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Gleðilega hátíð!



HÖRÐU PAKKARNIR
FÁST HJÁ SINDRA



Séreignarsparnaður er viðbót við lögbundinn lífeyrissparnað og er þín eign.  

Þú ræður hvernig þú ráðstafar honum eftir að þú nærð 60 ára aldri.

ÞÍN SÉREIGN

Sundagörðum 2  I  104 Reykjavík  I  480 7000

Kynntu þér málið á birta.is

Tökum dæmi*: Ef þú ert með 650.000 kr. í mánaðarlaun og byrjar að safna í 

séreign þegar þú ert 25 ára og tekur út sparnaðinn þegar þú verður 67 ára, gætir þú 

verið búinn að safna um 44 milljónum króna. 

7 milljónir er  
framlag launagreiðanda

13 milljónir er        
framlag þitt

*Upplýsingarnar eru settar fram í 
dæmaskyni en eign sjóðfélaga fer eftir 
iðgjöldum og ávöxtun yfir tímabilið.

24 milljónir er  
ávöxtun á tímabilinu  
(miðað við 3,5% vænta ávöxtun)
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22 32

56
Orkuskipti í báta- og skipaflotanum

Óhjákvæmilegt er að orkuskipti í bátum og skipum 
eru framundan. Fyrstu rafknúnu skipin eru  staðreynd.

Mikil orka

eiríkur aðalsteinsson hefur komið 
víða við. Hefur verið á hvalbátum, 
togurum og fragtskipum. Hann var í 
frumkvöðlastarfi hjá slysavarnarskóla 
sjómanna, en er nú kominn í land og 
starfar hjá Veitum.

„Öll önnur nám styttri“

Víglundur Laxdal sverrisson er 
fagstjóri vélstjóranáms: Við erum 
alltaf með nálega fullt hús þegar 
bæði vélstjórn og vélvirkjun er 
tekin saman. Hins vegar er pláss 
til að bæta við fleiri nemendum í 
málmtæknina.

„Staðan er þung“

Guðmundur Helgi Þórarinsson, 
formaður Vm, segir í viðtali 
að semja við ísaL sé ekki 
ólíkt því að semja við sFs. 
Við vorum ekki að takast á 
við fólk sem mætti okkur á 
samningafundunum. 14

Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður: 

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Ritstjóri: Sigurjón M. Egilsson

Prentun: Prentmet Oddi

VM - Félag vélstjóra 

og málmtæknimanna

Stórhöfða 29

110 Reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

mánudaga til fimmtudaga frá kl. 9-16 

og föstudaga frá kl. 9-15

Skrifstofan er opin mánudaga -  

fimmtudaga frá kl. 8-16 

og föstudaga frá kl. 8-15

Stjórn VM skipa:

Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður

Samúel Ingvason, varaformaður

Agnar Ólason

Kristmundur Skarphéðinsson

Pétur Freyr Jónsson

Sigurður Gunnar Benediktsson

Einar Sveinn Kristjánsson

Andrés Bjarnason

Sigurður Jóhann Erlingsson

Símenntun í iðnaði 

NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS

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

• Afréttingar

• Ál og álsuða

• Bilanagreining

• CNC - stýrðar iðnvélar

• Hljóð og hljóðdeyfing
• Iðntölvustýringar

• Kælitækni

• Logsuða - MIG/MAG suða

• Óskaðlegar prófanir NDT

• Pinnasuða og TIG-suða

• Rafmagnsfræði

• Rennismíði og fræsing

• Stillingar loftræstikerfa

• Suðuþjálfun í fyrirtækjum

• Vottun fyrirtækja í kælitækni 

• Uppbygging loftræstikerfa

• Vökvatækni

• Þrýstiloftskerfi
 www.idan.is



Selfoss
Vélaverkstæði Þóris 
Austurvegi 69 
Sími: 482 3548

Vestmannaeyjar
Skipalyftan 
Eiði 8 
Sími: 488 3550

Ísafjörður
Þröstur Marsellíusson hf. 
Hnífsdalsvegi 27 
Sími: 456 3349

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

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

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

Reykjavík
ÍSAGA ehf. 
Breiðhöfða 11 
Sími: 577 3000

Garðabær
Metal ehf.
Suðurhrauni 12b 
Sími: 545 4600

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

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

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

Making our world more productive
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Í febrúar árið 2020 greindist fyrsta 
Covid - 19 smitið hér á á Íslandi. 
Þá var gripið til harðra aðgerða 

með grímuskyldu, fjarlægðartak-
mörkum og fjöldatakmörkunum. 
Við þekkjum þetta allt vel nú tæpum 
tveimur árum seinna. Þetta er búið að 
vera eins og rússíbani fram og til baka. 
Við þurfum að passa þrif og spritta, 
höfum þurft að setja grímur upp og 
taka niður grímur.

Þessar aðstæður hafa eðlilega 
truflað hið daglega líf eins og við 
þekkjum það og haft veruleg áhrif á 
ýmsar atvinnugreinar. Þó er það þannig að margt í 
atvinnulífinu hefur gengið vel og jafnvel mjög vel 
þrátt fyrir heimsfaraldur og miklar ferðatakmark-
anir. Þar mætti nefna sem dæmi fjármálafyrirtæki, 

matvöruverslanir, vátryggingarfélög, bygginga-
verslanir svo eitthvað sé nefnt. Þar er mikill 
hagnaður og arðsemin há. Því er það mjög mikil-
vægt þegar hagkerfið fer að rétta úr kútnum að við 
sem samfélag tryggjum að það sem til falli sé skipt 
með sanngjörnum hætti. Það er einfaldlega krafa 
okkar sem samfélags að við stöndum saman þegar 
dreifing hagnaðar á sér stað.

Það sem hrjáir okkur hjá VM 
mest um þessar mundir eru lausir 
kjarasamningar fiskiskipasjómanna 
og eru þeir búnir að vera lausir í rúm 
tvö ár. Það er að verða regla frekar en 
undantekning að ekki gangi að ná 
samningu við SFS svo árum skipti. Er 
það auðvitað ekki boðlegt og framkoma 
sem ekki er hægt að líða. Að stór stétt 
launþega þurfa að sæta því að ekki 
náist saman um kjaramál þeirra.

Útgerðin hefur skilað miklum hagn-
aði að undanförnu og hefur hagnast að 
meðaltali um tuttugu milljarða króna á 

ári á síðustu ellefu árum. Einnig höfum við minnt á að 
þegar samið var um hærri greiðslur í lífeyrissjóði fyrir 
flest allt launafólk í landinu, svo kallaða tilgreinda 
séreign, komu stjórnvöld á móts við fyrirtækin með 
lækkun á tryggingargjaldi, þar á meðal við útgerðar-
menn en þeir stungu þeirri lækkun í sinn eigin vasa. 
Ennfremur hefur komið fram í tölulegum upplýsingum 
sem Deloitte kynnti á sjávarútvegsdeginum í Hörpu 
þann 19. október sl., að framlegð útgerðarfyrirtækja 
á síðasta ári nam 72 milljörðum króna og hagnaður 
29 milljörðum. Þá liggur fyrir að Brim skilaði 2,9 
milljarða hagnaði á 3 ársfjórðungi 2021, einnig hefur 
komið fram að á fyrstu níu mánuðum ársins hagnaðist 
Síldarvinnslan 9,2 milljarða króna. Á sama tíma neita 
fyrirtækin sjómönnum um sömu lífeyrisréttindi og 
annað launafólk í landinu hefur. Kröfur sem metnar 
eru á um 1,5 milljarð á ári þegar tekið hefur verið tillit 
til lækkunar á tryggingargjaldi.

Það er nóg komið af því að sjómenn sífellt líði fyrir 
dugleysi útgerðarinnar að ganga ekki til kjarasamn-
inga sem fela í sér eðlilega og sanngjarna skiptingu á 
hagnaðarköku útgerðarfyrirtækjanna.

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

Jólakveðja
Guðm. Helgi Þórarinsson formaður VM

Góðir VM félagar

Le iðari

Guðmundur Helgi Þórarinsson.

Það sem hrjáir okkur hjá VM 
mest um þessar mundir eru lausir 

kjarasamningar fiskiskipasjómanna 
og eru þeir búnir að vera lausir í 
rúm tvö ár. Það er að verða regla 

frekar en undantekning að að ekki 
gangi að ná samningu við SFS  

svo árum skipti.



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!
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Uppstillinganefnd VM
hefur hafið störf

fréttir

Nefndarmenn:
Dagbjartur Jónsson 
netfang:  dagbjartur@lv.is 
sími: 856 2518

Guðmundur Sigurvinsson 
netfang: hummi@simnet.is     
sími: 894 1340

Gunnar Rúnar Pálsson 
netfang: grp@lhg.is 
sími: 690 3203

Jón Jóhannsson 
netfang: nonnjoh@simnet.is 
sími: 894 4728

Jörundur Kristjánsson 
netfang: jorundur57@gmail.com 
sími: 690 1857

Jökull Skarphéðinsson 
netfang:  kallkalli@gmail.com 
sími: 844 7046

Trausti Ingólfsson 
netfang:  tring@simnet.is 
sími: 898 8847

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	
96.000 kr.	á	árinu	2021.	

