
sat þá á þingi.
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Þú varst það þá?

„Já, ég kynntist Halldóri Ásgrímssyni mjög 

vel. Þannig var að Addi Kidda Gauj og Óskar 

Vigfússon, formaður Sjómannasambands-

ins, komu til mín og báðu mig, fyrir hönd 

sjómanna, að fara í nefndina sem vann að 

kvótasetningunni. Allir vissu að þetta yrði 

vanþakklátt starf. Með mér í nefndinni 

voru Kristján Ragnarsson frá LÍÚ og Stefán 

Þórarinsson frá ráðuneytinu. Við hittumst 

eftir vinnu nánast alla daga og um helgar. 

Við unnum þetta svo sem ekki allt sjálfir en 

það komu upp mörg vandamál sem varð að 

leysa. Þá var fundað með Halldóri sjávarút-

vegsráðherra.

Ég sé það enn fyrir mér þegar reglan um 

að skipstjóri og meirihluti áhafnar gætu 

flutt með sér veiðireynslu frá fyrra skipi 

á milli skipa, svokallaður skipstjórakvóti, 

var ákveðin. Hún var samin vegna Sam-

herja. Það var Jón Sigurðsson, þá forstjóri 

Þjóðhagsstofnunar, sem skrifaði og samdi 

regluna um skipstjórakvótann.“

En hvers vegna var þessa regla samin?

„Hvers vegna? Það var bara fyrir Samherja. 

Þeir höfðu keypt togarann Guðstein sem var 

með lítinn kvóta. Horft var til þess að Þorsteinn 

Vilhelmsson, sem hafði rótfiskað á Kaldbak, 

og hafði farið á Guðstein, gæti flutt með sér 

veiðireynsluna af Kaldbaki. Ef þetta hefði ekki 

orðið væri hugsanlega enginn Samherji til í 

dag. Það er nú ekki flóknara en það.“

Helgi segir að alls hafi sex útgerðir 

fengið skipstjórakvóta eins og Samherji 

fékk. Saman rifjum við upp hversu vel 

undirbúinn Halldór Ásgrímsson var á 

þeim fjölmörgu fundum sem hann sótti 

vegna kvótans. „Hann mundi allt,“ segir 

Helgi.

Helgi segir að það hafi verið gott að vinna 

með Kristjáni Ragnarssyni. Hann hafi verið 

beinskeyttur en að hann hafi alltaf komið 

hreint fram. Engum gat dulist hvað hann 

sagði á hverjum tíma.

Einhvern tíma hafið þú verið  

ósammála, þú og Kristján?

„Já, já. Við vorum ekki alltaf sammála. Það 

breytir því ekki að mér þótti gott að vinna 

með honum.“

Til nútíðar Helgi. Nú er ekki annað sjá en 

mikil harka sé á milli launafólks og launa-

„Ég sé það enn fyrir mér 
þegar reglan um að 

skipstjóri og meirihluti 
áhafnar gætu flutt með 

sér veiðireynslu frá fyrra 
skipi á milli skipa, svokall-

aður skipstjórakvóti, var 
ákveðin. Hún var samin 

vegna Samherja. Það var 
Jón Sigurðsson, þá for-

stjóri Þjóðhagsstofnun-
ar, sem skrifaði og samdi 

regluna um skipstjóra-
kvótann.“

„Já, já. Við vorum 
ekki alltaf sammála. 
Það breytir því ekki 
að mér þótti gott að 
vinna með honum.“
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greiðenda. Heldur þú að samskiptin séu 

stirðari nú en áður?

„Ég veit það ekki. Ég minnist þess ekki að 

upp hafi komið það málefni sem ekki var 

hægt að ræða. Það var samt ekki alltaf á 

lágu nótunum. En málin voru rædd.“ Hann 

rifjar upp að oft fóru kjaraviðræður fram 

í símanum. Forystumenn beggja töluðust 

þá við til að kanna hvert var hægt að fara 

með ágreiningsmálin. Helgi segir formann 

í stéttarfélagi ekki getað farið annað, í 

kjaraviðræðum, en vilji félagsmanna 

stendur til.

Í árdaga kvótans var tekist á um margt. 

Meðal annars hvort núverandi kvótakerfi 

ætti að vera eða hvort bátar fengju ákveðinn 

dagafjölda en dagakerfið virkaði þannig 

að þeir sem í þeim potti voru fiskuðu alltaf 

meira en það sem þeim var úthlutað sem var 

svo tekið af kvótabátunum. Helgi vildi það 

ekki og var því andstöðu við skipstjórana 

innan Farmannsambandsins. „Ég sagði 

við Adda Kidda Gauj að best færi þá á því 

að tvískipta þessu þannig að þeir fengju 

dagakerfi, eða sóknarkerfi, sem vildu og 

þeir gætu keppt þar hver við annan innan 

þess kerfis, gætu ekki sótt umfram aflann til 

kvótabátanna. Það varð ekki.“

 

Átökin um aukahlutina

En hvað segir Helgi Laxdal, margreyndur úr 

baráttunni, hvaða áfangasigrar eru merkastir 

að hans mati?

„Já, þú spyrð stórt. Þegar við náðum 

hækka aukahluti vélstjóranna er það fyrsta 

sem kemur í hugann. Við fórum fram á að 

vélstjórar fengju hærri aukahlut. Farmanna-

sambandið og Sjómannasambandið lömd-

ust gegn okkur í þessu máli. Það var tekist á 

um þessa kröfu okkar og það endar með því 

að hún fer fyrir gerðardóm. Guðrún Zoega 

var formaður dómsins, Guðfinnur Johnsen 

fyrir útgerðina og ég skipuðu dóminn. Það 

var mikil vinna í kringum þetta.“

Rök vélstjóra voru auknar námskröfur 

frá því að aukahlutirnir voru ákveðnir og 

fagvinna um borð.