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

Uppstillingarnefnd VM kallar eftir tillögum og 
tilnefningum frá félagsmönnum vegna framboða 
til formanns VM tímabilið 2022-2026 og stjórnar 
og varastjórnar VM tímabilið 2022 til 2024.

Þeir félagsmenn sem hafa áhuga á að bjóða 
sig fram eru beðnir að leita til einhvers af 
nefndarmönnum. 
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Vélvík ehf.
Höfðabakka 1
110 Reykjavík
587 9960
dg@velvik.is

Opnunartími:
Mánudaga til fimmtudaga 8 - 18
Föstudaga 8 - 16

Trust, professionalism & 
accuracy for 25 years.

Vélvík was founded in 1988 and is one of the best 
equipped companies in the field of specialided 
precision construction. Our team of professionals 
have decades of experience in their field.

Offering customised design and development 
using powerful high-tech equipment.

Anything you require, we can construct.

Höfðabakka 1, 110 Reykjavík   |   Tel: 587-9960   |   dg@velvik.is   |   www.velvik.is

CLICK 
HERE

Vöruhönnun & Sérsmíði
Stansar
Mótasmíði
Verkfærasmíði
Sprautusteypumót
Blástursmót
Prótótýpumót
Plaststeypa
Fjöldaframleiðsla
Rennismíði
Neistagröftur
Þjónusta við Orkuveitur
Gæðaeftirlit
Stoðþjónusta

TRAUST, 
FAG-

MENNSKA OG 
NÁKVÆMNI Í 

30 ÁR



Lagt var af stað frá Stórhöfða 
um klukkan tíu um morgun-
inn og þaðan ekið með um 

50 manns í rútu sem leið lá í gegnum 
miðbæ Hafnarfjarðar og þaðan um 
Vatnsleysuströnd áður en haldið var 
í Hvalneskirkju. Veðrið lofaði góðu 
þegar lagt var af stað úr Reykjavík og 
hélst þannig allan daginn.

Eftir viðkomu í Hvalneskirkju var 
haldið í Röstina við Garðskagavita 
þar sem snæddur var hádegisverð-
ur. Eftir máltíðina var svo haldið að 
Gunnuhver og Brimkatli og stoppað 
þar í góða stund áður en haldið 
var í kaffisamsæti í Bryggjunni í 
Grindavík.

Gunnuhver
Rétt austan við Reykjanesvita er 
mikið jarðhitasvæði, eitt af mörgum 
á Reykjanesi. Gunnuhver er þekktasti 
hverinn þar en hann mun draga nafn 
sitt af Guðrúnu nokkurri sem gekk 
aftur og olli miklum usla á svæðinu 
þar til að Eiríki Magnússyni, presti í 
Vogsósum, tókst að koma draugnum 
fyrir með því að senda hann í hverinn

Brimketill
Þjóðsaga ein segir frá nátttröllinu 
Oddnýju sem bjó í Háleyjabungu, 
rétt vestan við Brimketil, ásamt 

Hróari manni sínum og syni þeirra 
Sölva. Eina nóttina fór hún út 
að Ræningjaskeri rétt austan við 
Brimketil til að ná í hvalhræ sem 
hafði rekið að landi. Í bakaleiðinni 
hvíldi hún sig og baðaði í Brimkatli. 
Þegar hún hélt loks heim á leið 
komst hún ekki langt þar sem sólin 
kom upp um það leyti. Varð hún því 
að steini og sást þarna lengi sem hár 
bergdrangur, allt þar til sjórinn braut 
hann smám saman niður. Brimketill 

hefur því einnig verið nefndur 
Oddnýjarlaug í höfuð á nátttröllinu.

Bryggjan er notalegt kaffihús, 
sem og veitingastaður, staðsettur 
á bryggjunni við hliðina á Grinda-
vikurhöfn í gömlu netagerðinni. Þar 
fengum við Aðalgeir Jóhannsson 
netagerðarmann til að segja okkur 
sögur úr Grindavík.

Eftir vel heppnaða og skemmti-
lega ferð var svo komið á Stórhöfð-
ann um hálf sex.

Mikil ánægja var með ferðina og 
að sjálfsögðu er byrjað að leggja 
drög að nýrri ferð að ári.

féLagSStarf
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Ferð eldri félaga VM
Ferð eldri félaga VM var farin þann 26. ágúst. Farin var dagsferð um Reykjanesið þar sem m.a. 

var stiklað á stóru um ævi Hallgríms Péturssonar mesta sálmaskálds Íslendinga, en hann þjónaði 

sem prestur í Hvalnessókn á árunum 1644 til 1651.



Vinnslustöðin hf          hafnargata 2          900 Vestmannaeyjar          vsv@vsv.is          www.vsv.is

Gleðileg Jól
Vinnslustöðin óskar starfsmönnum

sínum til lands og sjávar, 
Vestmannaeyingum og landsmönnum 

öllum gleðilegra jóla 
með ósk um farsæld, frið 

og gæfu á nýju ári.
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H ið árlega golfmót VM 
var haldið föstudaginn 
6. ágúst á Hvaleyrarvelli, 

Golfklúbbnum Keili. Mjög fín þátttaka 
var á mótinu.

Sigurvegari VM mótsins var Daði 
Granz 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 Daði Granz á 41 punktum
2.sæti Baldvin Agnarsson  
á 38 punktum
3.sæti  Ævar Rafn Þrastarson á 36 
punktum

Úrslit höggleiks voru eftirfarandi:
1.sæti Eðvarð Ingi Björgvinsson  
á 81 höggum
2.sæti Gunnar Bergmann Gunnars-
son á 84 höggum
3.sæti  Georg Júlíus Júlíusson á 88 
höggum

Veitt voru nándarverðlaun á 
eftirfarandi brautum
Á 6. braut var Magnús Arnar 
Kjartansson næstur holu og hlaut 
að launum gjafabréf í helgarleigu í 
bústað VM. Á 10. braut var Ragnar 
Halldórsson næstur holu og hlaut 
að launum gjafabréf í helgarleigu í 
bústað VM.

Veitt voru verðlaun fyrir lengsta 
upphafshögg á braut.
Á 9. braut átti Magnús Arnar 
Kjartansson lengsta upphafshöggið 
og hlaut að launum gjafakort frá 
Guðmundi Arasyni ehf. að upphæð 
10.000 kr.

Golfmót VM



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!
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ViðtaL



E iríkur Aðalsteinsson er 
uppalinn Akurnesingur 
sem útskrifaðist úr Vélskóla 

Íslands árið 1978 og fór þá strax 
á sjóinn enda var sjómennskan 
honum þá vel kunn en bæði fyrir 
og með námi stundaði hann sjóinn. 
Nú, 43 árum síðar, starfar Eiríkur 
sem vélfræðingur hjá Veitum og 
fylgist með því að heita vatnið skili 
sér örugglega til íbúa höfuðborgar-
svæðisins. Á þessum 43 árum hefur 
Eiríkur komið víða við sem vélstjóri á 
hvalbátum, togurum og fragtskipum. 
Hann var í frumkvöðulsstarfi hjá 
Slysavarnaskóla sjómanna um borð 
í Sæbjörgu, fór í nám til kennslu-
réttinda í Kennaraháskóla Íslands 
og kenndi verðandi vélfræðingum 
um tíma.

VM félagar fjölmennir
„Núna, þegar ég tala við þig í 
nóvember, er rennsli heita vatnsins 
á höfuðborgarsvæðinu um 11.700 
rúmmetrar á klukkustund sem er 
nokkuð venjulegt miðað við árstíma 
en mest hefur það farið í um 17.000 

rúmmetra. Þessir tæplega 12.000 
rúmmetrar, sem nú flæða um allt 
æðakerfið, samsvara 850 megavött-
um í orku, sem er talsvert, en um 
55% af þessu kemur frá Hellisheiðar- 
og Nesjavallavirkjunum sem senda 
okkur heitt vatn auk rafmagns 
en annað vatn er úr borholum,“ 
segir Eiríkur í upphafi spjallsins 
en til samanburðar má geta þess 
að Kárahnjúkavirkjun skilar af sér 
690 megawöttum af orku svo orkan í 
hitaveituæðum höfuðborgarsvæðis-
ins er talsvert meiri.

Eiríkur telur að um 40 félags-
menn VM starfi hjá samstæðunni 
sem á rætur til Orkuveitunnar, 
þ.e. hjá Orku náttúrunnar, Veitum, 
virkjununum og því öllu. Þar af eru 
24 vélfræðingar. „Við erum teymi 
fimm vélfræðinga, einn rafvirki og 
einn aðstoðarmaður sem sjáum um 
dreifingu heita vatnsins á höfuð-
borgarsvæðinu fylgjum því eftir frá 
borholunum í hús notenda og þar er 
að mörgu að hyggja. Þ.e.a.s. við sjá-
um um allt sem lítur að dreifingunni. 
Þetta eru þó nokkuð mörg mannvirki 

eins og lokahús, dreifikerfið, 
dælustöðvar og yfir 50 borholur.“ 
Eiríkur segir svo sex vélfræðinga vera 
í stjórnstöð á vöktum og fylgjast með 
öllu. Þeir grípa inn í, ræsa og stoppa 
borholur eftir álagi hverju sinni. „Ég 
var á bakvöktum áður en svo var 
okkur, sem orðnir erum sextugir, 
boðið að hætta á bakvöktunum og 
láta þá yngri um það. Ég var feginn 
þegar ég losnaði af bakvöktunum. 
Við mætum bara klukkan átta á 
morgnana í norðurhús Orkuveitunn-
ar, þar sem við höfum aðstöðu og 
þar er okkur útdeild verkefnum. Við 
erum með ákveðið viðhaldskerfi 
sem er fyrirbyggjandi rútínueftirlit. 
Svo förum við út á mörkina líka eins 
og í borholueftirlitið. Það er þriggja 
daga vinna að gera mælingar og 
skrá niður spennu, rennsli og fleira 
auk þess sem við gerum mælingar á 
vatnsyfirborðinu neðan jarðar. Þetta 
er víðfeðmt. Það er öll Reykjahlíðin, 
Mosfellssveitin og allt suður á Vellina 
í Hafnarfirði og svo þegar stærri bil-
anir verða þá sinnum við þeim en 
þurfum ekki að koma að minni 

Orkan sem flæðir um 
heitavatnsæðar höfuð-
borgarsvæðisins er mikil

Eiríkur Aðalsteinsson vélfræðingur hjá Veitum:

Höfundur: Haraldur bjarnason

ViðtaL
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bilunum sem ákveðnir starfsmenn 
sinna.

Hvalbátarnir og gufuvél-
arnar voru mikill skóli
Eiríkur hafði verið á sjó áður en hann 
byrjaði í Vélskóla Íslands en þaðan 
útskrifaðist hann árið 1978 og Eiríkur 
segist nýlega hafa tekið það saman að 
hann sé með 6.415 daga skráða á sjó, 
hvorki meira né minna. Áður en hann 
byrjaði í Vélskólanum og á sumrin 
með skólanum var hann á hvalbát-
unum og vann við að keyra gufuvélar 
þeirra. „Ég hefði ekki viljað missa af 
þessum hluta starfsævinnar. Þetta var 
mikill skóli og á þessum árum voru 
alvöru hvalvertíðar sem stóðu allt 
sumarið. Fyrstu tvær vertíðirnar 1976 
og 77 var ég Hval 7 en svo eftir að 
ég kláraði skólann var ég Hval 9 eina 
vertíð. Svo eftir að ég kláraði skólann 
fór ég að leita að plássi og það fyrsta 
var á togaranum Framnesi frá Þingeyri 
en þar var ég í fjögur ár. Ég náði að 
plata konuna til að flytja vestur eftir að 
ég hafði fyrstu tvö árin bara flogið á 
milli í fríum og stoppum. Við bjuggum 
á Þingeyri í tvö ár en hún kunni ekki 
nógu vel við þetta, fannst þetta of 

innilokað, svo við fluttum til Húsavík-
ur. Þar var hins vegar ekkert vélstjóra-
pláss laust á Húsavíkurtogurunum 
svo ég réði mig á Stakfellið sem kom 
þá nýtt til Þórshafnar. Ég fór með að 
sækja það til Noregs 1982. Ég var á 
Stakfellinu í eitt og hálft ár. Ég var hins 
vegar alltaf í sambandi við Kristján Ás-
geirsson, framkvæmdastjóra hjá 
Höfða á Húsavík, og ég sagði þeim 
það á Þórshöfn að ég vildi helst róa 
úr heimahöfn. Kristján sagði mér hins 
vegar að hann gæti ráðið mig sem 
háseta strax en hann skyldi hafa mig í 
huga um leið og það losnaði eitthvað 
vélstjórapláss. Svo kom að því að það 
losnaði vélstjórapláss á togaranum 
Júlíusi Havsteen, flottu skipi sem 

upprunnið var á Akranesi eins og 
ég, en þar var skipið smíðað á sínum 
tíma. Þetta var nettur og fallegur 
togari auk þess að vera mjög gott 
sjóskip. Svo skemmdi það ekki fyrir 
að þarna var góð afkoma. Við vorum 
á rækju og hún gaf vel af sér. Þarna 
um borð var ég í tvö og hálft ár en 
ég var farinn að huga að því að koma 
mér í landi og klára smiðjutímann. 
Ég var ekki með full réttindi þar sem 
mig vantaði smiðjuna. Mér fannst ekki 
eftirsóknarvert að taka smiðjunám á 
Húsavík því þar var láglaunasvæði og 
farið að halla undan fæti hjá togara-
útgerðinni sem smiðjan var að þjóna. 
Það munaði litlu t.d. að þeir misstu 
Kolbeinseyna frá sér á þessum tíma.“

Í smiðju hjá Ríkisskipum
Eiríkur segir að þau hjónin hafi því 
orðið sammála um að flytja suður 
aftur og úr því hafi orðið 1986. 
„Ég fór þá að vinna í vélsmiðju 
hjá Ríkisskipum. Komst þar á samning 
en vandinn var að verkstæðisformað-
urinn var ekki með meistararéttindin 
en pabbi var að vinna þarna og hann 
leppaði þetta fyrir mig. Hann var 
því á pappírunum meistarinn minn. 
Meginvinnan þarna var að þjónusta 
strandferðaskipin og alla lyftarana 
sem þarna voru.  Svo vorum við í 
gámaviðgerðum líka þegar tjón varð á 
þeim. Þetta varð svo til þess að ég réði 
mig sem vélstjóra hjá Ríkisskipum á 
strandferðaskipið Heklu að loknu 
vélvirkjanáminu í smiðjunni. Þar um 

Eiríkur við vélstjórastörf 
um borð í Hval 7 árið 1976ViðtaL

Hvalur 9 á siglingu inn Hvalfjörð. Þar um borð var Eiríkur vélstjóri síðustu hvalvertíð sína. 
 Mynd: hb



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!
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borð var ég þegar við fengum bréf frá 
Halldóri Blöndal samgönguráðherra 
um að leggja ætti fyrirtækið niður og 
mannskapnum væri sagt upp. Ég kunni 
vel við þessar strandsiglingar. Við tókum 
alltaf hálfan hring á móti Esjunni. Svo 
var tilbreyting í þessu líka því um tíma 
vorum við í siglingum til Færeyja með 
laxafóður í fiskeldi Færeyinga. Fóðrið 
tókum við bæði í Reykjavík og á Akur-
eyri. Þetta voru skemmtilegir túrar. Við 
fórum þá hálfa hringferð til Austfjarða, 
skutumst þaðan til Færeyja og kláruðum 
svo ströndina í hina áttina þegar við 
komum til baka úr Færeyjaferðinni.“

Snúið að fara Kerlingaskarð 
og Hvalfjörð í stuttu stoppi
Eftir að Ríkisskip voru lögð niður 
og strandsiglingum hætt réði 
Eiríkur sig í afleysingar á togara frá 
Grundarfirði. „Þetta byrjaði með því 
að ég ætlaði að vera í þrjá mánuði á 
Klakki sem keyptur hafði verið frá 
Vestmannaeyjum og eftir þessa þrjá 
mánuði keypti fyrirtækið togarann 
Sölva Bjarnason frá Tálknafirði og 
ég fór þangað um borð. Þarna var ég 
þá aftur kominn á Akranessmíðaðan 
togara því hann, eins og Júlíus Hav-
steen, var smíðaður hjá Þ&E á 
Akranesi þótt ólík skip væru. Skipið 
fékk nafnið Drangur. Ég var þarna 
um boð í eitt og hálft ár. Þetta var 
svolítið snúið að vera á skipi frá 
Grundarfirði en búa í Kópavoginum. 
Hvorki Vatnaleiðin né Hvalfjarðar-
göngin voru komin svo til að komast 
heim þurfti ég að keyra Kerlinga-
skarðið og síðan Hvalfjörðinn svo 
það var mikill tími sem fór í ferðalög. 
Þegar Hraðfrystihús Grundarfjarðar 
og Fiskiðjan á Sauðárkróki svo 
sameinuðust hætti ég.“

Var í fríi þegar Dísarfell sökk
Eiríki hefur alltaf þótt betra að róa 
úr heimahöfn og búandi í Kópavogi 
er Reykjavík nánast heimahöfn svo 

hann flutti sig yfir til Samskipa 1995 
og réði sig sem vélstjóra á Helgafell. 
Rútan, sem þeir sinntu á þessum 
árum í tveggja vikna túrum með 
tveggja daga hléi á milli, var Reykja-
vík, Vestmannaeyjar, Færeyjar, Imm-
ingham, Rotterdam, Hamborg og 
Norðurlöndin. Eftir ár á Helgafellinu 
var það selt og Eiríkur fór til Bremer-
haven með áhöfn í ársbyrjun 1996 að 
sækja nýtt skip; Dísarfell, sem biðu 
þau slæmu örlög að sökkva austur af 
Íslandi rúmu ári seinna, í mars 1997. 
„Ég var heppinn. Þetta var í frítúr hjá 
mér og ég var því heima þegar skips-
félagar mínir lentu í þessum miklu 
hremmingum með þeim afleiðingum 
að tveir skipsfélagar létust. Þetta var 
mikið sjokk en eftir þetta var svolítill 
losarabragur á þessu hjá okkur og 
Samskip varð að taka skip á leigu. 
Ég sá ekki í framtíð í þessu og réði 
mig til Eimskips og var þar vélstjóri 
frá haustinu 1997 þangað til í byrjun 
árs 1998 að ég frétti af flottu djobbi 
hjá Slysavarnaskóla sjómanna þar 
sem ég var svo yfirvélstjóri í átta 