Helgi segir að vel hafi verið unnið í 

málinu og málsskjöl Vélstjórafélagsins 

hafi verið ófá. Guðfinnur varðist og sagði 

viðhaldsverkin að mestu unnin af sér-

fræðingum í landi. „Ég hringdi í fimm eða 

sex stærstu útgerðarfélögin og spurði hvern-

ig þessari vinnu væri háttað. Allir sögðu 

vélstjórana annast þessa vinnu.“

Helgi bókaði allt niður, hver útgerðar-

stjóranna sagði hvað og hvenær. „Á næsta 

fundi afhenti ég formanni dómsins gögnin 

bað hann að hafa samband við viðkomandi 

til að sannreyna það sem hann sagði. Þá 

breyttist afstaða formannsins. Guðrún sá að 

Guðfinnur hafði ekki farið með rétt mál. Þá 

held ég að hún hafi orðið sammála okkur. 

Þetta var ákveðin viðurkenning á störfum 

vélstjóra.“ Guðfinnur Johnsen er menntaður 

vélstjóri og starfaði sem slíkur um nokkra 

hríð en um leið og hann kom til LÍÚ talaði 

hann eins og Jónas Haraldsson um störf 

vélstjóranna þótt hann vissi betur.

Átökin um aukahlutina eru Helga 

hugleikinn, enda telur hann sigrana þar 

með þeim mestu á löngum ferli því flestir 

fullyrtu að þetta væri ekki hægt. Hann 

segir að bæði Farmannasambandið og 

eins Sjómannasambandið hafi látið sem 

Vélstjórafélagið vildi taka eitthvað frá 

þeim. „Aukahlutirnir eru borgaðar beint af 

útgerðinni og skerða ekki aflahlutinn, eins 

og sumir vildu vera láta. Svo fór að send var 

út yfirlýsing um að bæði FFSÍ og SSÍ legðust 

gegn okkar kröfu. Ég var þá forseti norræna 

vélstjórasambandsins. Það hitti þannig á að 

það var fundur þar og ég kynnti þeim málið. 

Félögum okkar á hinum Norðurlöndunum 

þótti sérstakt að félög hér  væru að berjast 

gegn kjarabótum annarra félaga. Úr þessu 

varð frétt um að norræna vélstjórasam-

bandið stæði með okkur, sem virkaði. Það er 

þannig, að þeir fiska sem róa.“

VM, félag vélstjóra og málmtæknimanna 

„Við fórum fram 
á að vélstjórar 
fengju hærri 
aukahlut. Farmanna-
sambandið 
og Sjómanna-
sambandið lömdust 
gegn okkur í  
þessu máli."
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varð til við sameiningu VSFÍ og FJ. Sú 

sameining er ekki sú fyrsta á ferli Helga 

Laxdal. Alls ekki.

„Þegar ég byrjaði árið 1982 voru starfandi 

fjögur vélstjórafélög og deild var á Akranesi 

og margir vélstjórar voru innan almennu 

sjómannafélaganna. Fljótlega eftir að 

ég byrjaði sendi ég bréf til þeirra allra. Í 

framhaldinu héldum við tvo fundi á ári þar 

sem farið var yfir málin. Við byrjuðum á að 

sameina alla sjóði félaganna, styrktarsjóði, 

orlofssjóði og það allt saman, gáfum út 

sameiginlegt blað, stóðum saman í kjara-

samningum og þetta endaði með því að á 

árinu 1991 sameinuðust öll félögin. Eftir það 

voru starfandi deildir í Vestmannaeyjum, á 

Ísafirði sem og á Suðurnesjum. Allt tók þetta 

hátt í tíu ár. Ég gleymi aldrei þegar þetta 

small allt saman. Við vorum með fund út í 

Vigur. Ég hafði með mér tillögur að sam-

einingu og þegar ég heyrði að þetta var allt 

að smella saman dróg ég upp tillögurnar 

um sameininguna. Áður hafði verið talað 

um að stofna vélstjórasamband. Ámóta og 

Farmannasambandið var. Þegar það var 

skoðað nánar var okkar félag svo stórt að 

hagsmunum minni félaganna var í raun 

betur borgið með því að ganga í Vélstjóra-

félag Íslands. Á vélstjóraþinginu árið 1991 

vorum við búnir að sameina félögin og fara 

út úr Farmannasambandinu. Þar með var 

okkar rödd komin til að vera.“

Helgi rifjar upp að þeir hafi leitað til 

sérfræðinga héðan og þaðan. Svo sem um 

heyrnarskaða, sjóveiki svo dæmi séu tekin 

til að halda fyrirlestra á þingunum. „Við 

auglýstum þetta og tókum fram að þeir 

væru öllum opnir. Það kom menn utan 

okkar félags til að hlusta á sérfræðingana.“

Samfara vélstjóraþingum var efnt til 

sýninga á hlutum sem vélstjórar önnuðust 

kaup á, á þeirra verksviði. „Fyrirmyndina 

sóttum við til Danmerkur.“

Augljóst er að mikill munur er á að vera með 

vélstjórasamband eða eitt vélstjórafélag. „Ef 

það er samband þá hefur það sína stjórn og 

svo hefur þá hvert félag sína stjórn. Við vorum 

löngu orðnir talsmenn vélstjóra. Það er mikið 

léttara að reka eitt stórt félag en samband þar 

sem mörg smærri félög koma að.“ Helgi er 

sannfærður um þetta hafi verið gæfuspor.

En hin sameiningin?

„Það var einn góðviðrisdag að Örn Frið-

riksson kom við hjá mér. Hann spurði hvort 

ég og stjórn Vélstjórafélagsins vildum velta 

fyrir okkur að sameinast Félagi járniðnað-

armanna, þar sem hann var formaður. Ég 

bar þetta upp á stjórnarfundi og mönnum 

þótti sitthvað. Úr varð að við tilnefndum 

tvo menn til að ræða við Örn og félaga. Ég 

stakk upp á Sævari Erni Kristjánssyni, sem 

var samþykkt. Vinnan tók talsverðan tíma. 

Á sama tíma fengum við út úr stofnbréfum 

í Sparisjóði vélstjóra eitthvað um 160 

milljónir króna. Þá runnu tvær grímur á 

suma okkar manna sem sögðu ekki koma 

til greina að þessir peningar rynnu inn í 

sameinað félag. Á sama tíma vorum við með 

fallin kjarasamning hjá fiskimönnunum. 

Ég hringdi í marga til að kanna hug þeirra 

til verkfalls. Um leið kannaði ég hug þeirra 

til sameiningarinnar. Mér var ljóst að ef 

þessir peningar hefðu átt að renna inn í nýtt 

sameinað félag, þá hefði sameiningunni 

verið hafnað. Það var alveg klárt. Þá kom 

upp hugmyndin um sjóðinn AKK, styrkt-

ar- og menningarsjóð. Hann var stofnaður 

og rúmur helmingur okkar félagsmanna 

samþykkti sameininguna og yfir níutíu 

prósent hjá þeim. Áhuginn var meiri þeirra 

megin. Ég hafði töluvert fyrir þessu máli.“

Þegar þú lítur til baka,  

hvernig finnst þér hafa tiltekist?

„Ég er mjög sáttur með þetta. Ég er það. 

„Ef það er samband þá 
hefur það sína stjórn 
og svo hefur þá hvert 

félag sína stjórn.“



47Tímarit VM desember 2020

En ég er ekki sáttur við allt sem hefur verið 

gert síðan ég hætti. Ég vil ekki fara nánar 

út í hvað það er sem ég er ósáttur með. Ekki 

síst þar sem margt hefur tekist vel og hefur 

verið vel gert. Ekki síst það að við vorum 

með marga kalla í smiðjunum og það voru 

átök um félagsgjöldin þeirra og við höfðum 

aldrei gert neina samninga við smiðjurnar 

þeir vildu ekki semja við okkur. Þau mál 

leystust mjög vel með sameiningunni.

 Hent í sjóinn.

Hvernig fer um Helga Laxdal í dag?

„Mjög vel,“ sagði Helgi sem verður 

áttræður í janúar. „Það er mikið að gera 

hjá mér,“ sagði Helgi sem ætlaði að loknu 

viðtalinu að sinna viðhaldi á húsinu sínu 

og ætlar í framhaldi af því að selja húsið. 

„Við ætlum að vera um hálft ár á Spáni á ári. 

Húsið er að auki orðið of stórt fyrir okkur 

hjónin. Svo hef ég verið að skrifa greinar í 

Sjómannablaðið Víking. Ég hef tekið saman 

upplýsingar um togarana á Íslandi. Alveg 

frá því að sá fyrsti kom, Cod árið 1905, og 

fram að nýsköpunartogurunum. Þetta eru 

orðnar tíu greinar. Ég er búinn að taka 

saman upplýsingar um nýsköpunartogarana 

og hef haldið fyrirlestur um þá. Þannig að 

ég er kominn í ritstörf ég skrifaði líka grein 

um fyrsta skuttogarann sem smíðaður var í 

heiminum þar sem ég setti fram þá skoðun 

mína, nokkuð vel rökstudda að hugmyndin 

væri íslensk.“ Er þetta ekki gaman?

„Jú, ég hef mun meira gaman af að grafa 

svona upplýsingar upp en vera einhvers 

staðar að skrúfa eða negla. Hefði ég farið í 

háskóla þá er nokkuð víst að ég hefði valið 

sagnfræði.“ Ein saga að lokum: „Einu sinni 

þegar við vorum að draga netin á Selvogs-

banka er kallað til mín niður í lúkar og 

spurt hvor ég sé tilbúinn að taka þátt í að 

borga Magnúsi, einum hásetanna, þúsund 

kall fyrir að stökkva í sjóinn. Ég svaraði um 

hæl. Ég skal fara fyrir fimm hundruð. Hafði 

varla sleppt orðinu þegar komið var niður 

með kaðal, hann bundinn um mig miðjan 

og dreginn upp og hent fyri borð. Djöfull var 

kalt en sjórinn var nálægt núllinu á þessum 

tíma. Peninginn fékk ég og varð til viðbótar 

heimsfrægur í flotanum.“  

Guðrún Elín Jóhannsdóttir og Helgi Laxdal.

„Ég er búinn að taka 
saman upplýsingar um 
nýsköpunartogarana 
og hef haldið fyrirlestur 
um þá. Þannig að ég er 
kominn í ritstörf.“
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Fimmtíu ár eru frá því að Dettifossi 

var sökkt á leið til Íslands. Um þennan 

hörmungaratburð er eftirfarandi að finna í 

Öldinni okkar:

24/2. Þau harmatíðindi hafa borist hingað 

til lands, að Dettifoss hafi farist í hafi 

fyrir skömmu, er skipið var á leið hingað til 

lands. Ekki er enn kunnugt, með hverjum 

hætti skipið fórst, en það mun hafa verið 

af hernaðarvöldum. Með skipinu voru 45 

manns, 14 farþegar og 31 skipsmaður. Vit-

að er, að 30 manns hafa bjargast. Eru þeir 

komnir í land í skoskri höfn og líður sæmi-

lega. 15 manns er saknað, þriggja kvenna og 

12 skipsmanna.

25/2. Engar nánari fregnir hafa ennþá borist 

um afdrif Dettifoss né þeirra, sem saknað er. 