ár. Þegar ég byrjaði vorum við með 
gamla Þór undir Sæbjargarnafninu 
en svo þegar Hvalfjarðargöngin 
komu í júlí þetta ár þá fengum við 
bílferjuna Akraborg og hún varð að 
miðstöð Slysavarnaskóla sjómanna; 
Sæbjörgu. Um tíma var ég yfirvél-
stjóri á tveimur skipum, fyrrum Þór 
og fyrrum Akraborg.“

„Allt í gangi niðri og 
þú ert tekinn við“
Eiríkur segir að áhugavert hafi 
verið að taka þátt í því  braut-
ryðjendastarfi sem unnið var í 
Slysavarnaskóla sjómanna undir 
dyggri stjórn Hilmars Snorrasonar. 
Sem fyrr segir var gamla varðskipið 
Þór enn í notkun þar sem Sæbjörg 
þegar Eiríkur byrjaði en um leið og 
Hvalfjarðargöng voru opnuð fyrir 
umferð í júlí 1998 tók slysavarna-
skólinn við Akraborginni, sem varð 
Sæbjörg. Eiríkur fékk smá aðlögun 
fyrir yfirvélstjórastarfið á nýrri 
Sæbjörgu hjá fyrrum sveitungum 
sínum af Akranesi.  

Togarinn Sölvi Bjarnason BA-65 í smíðum hjá Þ&E á Akranesi. Eiríkur varð vélstjóri á 
þessu skipi þegar það var keypt til Grundarfjarðar og fékk nafnið Drangur. Mynd hb

Sæbjörgin við bryggju Þórshöfn í Færeyjum árið 2005  en þangað fór skipið í tilefni 25 ára 
afmælis systursamtaka Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Einnig var siglt til Klaksvík-
ur að heimsækja slysavarnaskólann þar.

ViðtaL
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„Ég var búinn að fara nokkrar ferðir 
milli Reykjavíkur og Akraness og 
lærði á vélarúmið hjá vélstjórunum 
Hreggviði Hendrikssyni og Jóhanni 
Þóroddssyni frá Bekansstöðum. 
Þegar Hvalfjarðargöngin voru 
opnuð fór Akraborgin sérstaka ferð 
inn á Hvalfjörð til að halda upp 
á tímamótin. Þaðan var svo siglt til 
Reykjavíkur þar sem farþegar voru 
settir í land og við frá Slysavarna-
skóla sjómanna fórum um borð og 
sigldum með skipinu upp á Skaga. 
Þegar þangað var komið og búið að 
binda kom Hreggviður yfirvélstjóri 
til mín og sagði: „Jæja Eiríkur minn 
það er allt í gangi þarna niðri og þú 
ert bara tekin við. Þið eigið þetta 
bara.“ Þetta var á laugardegi og 
við vorum þarna fram á rauðanótt 
að merkja skipið og gera allt klárt. 
Á sunnudagsmorgni mættu svo 
ráðherrar og önnur fyrirmenni 
til að afhenda skipið og taka við 
því formlega. Við sigldum síðan 
til Reykjavíkur og tveimur dögum 
seinna fórum við með skipið í slipp 
til Akureyrar þar sem því var breytt 
úr bílferju í skólaskip.“

Fór í Kennaraháskólann
Akraborgin, síðar Sæbjörg, hentaði 
að sögn Eiríks mjög vel til breytinga 
í skólaskip. „Þarna var hreinlega 
innréttað bátslíkan á bíladekkinu 
sem nýttist vel til kennslu. Svo 

er mikið pláss þarna fyrir allt 
sem þarf fyrir þessa kennslu á 
námskeiðunum. Við sigldum alltaf 
með farþega á sjómannadaginn og 
eftir það sigldum við hringinn um 
landið og héldum námskeið fyrir 
sjómenn. Við fórum nánast á öll 
sjávarútvegspláss landsins og alveg 
norður til Grímseyjar. Á þessum 
tíma byrjuðum við líka að halda 
námskeið fyrir smábátasjómenn á 
þessum árum. Þessar hringferðir 
lögðust svo sjálfkrafa af þegar kom 
að því að mikið viðhald þurfti á 
skipið og skólinn réði ekki við slíkt. 
Þá missti það haffærnisskírteinið og 
hefur ekki verið með það í nokkur 
ár. Ég var ekki bara yfirvélstjóri 
þarna því ég var líka að kenna 
á námskeiðunum og sinnti þá 
helst þeim þáttum sem sneru að 
vélarrúmi skipa. Þessu til viðbótar, 
eða  frá árinu 2002, hef ég verið 
félagi í Björgunarsveitinni Ársæli 

og gegndi stöðu vélstjóra og 
síðar skipstjóra á björgunarskipinu 
Ásgrími S. Björnssyni þar til kom 
að endurnýjun réttinda á sjó vorið 
2016. Þá ákvað ég að endurnýja 
ekki réttindin enda mikið að gera 
í öðrum félagsstörfum. Veturinn 
2004-2005 tókum við okkur til 
fimm úr áhöfn Sæbjargarinnar 
og skráðum okkur í Kennarahá-
skólann. Þar stunduðum við nám 
sem veitti okkur kennsluréttindi. 
Þegar ég var svo kominn með þessi 
kennsluréttindi í öryggisfræðslu og 
á mínu sviði í vélstjórn var svolítið 
freistandi að nýta sér það svo ég 
fór að bera víurnar í kennslu við 
Vélskólann eða Fjöltækniskólann 
eins og hann hét þarna 2006 en það 
nafn kom eftir sameiningu Vélskól-
ans og Stýrimannaskólans 2003. 
Ég talaði við Ásgeir Guðnason, sem 
var einu sinni vélstjóri á Akraborg 
en hann var deildarstjóri vélstjórn-
arsviðs í skólanum og hann réði mig 
í vinnu. Þarna hóf ég kennslu og var 
næstu sex árin. Ég kunni bara vel 
við mig í kennslunni en eftir allar 
sameiningarnar sem enduðu með 
því sem Tækniskólinn er í dag þá 
urðum við svolítið útundan þarna 
vélskólamenn. Við vildum fá betra 
kennslupláss sem hýsti gamla mötu-
neytið í sjómannaskólahúsinu en 
fengum ekki því þangað átti að setja 
hárgreiðslunám sem síðar endaði 

Frá þyrluæfingu á Sundunum við Reykjavík. Framan við Eirík er Þráinn Skúlason sam-
kennari hans við Slysavarnaskóla sjómanna. Þyrlan er TF-SIF sem nú er á flugminjasafn-
inu á Akureyri. Myndina tók Hilmar Snorrason skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna.

Borholueftirlit er hluti af þeim verkefnum sem Eiríkur sinnir hjá Veitum.

ViðtaL
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með því að margmiðlunarskólinn 
fór þar inn og við vorum áfram í 
sömu þrengslunum. Við kennararn-
ir gerðum út þriggja manna teymi á 
fund menntamálaráðherra, sem þá 
var Katrín Jakobsdóttir, en það bar 
lítinn árangur annan en við átum 
vínber hjá henni í ráðuneytinu. 
Þetta endaði með því að ég sagði 
upp án þess að hafa nokkuð í hendi 
að fara í. Ég talaði við gamla félaga 
hjá Eimskip og þeir hentu mér 
um borð í Selfoss þar sem ég var 
vélstjóri frá ársbyrjun 2012 og fram í 

ágúst en það hafði nú kannski ekki 
verið meiningin á gamals aldri að 
fara að stunda sjóinn aftur.“

Lokaspretturinn hjá Veitum
Eiríkur sagðist svo hafa frétt af því 
þegar líða tók á sumarið 2012 að 
það væru laus störf hjá Orkuveit-
unni. „Það var innanbúðarmaður 
þar sem gaukaði þessu að mér 
og spurði hvort ég hefði ekki 
áhuga og þangað var ég kominn 
1. september og þar sé ég fram 
á að taka lokasprettinn,“ segir 

Eiríkur Aðalsteinsson, 67 ára og 
löggilt gamalmenni, en hve lengi 
ætlar að hann að vinna? „Ég er 
ekki alveg búinn að ákveða það, 
þeir hafa nú verið að hætta einn af 
öðrum jafnaldrar mínir en konan 
mín, Ingibjörg Jónmundsdóttir 
frá Hrafnsstöðum í Svarfaðardal, 
er tveimur árum yngri en ég og 
kannski mætumst við bara á miðri 
leið í þessu.“ Þau hjónin eiga þrjú 
uppkomin börn á aldrinum þrjátíu 
og eins árs til fjörutíu og þriggja 
ára og barnabörnin eru fjögur. 
Eiríkur og Ingibjörg hafa í mörg ár 
stundað það að ferðast um Evrópu 
á húsbíl sem þau hafa flutt utan 
með Norrænu að vori og ferðast 
um á honum eins og orlofsdagar 
hafa leyft. Hann segir Covid hafa 
aðeins sett strik í reikninginn en 
þau vonist til að halda þessu áfram 
á næstu sumrum og kannski enn 
meira þegar kemur að starfslokum.

Hjónin Ingibjörg Jónmundsdóttir og Eiríkur Aðalsteinsson við húsbíl sinn sem þau hafa 
ferðast á víða um Evrópu síðustu sumur.

Barnabörnin fjögur, talið ofan frá:  Sævar 
Þór Finnsson, Dagmar Hekla Finnsdóttir, 
Hákon Torfi Harðarson og Kolbrún Katla 
Finnsdóttir.

Ingibjörg og Eiríkur með börnum sínum þremur, þeim Elínu, Birnu og Finni. Myndin var 
tekin þegar Birna varð stúdent 2010.

ViðtaL
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ViðtaL
Í Vélahúsinu sem stendur á lóð Sjómanna-

skólans gamla stendur Víglundur Laxdal 
Sverrisson í ströngu við að leiðbeina 

nemendum milli nýrra og gamalla tækja af 
öllum stærðum og gerðum.
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„Öll önnur
nám styttri“

Langflestir umsækjendur voru um nám við Tækniskólann í haust af öllum 

framhaldsskólum landsins, eða 375, eða 15 fleiri umsóknir en næsti skóli á eftir, en skólinn er 

jafnframt stærsti framhaldsskóli landsins með á þriðja þúsund nemendur í heildina. Íslensk 

stjórnvöld hafa sett sér það markmið að fjórðungur nýnema sem útskrifast úr grunnskólum 

landsins fari beint í starfsnám sem hluti af samkomulagi menntamálaráðuneytisins, Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga og Samtaka iðnaðarins. Átaksverkefnið, sem var kynnt í ársbyrjun 

2020, ber yfirskriftina Fyrir mig! Það fól í sér ýmsar aðgerðir til að gera starfsnám sýnilegra, 

aðgengilegra og eftirsóknarverðara fyrir nýnema sem flestar eru hafnar eða eru í framkvæmd.

Höfundur: Höskuldur Marselíusson

Tækniskólinn – skóli 
atvinnulífsins eins og hann 
heitir formlega er byggður á 

grunni gömlu Iðnskólanna í Reykjavík 
og Hafnarfirði ásamt Stýrimanna- og 
Vélskóla Íslands. Vélstjórnarhlutinn 
er einmitt staðsettur í Sjómanna-
skólanum Háteigsveg, sem er 
gamla húsnæði þess síðastnefnda, 
meðan málmtæknin er nú kennd í 
húsnæði gamla Iðnskólans í Hafnarf-
irði. Í heild er skólinn alls í níu húsum 
víðs vegar um höfuðborgarsvæðið en 
í sumar var loks undirrituð viljayfirlýs-
ing um að flytja alla starfsemina í nýtt 

húsnæði í Hafnarfirði sem nú er hluti 
af stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar. 

Víglundur Laxdal Sverrisson 
fagstjóri vélstjórnarnámsins bindur 
miklar vonir við nýtt framtíðar-
húsnæði skólans til að hægt sé að 
standa undir auknum áherslum á 
starfsnám. „ Við erum alltaf með 
nálega fullt hús hérna hjá okkur 
þegar bæði vélstjórn og vélvirkjun 
er tekin saman, en hins vegar er 
pláss til að bæta við fleiri nem-
endum í málmtæknina. Til bæta 
við mikið fleirum í vélstjórninni 
þyrftum við númer eitt, tvö og þrjú 

stærra húsnæði og meiri mann-
afla,“ segir Víglundur. Hann segir 
jafnframt brýnt að uppfæra ýmsan 
tækjabúnað vélstjórnarnámsins í 
takt við nútímann.

„Tækin sem við erum með í dag 
virka flest vel að því leitinu til að 
þau eru einföld og því gott að 
kenna grunninn á þeim, en þau eru 
mörg hver orðin slitin. Við horfum 
hins vegar fram á að við þurfum 
að uppfæra tækin til að undirbúa 
nemendur fyrir orkuskiptin og fjórðu 
iðnbyltinguna og svo vantar okkur 
sérhæfðari kennslutæki. Það er, í 
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stað þess að fá hingað einfaldlega 
vél sem þarf að breyta og gera 
æfingar í kringum hana, þá eru nú 
komin sífellt betri tæki sérstaklega 
hönnuð fyrir kennslu. Við eigum í 
bland við ný framúrskarandi tæki, 
30 til 40 ára gömul kennslutæki og 
þar er kominn tími á endurnýjun. Í 
stað þess að við kennararnir séum 
að segja, þetta er sveifarhús eða 
þetta er stimpilstöng þá eru þessi 

nýju kennslutæki að leiða nemendur 
áfram skref fyrir skref svo þeir læra að 
læra með því að ná í upplýsingarnar. 
Það er kennslufræðin sem við viljum 

nota í dag því þegar þeir koma út á 
vinnumarkaðinn verða þeir að geta 
náð sér í upplýsingar sjálfir í stað 
þess að standa og bíða. Við erum að 
taka þessi skref núna í náminu, að 
kenna þeim að leita sér upplýsinga 
sjálfir en við þurfum að endurnýja 
bæði búnað og kennsluaðferðir til 
þess og erum byrjaðir á því. Þessi 
nýju tæki eru auðveld að því leiti að 
þeim fylgir oft allt sem til þarf svo 
það er mjög fljótlegt að setja þau inn 
í kennsluna og þau virka vel til að 
skila góðri þekkingu.“

Væri bylting að geta búið 
til eigið kennsluefni
Víglundur segir að með nýju 
tækjunum sé hægt að fá betri 
nýtingu úr gömlu vélunum sem 
skólinn eigi í dag. „Okkur vantar í 
fyrsta lagi útvíkkun á hermunum sem 
við erum með, en við eigum alvöru 
Full mission vélahermi en okkur 
vantar einfaldari herma til að kenna 
á á lægri stigum. Þá herma gætum 
við tvinnað saman við vélbúnaðinn 
sem við eigum. Kennsluaðferðin sem 
þeir byggja á kallast Computer Ba-
sed Learning, þar sem nemandinn 
tekur fyrir staka hluti eða stök kerfi 
vélarúmsins en í pakkanum fylgja lif-
andi hermiútgáfa og teikningar, 
fróðleikur og myndir af búnaðinum,“ 
segir Víglundur sem byggir kennslu-
aðferð sína á þremur vinklum.

„Nemendur þurfa í fyrsta lagi að 
geta lesið um hlutina sem þeir eru 
að vinna með, sem þeir kannski 
gera síst. Í öðru lagi þurfa þeir að 
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heyra okkur kennarana útskýra 
hvernig þeir virka meðan þeir eru 
sjálfir með þá í höndunum og fá að 
þreifa á þeim og taka í sundur. Loks 
í þriðja lagi þá gefur tölvutæknin 
okkur í dag þann möguleika að 
sýna þeim hlutina í þrívíddarmynd. 
Með því að setja saman þessar þrjár 
aðferðir í eitt þá ertu að búa til 

nýjan heim fyrir nemendurna, því 
ég veit að ef þú ert bara með bókina 
og einlínuteikningar, þá geturðu 
ekkert spurt og séð hvernig þeir 
virka og þá skilurðu oft ekki neitt. 
Við þurfum sífellt að vera að þróa 
okkur og fylgjast með þróuninni, 
en við notum í dag ýmis myndbönd 
sem sýna til dæmis hvernig flæði 

er í lögnum og virkni vélabúnaðar 
en okkur vantar svolítið að geta 
gert þetta skref sjálfir. Það væri 
alger bylting ef við gætum búið til 
svona kennsluefni sjálfir með þau 
tæki sem við erum að vinna með 
eða keypt slíka þjónustu. Við eigum 
reyndar myndverið til þess að gera 
það en okkur vantar bæði fjármagn 

Sum tækjanna sem notuð 
eru enn í kennslu í vélstjórn 
og vélfræði eru allt að 
fjögurra áratuga gömul 
en nýta mætti mörg eldri 
tækjanna betur með nýjum 
og tæknilegri búnaði.

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

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

hedinn.is
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og aðgang að efni, en með því 
gætum við búið til miklu háþróaðra 
námsefni sem aftur gæti hjálpað 
okkur við að stytta námstímann því 
við gætum komið lærdómnum til 
skila hraðar og fyrr.“

Hlutfallsleg fækkun 
nýnema frá 2005
Þó lengi hafi verið talað fjálglega um 
að auka þurfi veg og vanda starfsnáms 
hér á landi og þá sérstaklega tækni-
náms og áhuga nemenda á því eru 
nú teikn á lofti að aðgerðir stjórnvalda 
og hagsmunaaðila sem byggja á 
fyrrnefndu samkomulagi séu að skila 
sér. Þannig fóru ríflega 15 prósent, 
eða 642 þeirra 4224 nýnema sem 
skráðu sig beint í framhaldsnám eftir 
að grunnskólanámi lauk í starfsnám 
haustið 2020, en síðustu þrjú ár þar 
á undan hafði hlutfallið verið um 
og undir 14 prósent. Frá árinu 2005 
hefur hlutfall nýnema sem fara beint í 
starfsnám farið jafnt og þétt lækkandi 
úr um 21 prósent í upphafi tímabilsins, 
með þeirri undantekningu að haustið 
2014 skar sig úr þegar mikið stökk kom 
og hlutfallið fór í 21,5 prósent.