Eru menn vonlitlir orðnir um björgun þeirra 

og benda líkur til, að þeir hafi allir farist.

Frásögn skipsmanna

13/3. Þeir, sem björguðust er Dettifossi var 

sökkt, eru nú komnir heim. Frásögn þeirra af 

slysinu er í stuttu máli á þessa leið:

Skipið var á siglingu í sæmilegu veðri. 

Klukkan var 8.29 að morgni. Allt í einu 

verður ægileg sprenging frammi í skipinu. 

Farþegar voru flestir í rúmum sínum, en 

skipverjar margir á þiljum uppi eða að 

matast í borðsal frammi á skipinu.

Ekki er með vissu vitað, hvers konar 

sprenging þetta var, hvort heldur tund-

urdufl eða tundurskeyti frá kafbáti. Strax og 

sprengingin varð, þusti fólk út á þilfar, og 

munu allir hafa komist út úr klefum sínum, 

að þeim skipverjum undanskildum, sem 

75 ár frá því að: 

Dettifossi 
var sökkt
- fimmtán manns var saknað, þrjátíu bjargað



49Tímarit VM desember 2020

voru fram í. Skipið tók brátt að hallast á 

bakborðshlið. Ekki var viðlit að koma nema 

einum björgunarbát skipsins á sjó, bak-

borðsbátnum miðskips. Einn björgunarfleki 

losnaði við sprenginguna og komst á flot. 

Annar fleki var þegar losaður. Munu aðeins 

hafa liðið þrjár mínútur frá því sprengingin 

varð og þar til búið var að koma út björg-

unarbátnum og flekunum. En skipið var 

svo fljótt að sökkva, að björgunarbáturinn 

var nærri því orðinn undir skipshliðinni. 

Hafa naumast liðið nema fimm mínútur frá 

sprengingunni uns skipið var sokkið.

Fleygðu sér í sjóinn

Flestir, sem björguðust, fleygðu sér í sjóinn 

og komust síðan í bátinn eða flekana. Komust 

ellefu manns í bátinn, sautján á stærri flek-

ann og tveir á hinum minni. Síðar var þeim 

tveimur, er á minni flekanum voru, bjargað 

upp í bátinn.

Vindur fór vaxandi, og versnaði brátt 

líðan þeirra, er á flekanum voru. Biðin eftir 

björgun varð ekki mjög löng. Að klukku-

stund liðinni kom bresk hersnekkja á 

vettvang og bjargaði öllum, er komist höfðu 

í skipsbátinn og á flekann.  

Þrír kafbátar á siglingu.

Dettifoss var  
sökkt út af Írlandi. 
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marport.com 533 3838

Á 6. þingi ASÍ-UNG sem haldið var 11. 

september var kjörin ný stjórn. Vegna 

samkomutakmarkana var ákveðið að hafa 

þingið rafrænt og fresta allri málefnavinnu 

fram á veturinn.

Öll aðildarfélög ASÍ geta sent fulltrúa, 

einn aðalmann, einn varamann og auka-

fulltrúa á þingið, ásamt því hefur fráfarandi 

stjórn rétt til setu. Þingið sátu alls 30 

fulltrúar, ásamt 8 starfsmönnum ASÍ og 

einum gesti. Fundarstjóri var Róbert Farest-

veit, hagfræðingur hjá ASÍ og fundarritari 

Halldór Oddsson, lögfræðingur hjá ASÍ.

Við bjóðum nýja stjórn velkomna til 

starfa og óskum stjórnarmönnum öllum 

velfarnaðar í starfi.

ný stjórn ASÍ-UNG

Nýja stjórn skipa:

Alma Pálmadóttir, Efling-Stéttarfélag

Aron Máni Nindel Haraldsson, Félag tæknifólks í rafiðnaði

Ástþór Jón Tryggvason, Verkalýðsfélag Suðurlands

Guðmundur Hermann Salbergsson, VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna

Gundega Jaunlinina, Verkalýðsfélagið Hlíf

Hulda Björnsdóttir, FVSA

Lilja Hrönn Gunnarsdóttir, VR

Magdalena Samsonowicz,  Efling-Stéttarfélag

Þorvarður Bergmann Kjartansson, VR

Varastjórn:

Birkir Snær Guðjónsson, AFL Starfsgreinafélag

Elín Ósk Sigurðardóttir, Stéttarfélag Vesturlands

Inga Fanney Rúnarsdóttir, Verkalýðsfélag Grindavíkur

 Þingið sátu alls  
30 fulltrúar,  

ásamt 8 starfsmönnum 
ASÍ og einum gesti.



Veist þú um fyrirtæki sem brjóta á ungu fólki eða erlendum starfsmönnum 
og nýta sér þekkingarleysi þeirra á réttindum sínum? 

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

Styðjum baráttuna gegn brotastarfsemi á 
vinnumarkaði með virkum hætti

Upplýsum …

Alþýðusamband Íslands

... erlenda starfsmenn og 

ungt fólk um réttindi þeirra 

og skyldur.

... erlend fyrirtæki og aðra 

atvinnurekendur sem ráða 

erlenda starfsmenn og ungt 

fólk um skyldur sem því 

fylgja.

... brot á vinnumarkaði, 

krefjumst úrbóta og komum 

upplýsingum um meint brot 

til viðkomandi stjórnvalda 

og eftirlitsstofnana.

www.asi.is/ekkertsvindl
Kynntu þér málið á vefsíðu verkefnisins:
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Sjómennskan  
var í ættinni
Gunnar Marel Tryggvason vélstjóri fæddist 27.11. 1945 í Vestmannaeyjum þar 

sem hann hefur búið og starfað alla sína tíð, að frátöldum nokkrum mánuðum í 

Vestmannaeyjagosinu 1973.