Af 2.436 nemendum sem skráðir 
voru í Tækniskólann haustið 2020 
voru 224 þeirra í Véltækniskólanum 
sem nær yfir vélstjórn, vélvirkjun, 
rennismíði, stálsmíði og flugvirkjun, 
þar af langflestir í vélstjórn eða 
147. Þar var nokkur fjölgun milli ára 
en haustið 2019 voru nemendur í 
vélstjórn 126, en enn er nokkuð í 
land með að fjöldinn nái því sem 
var haustið 2015 þegar 189 voru 
skráðir í námið. Hins vegar hefur orðið 
nálega þriðjungsfjölgun í vélvirkjun 
þar sem nemendur voru 29 haustið 
2020, eftir að hafa verið í kringum 20 
mörg undangengin ár þar á undan. 
Samanlagt voru nemendur í stál- og 
rennismíði 26 haustið 2020, meðan 
þeir hafa sjaldnast náð upp fyrir 20 
árin á undan.

Lengsta námið í Tækniskólanum
Víglundur segir mögulega skýringu 
á því að fleiri sæki ekki í vélstjórnar-
námið vera lengd þess.  „Ef þú ferð á 
heimasíðu skólans og ferð að kynna 
þér þetta þá eru öll önnur nám styttri, 
þegar allt er tekið saman, það er fimm 
ár ef þú ætlar alla leið í vélfræðinginn 
og svo bætist sveinspróf við,“ 
segir Víglundur sem er með ýmsar 
hugmyndir um hvernig væri hægt að 
gera námið meira aðlaðandi.

„Í dag erum við að útskrifa sjóvél-
stjóra á ýmsum stigum og svo full 
menntaða vélstjóra með ótakmörk-
uð alþjóðaréttindi og stúdentspróf 
á fjórum árum. Við þetta bætist svo 

eins árs viðbót sem gefur nafnbótina 
vélfræðingur sem snýr meðal annars 
að orkukerfi landsins. Þar að auki eru 
margir nemendur sem bæta við sig 
sjötta árinu líka í rafvirkjun. 

Í dag starfa trúi ég um 70 pró-
sent af fyrrum nemendum okkar í 
landi, mjög margir í orkugeiranum 
og ýmsum öðrum sérhæfðum 
stöfum.  Það er vélfræðingsnám-
ið sem ég sé því einmitt fyrir mér 
að væri tilvalið að endurskilgreina 
sem diplómanám á háskólastigi. 
Því hef ég hugsað að hægt væri 
frekar að setja þetta upp sem 
mismunandi leiðir, það er sjóvél-
stjórinn eins og er núna, það er 
vélstjóri með ótakmörkuð alþjóð-
leg réttindi, en svo væri líka hægt 
að fara stúdentsleiðina sem væri 
þá undirbúningur fyrir að verða 
vélfræðingur með grunn í rafvirkj-
un, orku- eða kælitækni sem væri 
þá diplómanám á Háskólastigi. 

Skilgreiningin á náminu þarf 
kannski að vera skýrari fyrir þá sem 
eru að velja námið og þegar verið 
er að auglýsa það að leiðirnar séu 
skýrari. Þetta er bara spurning um 
markaðssetningu, við þurfum að 
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náminu þarf kannski 
að vera skýrari fyrir 
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námið og þegar verið 
er að auglýsa það að 
leiðirnar séu skýrari.



gera námið eftirsóknarverða enda 
um frábært nám að ræða.“ 

Hugmyndir Víglundar um breytt 
skipulag passa ágætlega inn í þá 
umræðu sem átaksverkefnið nefnir um 
að rýna í skipulag starfsnámsins og 
vinnustaðanáms og horfa til tækifæra 
til úrbóta í því. Einn liður í því er að 
nú verður það ekki lengur á ábyrgð 
nemenda að finna meistara til að 
komast á samning hjá heldur verður 
það á ábyrgð skólans frá upphafi náms 
að finna nemendunum stað í starfs-
náminu. Til að einfalda þann hluta er 
upptaka rafrænnar ferilbókar þar sem 
skráð er færni og framgangur hvers 
nema. „Mér skilst að þessi breyting 
eigi að geta stytt starfstímann því nú 
ræðst þetta ekki bara af því að vera 
á samning í 18 mánuði, tímaskráð 
á greiðslum í verkalýðsfélag eins 
og verið hefur hingað til, heldur er 
ferlibókin notuð til að skrá hæfni, 
merkt er í bókina þegar nemandi 
kann til dæmis að skera gengjur, eða 
þegar hann hefur náð tökum á að 
slitmæla vél, það er að hann kunni 
að gera þetta og hitt, svo nú ræðst 
vinnustaðanámstíminn af því,“ segir 
Víglundur.

„Þetta er góð breyting ef vandað 
er til verks, því þetta hlýtur að 
þýða að nemendur flæða þá á milli 
starfsstöðva og jafnvel fyrirtækja 
þangað sem þeir geta fengið þá 
fagþekkingu sem þá vantar upp á. 
Það er að fyrst þú ert með samning 
við skólann þá sé það hann sem 
sendi nemendurna á milli staða. 
Vonandi taka fyrirtækin almennt 
vel í þetta, en álverin gera þetta 
einmitt í dag svona. Þau eru með 
samning við ýmis vélaverkstæði um 
að þeir taki nemana úr álverunum 
til sín í smá tíma og kenna þeim á 
vélahlutann þar sem álverin eru 
ekkert í því að taka upp vélar, svo 
þar verður þetta flæði.“

Tryggja verði að  
skólaleiðin sé jafngóð
Víglundur tók sveinspróf í Dan-
mörku og geldur hann ákveðna 
varnagla við þeirri þróun sem varð 
þar þegar ábyrgðin á því að nemar 
komist á samning var færð yfir á 
skólana. „Sá hluti breytingarinnar 
hefur verið keyrður lengi í Dan-
mörku og því miður, og þó ég geti 
nú ekki talað fyrir allt kerfið en ég 

þekki það aðeins, meðal annars því 
sonur minn er einmitt nýbúinn með 
iðnskóla þar, þá hefur markaðurinn 
ekki litið á þá nema sem þurftu að 
fara skólaleiðina sem nógu góða. 
Þannig hefur orðið til annar þrösk-
uldur og verður að passa sérstaklega 
vel upp á að sú þróun verði ekki 
hér,“ segir Víglundur. Hann vonast 
til þess að með öflugu samstarfi við 
fyrirtækin um slíka skólaleið fái hún 
ekki slíkan stimpil.

„Það er mikilvægt að hér verði 
bara einn flokkur af námi þar sem 
skólarnir komi nemunum út á 
atvinnumarkaðinn, í stað þess að 
þeir verði bara hérna hjá okkur að 
skrúfa upp skápa eða eitthvað. Það 
má ekki verða að skólaleiðin þýði 
að þeir nemendur verði settir í ann-
an flokk þar sem atvinnurekendur 
að henni lokinni segi ekki, já hvar 
varst þú í starfsnámi, nú í skólan-
um, já, ok ég ætla  að sjá hvort það 
séu ekki einhverjir fleiri sem sækja 
um. Ein leið til að útfæra þetta 
væri að hægt væri í meira mæli að 
vera í námi með starfi og þá væri 
meiri tenging á milli fyrirtækjanna 
og skólans. Þá gætum við tekið 
tillit til þess að nemendur kæmu 
inn til okkar á tímum sem henta 
fyrirtækjunum. Það eru dæmi 
um slíkt eins og þar sem ég var í 
starfsnámi hjá Ívari í FS suður með 
sjó, þá var skólinn með samning 
við slippinn þar sem nemar þaðan 
voru að taka áfanga með og í stað 
þess að hafa fasta stundatöflu þá 
gátu þeir komið inn hvenær sem 
var. Þá sendi slippurinn einn nema 
frá sér í skólann kannski á mánu-
degi, annan á þriðjudegi og þriðja á 
miðvikudegi því þá var höggið ekki 
jafnmikið af því að missa nemend-
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Víglundur Laxdal Sverrisson hefur kennt 
við Tækniskólann frá árinu 2018, en hann 
hefur komið víða við á ævi sinni, þar á meðal 
starfað fyrir stór dönsk iðnfyrirtæki.
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urna í skólann. Þannig að með því 
að tala meira á milli skólans og 
atvinnulífsins um hvernig hægt 
væri að finna ýmsar svona lausnir 
þá gæti það mögulega hjálpað til 
við að gera námið vinsælla, til 
dæmis með því að koma þeim sem 
eru í dag ómenntaðir á þessum 
vinnustöðum í nám.“

Sterkustu nemarnir 
í verkfræðinni
Ein þeirra breytinga sem átaksver-
kefnið hefur haft í för með sér er að 
bæta aðgengi fólks með starfs- og 
tæknimenntun að háskólum. Með 
reglugerðarbreytingu hefur nám 
þeirra verið sett til jafns við stúd-
entspróf úr bóknámi.