Eiginkona Gunnars er Hulda Sigurbjörg 

Vatnsdal Sigurðardóttir og eiga þau börnin 

Þorstein, Drífu, Tryggva og Ingu Rós. Barna-

börnin eru orðin sjö og barnabarnabörnin 

þrjú.

Nú er Gunnar Marel, eða Gunni Malli, 

eins og hann er ávallt kallaður í viðtali við 

Tímarit VM.

„Þetta var í ættinni, pabbi var sjómaður 

og afi var skipasmiður,“ sagði Gunni þegar 

hann var spurður hvort sjómennskan hafi 

alltaf verið starfsvalið hans.

„Andinn var þannig í Vestmannaeyjum. 

Bátarnir heilluðu okkar strákana. Við 

fylgdumst með hvaða bátar voru að koma í 

land og hvað hver fiskaði. Hugur okkar var 

þarna.“

Afi og amma Gunna Malla fluttu til 

Vestmannaeyja skömmu eftir þar síðustu 

aldamót.

Jæja förum til sjós.

„Ég byrjaði fimmtán ára á bát sem afi 

og pabbi áttu og hét Erlingur VE-295. Við 

vorum á humartrolli. Erlingur var 23 tonn. 

Humarinn var eingöngu veiddur á sumrin, 

frá því maí og fram í ágúst. Humarveiðarnar 

gáfu vel af sér.“

Teningnum var kastað. Gunni Malli segir 

að snemma hafi verið ljóst að ekkert annað 

en sjómennska yrði hans hlutskipti.

Eftir gagnfræðaskólann lá leiðin á sjóinn. 

„Haustið 1962 réði pabbi mig á strandferða-

skipið Herðubreið. Hann þekkti skipstjórann. 

Ég var á Herðubreið í sjö eða átta mánuði. 
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Herðubreiðin var í hringferðum um landið. 

Við fórum vesturfyrir, alla leið til Kópaskers 

og komum í hverja einustu höfn á Austurland 

og hingað til Vestmannaeyja og frá Vest-

mannaeyjum til Reykjavíkur. Í næstu ferð var 

hin leiðin farin, byrjað í Vestmannaeyjum og 

endað á Kópaskeri. Þaðan var þá siglt vest-

urfyrir og til Reykjavíkur. Ég kunni vel við 

þetta líf. Almennt var lélegt kaup á fiskibát-

um á þessum tíma en á Herðubreiðinni var 

mikil yfirvinna og kaupið því ágætt.

Ég keypti minn fyrsta bíl eftir að hafa 

verið á Herðubreiðinni. Það var Moskvich og 

kostaði sextíu þúsund krónur.“

Er það rétt að Gunni Malli hafi alltaf mikinn 

áhuga á bílum?

„Já, það er rétt.“

Hvernig fer það saman að hafa mikinn 

bílaáhuga og búa á eyju og ekki hægt að 

keyra svo mikið?

„Þá er bara að fara upp á land.“

En það hefur verið sæmilegt  

ferðalag hér áður fyrr?

„Já, þá var siglt til Reykjavíkur.  

Tíu tíma sigling. Stundum var bíllinn tekinn 

með, þó ekki nema á sumrin.“

Tíu tímar. Það munar um minna.  

Trúlega hafa margir farþegar orðið sjóveikir, 

því ekki var alltaf gott í sjóinn?

„Já, oft var mikil sjóveiki í þessum 

siglingunum.“

Talandi um sjóveiki.

„Ég var aldrei sjóveikur. Bara aldrei.“

Gunnar varð sjómaður, en hvað varð til  

þess að hann varð vélstjóri?

„Það var þannig að eftir að ég hætti á 

Herðubreiðinni fór ég aftur heim til Eyja og 

fór aftur á Erling. Ég varð stýrimaður. Leysti 

skipstjórann af þegar við vorum að toga. 

Þannig var þetta í þrjú til fjögur ár þar til ég 

fór í Vélskólann 1968.“

„Fólk var dasað.  
Við vissum ekkert hvað 

yrði. Vorum vanmáttug.“
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Var það áhugi á vélum sem réði því að þú fórst 

í Vélskólann?

„Já, pabbi var vélstjóri svo ég ólst upp 

við þetta og svo hafði ég áhuga á bílum og 

bílvélum.“

Eftir að hafa lokið náminu fór Gunni Malli 

sem fyrsti vélstjóri á Sjöfn VE, fimmtíu tonna 

bát. „Ég var á Sjöfninni í þrjú eða fjögur ár, 

nánast fram að gosi.“

Fram að gosi. Stöðvum aðeins hér.

„Ég var heima hjá mér þegar gaus í Heimaey. 

Konan vakti mig og börnin. Það stóð þannig 

á að ég var á milli báta. Við fórum á bílnum 

niður á bryggju til að skoða aðstæður. Þar var 

bátur, sem var nýbúið að setja í nýja vél en 

ekki búið að ráða mannskap. Ég var beðinn 

um að vera vélstjóri á honum á siglingunni til 

Þorlákshafnar. Konan og börnin komu með.“

Er rétt munað hjá mér að það hafi verið 

leiðinda bræla?

„Það var nánast logn en þungur sjór. Það 

urðu margir sjóveikir. Ég man nú ekki 

hversu margir farþegarnir voru, milli 

fimmtán og tuttugu, að mig minnir.“

Hvernig var að sigla burt frá gjósandi  

heimabænum og heimili sínu og vita  

ekkert hvað yrði?

„Fólk var dasað. Við vissum ekkert hvað 

yrði. Vorum vanmáttug.“

Gunnar og fjölskylda komu aftur til Vest-

mannaeyja í júní 1974, en eins og eflaust 

allir vita byrjaði gosið í janúar 1973.

Hvar bjuggu Gunni Malli og fjölskyldan  

meðan þau voru að heiman?