„Við erum í dag með góða 
tengingu við HR, en þeir tala 
um það í verkfræðinni að 
okkar nemendur séu sterkustu 
nemendurnir sem þeir fá til sín. 
Þeir koma bæði sæmilega sterkir 
í  stærðfræðinni og á bókina, 
en þar að auki koma þeir með 
verkþekkinguna. Svo höfum þá 
sérstöðu í dag að við erum eini 
vélskólinn á Norðurlöndum sem 
er ekki með vélstjórnarnám á 

háskólastigi,“ segir Víglundur sem 
er samt ekki viss um að það sé að 
öllu leiti rétta leiðin. Má þar taka 
undir með honum þegar bæði er 
kallað eftir því að fá nemendur 
fyrr út á vinnumarkaðinn og of 
takmarkaða möguleika nemenda 
sem passa síður í hefðbundna 
skólakerfið eftir því sem fleira nám 
hefur verið fært upp á háskólastig, 
nú síðast lögreglunám.

„Eftir að hafa búið lengi í 
Danmörku sá ég að vélfræðingur, 
tæknifræðingur og verkfræðingur 
eru á sama þrepi, þannig að þetta 
breytist þar í háskólanám. Ég ætla 
ekki að taka afstöðu til þess hvort 
svo eigi að vera eða ekki, mögulega 
gæti þetta fælt burtu þann hóp sem 
við erum með í dag. En námið teigir 

sig að mörgu leiti þangað upp, þó 
það sé alveg frá grunni hér líka. 
Í Danmörku þarftu fyrst einhvers 
konar iðnnám eða stúdentspróf til 
að komast inn í vélfræðinám sem 
er þá orðið þriggja ára háskólanám. 
Þess vegna segi ég að það væri ein 
lausn að við værum með einhvers 
konar millistig af því sem er hérna 
hjá okkur og því sem við sjáum í 
Skandinavíu, þannig að vélfræði-
námið, sem er eins og áður segir 
viðbót ofan á alþjóðlegu vélstjórn-
arréttindin sem taka fjögur ár, væri 
þá eins og eitt ár í háskóla, eða það 
sem oft er kallað diplóma þar. Við 
erum að kenna burðarþolsfræði, 
véltækni og annað slíkt sem er 
á háskólastigi svo ef við mynd-
um peppa það aðeins upp  á hærra 

ViðtaL

Víglundur hefur kennt við Tækniskólann frá árinu 2018 
en hann lauk sínu vélfræðinámi frá Vélskóla Íslands 1993 
og sveinsprófi í vélvirkjun 2 árum seinna í Danmörku. 
Víglundur hefur svo saumað við námið rafvirkjun 
og diplóma gráðum í kennslufræðum og viðskiptafræði 
sem sýnir hversu margir og fjölbreyttir möguleikarnir eru 
með vélfræðingsnám sem bakgrunn. Áður en Víglundur 
kom til starfa í Tækniskólanum hafði hann meðal annars 
starfað hjá tveimur stór fyrirtækjum í þessum faggreinum, 
skipafélaginu Maersk og legu framleiðandanum SKF.

Vann hjá Maersk og skf

„Við erum að kenna burðarþolsfræði, véltækni 
og annað slíkt sem er á háskólastigi svo ef við 

myndum peppa það aðeins upp  á hærra stig þá 
hefðu nemendur þetta val, að klára fyrsta ár í 

háskóla hér hjá okkur.“



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!
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stig þá hefðu nemendur þetta val, 
að klára fyrsta ár í háskóla hér hjá 
okkur.“

Fjórða iðnbyltingin kallar 
á máltækninema
Meðal annarra markmiða í 
átaksverkefninu er að ungu fólki 
sé með skipulögðum hætti veitt 
innsýn í starfs- og tækninám á 
framhaldsskólastigi og þeim kynnt 
þær fjölmörgu námsleiðir sem þar 
bjóðast og starfsmöguleika í kjölfar 
námsins. Jafnframt að nemendur, 
foreldrar og forráðamenn, kennarar 
og náms- og starfsráðgjafar séu 
upplýstir um þessa möguleika og 
tækifærin sem þeim fylgja. Auk 
þess verði aðgengi á landsbyggðinni 
í starfs- og tækninám bætt, og 
gerðar sóknaráætlanir í öllum 

landshlutum um skipulag aðgerða 
til eflingar starfs- og tæknináms. 
Með áherslum á starfs- og tækni-
nám í grunnskólum fylgir jafnframt 
áætlun um að endurskoða fjölda 
kennslustunda í list- og verkgrein-
um í öllum bekkjum grunnskóla, 
þar sem sérstaklega verði horft til 
unglingastigsins.

Víglundur segir þarna liggja 
ýmis tækifæri fyrir starfs- og 
iðnnám á Íslandi, og sér hann til 
dæmis tækifæri í því að kynna 
betur málmtækninámið fyrir 
grunnskólanemum.

„Það hefur ekki verið sótt 
jafnmikið í það og vélstjórnarnám-
ið, en þá vantar mögulega meiri 
kynningu. Við erum með grunn-
skólaval hérna, en það myndi 
hjálpa að fá aukna kynningu frá 

atvinnumarkaðnum líka. Það er 
stór heimur sem byggir á góðum 
renni- og stálsmiðum, fyrirtæki 
eins og Össur, sem einmitt hefur 
styrkt nema til náms hér við skól-
ann, Marel, Skaginn 3X, Valka og 
fleiri eru að kalla eftir rennismið-
um en það er ekki næg aðsókn. 
Ég geri mér ekki alveg grein fyrir 
í hverju það liggur, kannski væri 
gott að fá enn meiri tengingu 
við þessi fyrirtæki, en ég veit við 
þyrftum í fyrsta lagi að tæknivæða 
okkur frekar, það er að bæta við 
okkur tækjakosti og tengja námið 
frekar fjórðu iðnbyltingunni sem 
er að drífa áfram eftirspurn eftir 
tækjasmíði,“ segir Víglundur sem 
segir einmitt samtal um þessi 
mál vera í gangi milli skólans og 
fyrirtækja. 

„Nemendahópurinn okkar 
er mjög blandaður, alveg frá 
grunnskóla og svo koma menn 
hingað inn á þrítugs og fertugs-
aldri líka, svo við erum í svona 
25 ára meðalaldri, sem er frekar 
hátt, meðan Tækniskólinn í heild 
hefur séð meðalaldurinn fara 
lækkandi. Svo erum við að fá fullt 
af nemendum sem eru búnir með 
stúdentspróf. Ég hef heyrt mjög 
marga segja, afhverju vissi ég 
ekki af þessu námi fyrr, því hér er 
hægt að fara í styttra vélstjórnar-
námið, B-réttindin svokölluðu og 
sauma við það bæði vélvirkjun og 
stúdentspróf, sem er þá frábært 
stúdentsnám með starfsréttindum 
að auki. Þannig að hér er fullt af 
möguleikum sem eru kannski ekki 
sýnilegir öllum. Einn hópur sem ég 
hef til dæmis ekki orðið mikið var 
hjá okkur eru nemendur af erlend-
um uppruna meðan Tækniskólinn 
í heild er að fá mjög hátt hlutfall 
þeirra. Svo þar eru tækifæri til að 
kynna þetta frábæra nám betur.“

ViðtaL

Mikil saga er í gamla Sjómannaskólanum og sést tengingin við sögu skólans enn víða um 
gangana, sem nú hýsir ýmsa aðra starfsemi Tækniskólans.



Eitt helsta kennileiti  
borgarinnar
Vélstjórn og vélfræði eru kennd 
í gamla Sjómannaskólanum 
í Reykjavík, sem staðið hefur 
við Háteigsveg frá því hann var 
vígður á sjómannadaginn, 4. júní 
1944. Eins og glöggir lesendur 
sjá var húsið byggt meðan á 
seinni heimsstyrjöldinni stóð en 
stórhuga undirbúningur hússins 
hófst meðan kreppan mikla stóð 
sem hæst. Í greinargerð með 
tillögu að byggingu skólans sem 
gerð var árið 1938 er tekið fram að 
húsið eigi að vera „djarfmannleg 
auglýsing til vegfarandans um 
starf og þýðingu hinnar ís-
lenzku sjómannastéttar“. 
Má því segja að skólinn hafi verið 
leiðarljós sjófarenda á Íslandi 
í ríflega hálfa öld, en einnig 
átti það lengst af við í orðsins 
fyllstu merkingu því þangað 
til Höfðatorgsturninn var reistur 
nýttist turn skólans jafnframt sem 
innsiglingarviti fyrir Reykjavíkur-
höfn. 
Nú hefur nýr viti verið reistur við 
Sæbrautina til að taka við því 
hlutverki, en eins og frægt varð 

fór kostnaður við hann tvöfalt 
fram úr áætlun, úr 75 milljónum 
í 150 milljónir króna. Vélskóli Ís-
lands, sem var stofnaður árið 1915 
og Stýrimannaskólinn, sem má 
rekja allt aftur til ársins 1890, hafa 
því átt langa sögu í þessu glæsi-
lega húsi sem verður að teljast 
eitt helsta kennileiti borgarinnar, 
en nú hyllir í að breytingar gætu 
orðið á því. 