„Lengst af í Ölfusborgum. En við fengum 

svo Viðlagasjóðshús á Selfossi.“

Gunni fór til Eyja meðan gaus. „Ég fór 

ekki síst til að huga að húsinu okkar. Það 

slapp alveg þrátt fyrir að vera nánast alveg 

við hraunjaðarinn.“

Gunnar segir það hafa verið erfitt að bíða 

þess og sjá hvað yrði um bæinn. Hvort unnt 

yrði að búa aftur í Eyjum, eða hvað yrði.

„Það voru allskyns kenningar á lofti. Ég 

minnist þess að það kom upp sú hugmynd 

að fá Kanann til að sprengja rás í von um að 

hægt yrði að beina hrauninu þangað sem 

skaðinn yrði minnstur. Það voru allskyns 

hugmyndir í gangi.“

Eftir að hafa flutt heim á ný lá leiðin á 

sjóinn.

„Ég réði mig þá Ingólf, þann sama og við 

„Andinn var þannig í Vestmannaeyjum. Bátarnir heilluðu 
okkar strákana. Við fylgdumst með hvaða bátar voru að 
koma í land og hvað hver fiskaði. Hugur okkar var þarna.“

„Ég byrjaði fimmtán ára á 
bát sem afi og pabbi áttu 
og hét Erlingur VE-295.“

„Ég minnist þess 
að það kom upp 
sú hugmynd að 
fá Kanann til að 

sprengja rás í von  
um að hægt yrði 

að beina hrauninu 
þangað sem skaðinn 

yrði minnstur. “
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fórum á til Þorlákshafnar í gosinu. Muni ég 

rétt var ég þar í þrjú ár. Þá ákváðu pabbi og 

afi að hætta útgerðinni á Erlingi. Ég spurði 

hvort þeir vildu ekki selja mér bátinn. Með 

mér var skipstjórinn sem ég hafði verið 

með á Ingólfi, Stefán Friðriksson. Það varð 

úr. Við gerðum Erling út í tíu ár.“

Þeir keyptu Erling 1976 og náðu því að 

gera út fyrir kvótakerfið og eftir að kvótinn 

var settur á.

„Það breyttist ýmislegt við kvótann. Það 

var góður humarkvóti á bátnum en þorsk-

kvótinn var ekki nema um þrjátíu tonn og 

svipað af ýsu.“ Gunni segir að kvótinn hafi 

dugað ágætlega.

„Við vorum á línu á haustin og þá var hægt 

að veiða keilu og annan fisk sem var fyrir 

utan kvóta.“

Eftir að hafa verið Erlingi var Gunni á hin-

um ýmsu bátum. Lengst af á Guðrúnu VE, eða 

í tíu ár. Guðrún var stór netabátur, keyptur úr 

Hafnarfirði, þar sem hann hét líka Guðrún.“

Gunni, mér er sagt að þú hafir alla tíð lagt 

þig fram um að hafa vélarúmið og allt annað 

sem heyrði undir þig sem vélstjóra, hreint og 

klárt og skipulagt.

„Já, eftir því sem tími gafst. Það hitti svo vel 

á að útgerðarmaðurinn á Guðrúnu átti hlut 

í vélaverkstæði svo þaðan var hægt að fá þá 

aðstoð sem vantaði.“

Gunnar segir að hann hafi prófað að vinna 

í landi. „Ég fór alltaf aftur á sjóinn. Það átti 

betur við mig.“

Tal okkar berst að Ása í Bæ. „Ég þekkti 

hann. Ási og pabbi voru saman í pólitíkinni. 

Harðir vinstri menn báðir tveir.“ Gunni er líka 

til vinstri í pólitíkinni.

„Ég vil  hvergi annars staðar vera,“ svaraði 

Gunnar þegar ég spurði hvort honum þætti 

ekki vænt um Vestmannaeyjar. Gunnar segir 

mikið hafa breyst með komu nýja Herjólfs 

sem siglir til Landeyjahafnar, sem er mik-

il breyting frá tíu tíma siglingu til Reykjavíkur.

Um sextugt hætti hann á sjó og síðustu 

starfsárin vann hann hjá Pétursey og 

Nethamri. 

Gunnar Marel Tryggvason kynntist 

erfiðleikum til sjós. Hér er frásögn frá því 

að hann var Ingólfi VE og en hann ásamt 

skipstjóranum voru að fara með bátinn frá 

Eyjum til Reykjavíkur.

Úr morgunblaðinu 10. desember 1974:

Bátar í árekstri

n  um kl. 18 á laugardaginn varð allharður 

árekstur tveggja vélbáta úti af reykjanesi. 

voru það vélbátarnir ingólfur vE 216, sem 

er 48 lesta tréskip, og hafsteinn rE 133, 

sem er 176 lesta stálskip. dimmviðri var og 

gekk á með éljum. nánari atvik voru þau, að 

ingólfur var á leiðinni frá vestmannaeyjum 

til reykjavíkur í viðgerð og á honum voru 

aðeins tveir menn, en hafsteinn, sem er á 

netaveiðum, var á leið inn til grindavíkur. 

Áreksturinn var þannig, að hafsteinn lenti á 

bakborðskinnungi ingólfs, framan við vant-

inn, og brotnaði ingólfur allmikið. nokkrir 

skipverjar af hafsteini fóru yfir í ingólf til 

aðstoðar hinni fámennu skipshöfn og sjó-

dæla var fengin hjá grindvíkingi gK, sem var 

þarna nærstaddur. inn til sandgerðis komu 

bátarnir síðan um kl. 21 á laugardagskvöldið 

í fylgd með ljósfara Þh.

„Ég var heima hjá mér  
þegar gaus í Heimaey.  

Konan vakti mig og börnin.“
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Hið árlega golfmót VM var haldið föstudaginn 7.ágúst á Hvaleyrarvelli, Golfklúbbnum Keili. 

Mjög fín þátttaka var á mótinu.

Sigurvegari VM mótsins var Daníel Jónsson og hlaut hann að launum hinn eftirsótta 

farandbikar VM.

Viljum við hjá VM óska honum til hamingju með sigurinn og þakka þeim fjölmörgu sem 

tóku þátt í mótinu. 

Úrslit punktakeppninnar voru eftirfarandi

1.sæti Daniel Jónsson á 38 punktum

2.sæti Sigurbjörn Theódórsson á 38 punktum

3.sæti  Georg Júlíus Júlíusson á 36 punktum

Úrslit höggleiks voru eftirfarandi

1.sæti Örn Tryggvi Gíslason á 80 höggum

2.sæti Gunnar Bergmann Gunnarsson á 85 höggum

3.sæti  Daði Granz á 86 höggum

Veitt voru nándarverðlaun á eftirfarandi brautum.

Á 6. braut var John Berry næstur holu og hlaut að launum gjafabréf í helgarleigu í bústað 

VM.

Á 10. braut var Halldór Ingi Lúðvíksson næstur holu og hlaut að launum gjafabréf í helgar-

leigu í bústað VM.

 

Veitt voru verðlaun fyrir lengsta upphafshögg á braut.

Á 9. braut átti Agla Hreiðarsdóttir lengsta upphafshöggið og hlaut að launum tvo gistimiða 

á Íslandshótel. 

Einnig viljum við koma á framfæri þakklæti til eftirfarandi fyrirtækja fyrir að veita 

verðlaun til að gera mótið sem veglegast.

Sindri, Gastec, Íslandsbanki, Klettur, Málmtækni, Vörður.  

Golfmót VM 2020
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Andlát

Halldór Grönvold
Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ, lést á 

Landspítalanum þann 18. nóvember sl. eftir stutt veikindi. 

Hann var 66 ára gamall. Halldór helgaði verkalýðshreyf-

ingunni starfsævi sína eftir að hann lauk námi í vinnumark-

aðsfræðum við University of Warwick á Englandi. Fyrst 

starfaði hann hjá Iðju, félagi verksmiðjufólks í Reykjavík, en 

frá árinu 1993 á skrifstofu Alþýðusambandsins. Þangað var 

hann ráðinn sem skrifstofustjóri en frá árinu 2001 var Halldór 

aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ auk þess að leiða deild félags- 

og vinnumarkaðsmála hjá sambandinu.

VM sendir fjölskyldu Halldórs sínar dýpstu samúðarkveðjur 

samúðarkveðjur

Tímarit VM desember 2020
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Reinhold er aðaltrúnaðarmaður fyrir hönd 

um þrjú hundruð starfsmanna. Það er fullt 

starf og kostað af álverinu. 

Fyrir okkur sem ekki þekkjum til og stönd-

um utan við er sem Rio Tinto sé ekki besti 

vinnuveitandinn. Eða hvað?

„Það hefur verið bras að koma saman 

síðustu samningum. Eftir að Rio Tinto tók við 

hefur verið mikil stífni milli okkar og þeirra. 

Þeir virðast eiga erfitt með að skilja það launa-

módel sem er hér. SA hefur reynt að skýra 

þetta út fyrir þeim sem og við náttúrulega.“

Þegar hann var spurður hvort svo væri, sem 

sýndist, að samninganefnd álversins virtust 

vera umboðslaus og þurfi að bera nánast 

allt sem upp á kemur undir hið alþjóðlega 

fyrirtæki sem á álverið, sagði hann svo vera.

„Það er erfitt að sitja við samningaborð þar 

Óttast ekki 
lokun álversins 

Reinhold Richter, aðaltrúnaðarmaður starfsfólks álvers Rio Tinto í Straumsvík, segist 

ekki, og hafa aldrei, óttast að álverinu verði lokað. „Hvers vegna ætti það að gerast? 

Verð á því gæðaáli sem framleitt er hækkandi og forsendur fyrir rekstrinum styrkjast 

þessa dagana,“ sagði Reinhold.

Reinhold Richter við vinnu sína búinn að ráðum  
sóttvarnarlækna.
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sem mótaðilinn hlustar og skrifar svo skýrslur 

og sendir þær til Rio Tinto. Það liggur við að 

við vorkennum stjórnendunum hér heima. 

Þeir virðast vera umboðslausir. Þegar nefndin 

hefur svo fengið umboð þá stenst allt sem sagt 

er. Eins og stafur á bók.“

Reinhold segir allt vera stífara og erfiðara 

eftir að Rio Tinto kom að rekstrinum.

Rio Tinto hefur óorð á sér fyrir framgöngu 

gagnvart starfsfólki.

„Við höfum ekki orðið vör við það nema 

við gerð kjarasamninga. Það eru greinilega 

tvær hliðar á þessu máli. Hvað varðar öryggi 

starfsmanna, umhverfismál og aðbúnað eru 

ekki undan neinu að kvarta. Þeir eru hins 

vegar erfiðir í samningum,“ sagði Reinhold. 

Hann bætti við að settar hafa verið strangar 

öryggisreglur og siðareglur. Starfsmönnum er 

ætlað að sýna hvor öðrum virðingu og háttvísi 

og mikil áhersla er á öryggisþætti, brot á þess-

um reglum geta haft alvarlegar afleiðingar í 

för með sér

Nú er í gildi samningur til eins árs, gildir 

til 31. maí. „Við verðum að fara að hefja 

undirbúning að nýjum samningi,“ sagði 

Reinhold, sem hefur verið aðaltrúnaðarmaður 

í nokkur ár. Hann hefur starfað í Straumsvík 

frá aldamótum í alls fimmtán ár, með fimm 

ára hléi. Núverandi samningurinn tók við 

af öðru samningi sem einnig var til eins árs 

en með viðauka. Rio Tinto vildi þar tengja 

lengri gildistíma kjarasamnings við samning 

við Landsvirkjun um raforkuverði. Sem varð 

ekki og því varð sá kjarasamningur styttri en 

til stóð

„Það liggur við að 
við vorkennum 
stjórnendunum hér 
heima. Þeir virðast 
vera umboðslausir.“
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Hvernig er það, eru ekki margskonar mál sem 

rata á borð aðaltrúnaðarmanns?

„Þau eru fjölbreytt. Bara eins og gengur. 

Stundum eru þau mörgum og stundum ekki. 

Almennt hefur gengið vel að greiða úr því sem 

hefur komið upp á.“

Aftur að hugsanlegri lokun álversins, 

hinnar fimmtíu ára gömlu verksmiðju. „Það 

eru fimmtíu ár frá því að rekstur hófst í 

verksmiðjunni. Það má segja um hana eins 

og sagt er um hamarinn hans afa, sem hann 

átti í áratugi en hafði oft skipt um hausið og 

skaftið. Sama er í Straumsvík. Þar hafa tæki og 

annað verið endurnýjað. Það eru bara húsin 

sem eru fimmtíu ára. Margt annað er til þess 

að gera nýtt eða nýlegt. Aldurinn sannanlega 

afstæður.“ Reinhold rifjar upp að raforkusamn-

ingur álversins og Landsvirkjunar sé til ársins 

2036. „Hann er bundinn við neysluverðsvístölu 

í Bandaríkjunum. Svo merkilegt sem það nú er 

þá sveiflast hún nokkuð með álverði. Kannski 

er það tilviljun. Nú er verð á áli að þokast upp, 

er um tvö þúsund dollarar. Við seljum hágæða 

ál sem er á því hærra verði. Þó þeir viðurkenni 

það ekki þá er verðið komið upp fyrir sársauka-

mörk.“

Reinhold bætir við að verksmiðjan hafi 

fengið viðurkenningu á vissu kolefnis-

spori framleiðslunnar Environmental prod-

uct declaration (EPD) það er vandfundið ál á 

heimsmarkaði sem hefur lægra kolefnisspor 

en álið frá ÍSAL og nú fá viðskiptavinir vottorð 

um það og geta nýtt sér það í áframvinnslu 

á umhverfisvottuðum vörum. „Það er enginn 

að fara að loka svona umhverfisvænu álveri. 

Það er allt nýtt eða nýlegt í verksmiðjunni.

Hefur umræðan samt haft  

áhrif á starfsfólk?

„Já, lokun álversins hefur lengi verið í 

umræðunni. Mér finnst þetta vera eins og 

í sögunni; Úlfur, úlfur. Umræðan hefur 

vissulega þyngst að undanförnu. Þeir segjast 

geta tekið upp raforkusamninginn 2024. Við 

vitum ekki mikið. Raforkusamningurinn er 

lokaður og þrátt fyrir að við höfum óskað að fá 

sjá hann er því neitað alfarið. Ég hef þráspurt 

um þetta. En það hefur engu skilað.“

Reinhold segir aðstæður allar hliðhollar ál-

verinu. Hann nefnir krónuna, álverðið og 

svo er hagstætt verð á súrálinu. „Það eiga að 

vera bjartir tímar framundan. Það er vitað 

að ISAL greiðir hæðst verð íslenskra álvera 

fyrir raforku, það er staðreynd  Rio Tinto er 

enn að kljást við Landsvirkjun, vill eðlilega 

lægra verð, og framleiða núna bara 85 prósent 

af því áli sem hægt er. Kaupa bara það raf-

magn sem þeir ber samkvæmt samningnum.“

 

Hvaða áhrif hefur Covid19 haft í álverinu, 

þessum stóra vinnustað?

„Áhrifin í verksmiðjunni eru mikil. Henni 

hefur verið skipt í sóttvarnarhólf og eins 

mötuneytinu. Vaktirnar hittast ekki og 

viðhaldsdeildum er skipt upp í hópa og 

sem dæmi get ég nefnt að þegar ég kynnti 

kjarasamninginn hélt ég yfir þrjátíu fundi. 

Allt vegna sóttvarna. Þegar ég þurfti að tala 

við fólk á fundum vítt og breitt um verk-

smiðjuna, var ég  í gallaður upp með grímu 

og með hanska. Sóttvarnarhólfin eru það 

mörg og svo eru vaktirnar líka það margar. 

Þannig að fundirnir urðu fleiri en þrjátíu.“

Sjálfur hefur Reinhold unnið að heiman. 

„Eins og allir sem geta. Ég má fara á skrif-

stofuna og hef gert það þegar ég hef þurft 

að eiga viðtöl við fólk. Þá er gætt að öllu, 

tveggja metra reglan er alltaf virt. Þannig að 

þetta hefur áhrif um allt.“  

„Við seljum hágæða 
ál sem er á því 

hærra verði. Þó 
þeir viðurkenni það 

ekki þá er verðið 
komið upp fyrir 
sársaukamörk.“

„Það eiga að vera bjartir tímar framundan. Það er vitað 
að ISAL greiðir hæðst verð íslenskra álvera fyrir raforku, 
það er staðreynd  Rio Tinto er enn að kljást við Landsvirkj-
un, vill eðlilega lægra verð.“
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VM krossgátan

Sendu lausnarorð á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi fyrir 22. febrúar.
Dregið verður úr innsendum lausnum. Í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum VM.

Vinningshafi krossgátu úr 1. tölublaði 2020 er Gestur Jón Gestsson. Lausnarorðið var KVöLDGOLA.

EINuNGIS FéLAGSMENN GETA SENT INN LAuSNARoRð
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