Samkvæmt viljayfirlýsingu frá 
því í sumar er stefnt að því að 
flytja starfsemi Tækniskólans 
til Hafnarfjarðar sem staðfest er 
í  nýjum stjórnarsáttmála ríkis-
stjórnarinnar þar sem segir að 
nýjar höfuðstöðvar verði byggðar 
fyrir Tækniskólann í bænum, 
auk þess sem unnið verði að 
eflingu iðn- og verknáms um 
land allt.

„Ég hef heyrt mjög 
marga segja, afhverju 
vissi ég ekki af þessu 
námi fyrr, því hér er 
hægt að fara í styttra 

vélstjórnarnámið,  
B-réttindin svokölluðu 
og sauma við það bæði 

vélvirkjun og  
stúdentspróf.“

GIMLI FASTEIGNASALA // GRENSÁSVEGI 13, 108 RVK // S: 570 4800 // WWW.GIMLI.IS

Gimli fasteignasala óskar ykkur öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári 

og þakkar viðskiptin á liðnum árum

ViðtaL

t í m a r i t  V m  -  d e s e m b e r  2 0 2 1   3 1 



3 2   t í m a r i t  V m  -  d e s e m b e r  2 0 2 1

ViðtaL

Það eru komin tvö ár frá því 
samningar losnuðu. Það 
er alveg ljóst að SFS ætlar 

ekki að semja við okkur nema við 
gefum eftir samsvarandi eða meira 
úr hinum vasanum. Þannig að 
þeir komist frá þessum með núll 
prósent aukningu í launagreiðslum 
til okkar,“ sagði Guðmundur Helgi 
Þórarinsson formaður VM.

„Mér finnst við hafa verið með 
mjög hógværa kröfu. Aðalkrafa okkar 
að við fáum sambærilega greitt í 
lífeyrissjóð og aðrir landsmenn. 
Þannig að við fáum þessu 3,5 prósent, 
sem hefur verið kölluð tilgreind sem 
séreign ofan á lífeyrissjóðinn okkar 
og borgi þá í heildina 15,5 prósent en 
ekki tólf, eins og nú er.

Við erum líka með aðra kröfu. 
Við viljum að tryggingin hækki 
lágmarkshækkunum. Kauptryggingin 
okkar er fallvörn. Þó okkar menn séu 
sjaldan a tryggingunni, en þegar 
það gerist þarf hún að vera þannig 
að það sé hægt að lifa af henni. Það 
er erfitt að reikna út hver heildar-
kostnaður fyrir útgerðina yrði verði 
þessari kröfu okkar mætt. Tímakaupið 
fylgir tryggingunni. Okkar menn 
vinna meira en aðrir á tímakaupinu. 
Fyrir aðra um borð í skipunum skiptir 
tímakaupið litlu sem engu máli í 
flestum tilfellum.

Við höfum metið þetta sem svo að 
ef gengið yrði að kröfunum myndi 
það hækka launakostnað útgerðar-
innar um kannski tvo milljarða á 
ári. Á móti hafa þeir fengið, þegar 
tilgreinda séreignin kemur inn, þá 
kom ríkið til móts við launagreið-
endur með lækkun tryggingar-
gjalds. Þar fengu útgerðarmenn 
þrjú til fjögur hundruð milljónir til 
að mæta auknum greiðslum í líf-
eyrissjóði. Þeir hafa ekki skilað því 
til okkar manna eins og allir aðrir 
launagreiðendur gerðu. Útgerðar-
menn nutu lækkunar tryggingar-

gjaldsins án þess að hafa skilað 
peningunum til okkar manna.

Ef aukinn kostnaður þeirra vegna 
hærri lífeyrisgreiðslna yrði um 
einn og hálfur milljarður þá myndi 
það verða til lækkunar á ebidu, 
sem myndi síðan lækka auðlinda-
gjaldið, kannski upp á 500 milljón-
ir. Þegar allt er vegið og metið snýst 
þetta allt um kannski einn milljarð 
á ári í auknar greiðslur til sjómanna 
á fiskiskipum.

Við viljum ekki gefa okkur í 

„Þeir hafa aukið hörkuna“  
Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður VM:

Höfundur: sigurjón M. egilsson

„Ef við ætlum að fá sanngjarnt 
auðlindagjald verðum við að slíta í 

sundur veiðar og vinnslu.“
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þessu. Öll stéttarfélögin fimm, 
buðu þeim, fyrir kosningar, að 
skrifa undir einn samning til sex 
ára. Þeim fannst það ekki þess 
virði. Sögðu okkur að þessi aukni 
kostnaður myndi setja hluta af út-
gerðinni á hausinn. Þeir komu með 
nokkrar tillögur. Vildu stórhækka 
hlut okkar í tryggingunum okkar. 
Vildu ná milljarðinum til baka.

Ein tillagan þeirra var alveg 
brilljant. Þeir buðust til að ganga 
að kröfunum með því skilyrði að 
við tækjum að okkur að borga 
fjórðung af auðlindagjaldinu. Það 
er áhugavert að þeir hafi komið 
með þessa tillögu. Þeir sögðu okkur 
einnig njóta auðlindarinnar.

Frá því að við lögðum fram okkar 
tillögu, sem var snemma í haust, 
höfum við ekki talað saman. Við 
höfum verið í sambandi við sátta-
semjara. Þeir eru í raun ekki tilbúnir 
til að gera neitt. Þetta er í frosti.“

Ekki er þetta viðunandi.  
Ykkar félagsmanna vegna verðið þið 
að gera samning. Er ekki aðkallandi 
að þessu ljúki?
„Það er mjög aðkallandi. Fyrir 
kosningarnar töluðum við við 
þingflokkana og við heyrðum að 
þingmennirnir voru ekki tilbúnir að 
stíga inn í deiluna. Og SFS biðu þess 
sem yrði í kosningunum. Voru því 
ekki tilbúnir að klár neitt fyrr en að 
loknum kosningum.  

Staðan er þung og erfið. Við erum 
nú að hefja einu stærstu loðnuver-
tíð til margra ára. Almennt fiskverð 

hefur ekki verið hærra í jafnvel tíu 
ár. Það er nokkuð góð staða hjá út-
gerðinni. Þess vegna hafa sjómenn 

ekki verið tilbúnir í verkföll. Því er 
erfitt að fara í aðgerðir. Það þarf að 
vera full samstaða ef farið verður í 
aðgerðir.“

Þú segir ekki vera einhug meðal 
sjómanna til að fara í aðgerðir. 
Hvað ætli sé meðal útgerðarmanna, 
er einhugur þeirra megin?  
Hafið þið fundið hver staðan er þar?
„Þetta er snúin spurning. Eftir að 
slitnaði upp úr viðræðunum höfum 

ViðtaL

„Ég las í þingræðu að Guðmundur Kristjánsson í Brimi hafi fengið nærri milljarði í sinn 
vasa í fyrra og Guðbjörg Matthíasdóttir í Vestmannaeyjum, hafi fengið rúmar 600 milljón-
ir í sinn vasa. Ég veit svo sem ekki hversu áreiðanlegar þessar tölur eru.“
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við birt auglýsingar sem við höfum 
svo fylgt eftir með blaðaskrifum, við 
höfum talað við þingmenn og reynt 
að koma þessu til skila. Þingmenn 
hafa haft misjafnan áhuga á 
þessum málum.

Mér finnst að meiri samningsvilji 
sé núna hjá nokkrum útgerðum 
innan SFS. Þar skiptir mestu eftir 
á hvernig veiðum viðkomandi er. 
Það er alveg ljóst að þeim sem 
eru með uppsjávarveiðar hefur 
gengið betur en hinum. Litlar 
útgerðir sem eru kannski bara 
með snurvoðabát eða línubát og 
kannski litla vinnslu þar er minna 
svigrúm til að mæta okkar kröfum. 
Það getur verið erfitt þegar hóparn-
ir eru eins ólíkir og útgerðirnar 
geta verið.“

Þú hefur hvergi sparað þig í 
gagnrýni á stórútgerðina. Þær 
kaupa fiskinn af sjálfri sér og 
hvert raunverulegt verðmæti er er 
flestum ókunnugt.

„Við höfum oft vitnað í skýrslu, 
sem var gerð fyrir fjármála-
ráðuneytið, af Seðlabankanum, 
Hagstofunni, Skattstofunni og 
skattrannsóknarstjóra, þar vakna 
spurningar. Sumir segja að ég 
sé viljandi að lesa vitlaust út úr 
skýrslunni. Ég segi þá gagnrýni 
ekki vera rétta.“

Guðmundur bendir á flækju-
stigið. Útgerðin kaupir fiskinn af 
sjálfri sér, selur síðan sjálfri sér og 
það jafnvel oftar en einu sinni. Og 
jafnvel tveggja eða þriggja landa. 
Hann vill meina að með þessu sé 
unnt að snuða sjómenn, hafnirnar 
og ríkissjóð. Lætur nærri tuttugu 
milljörðum sem þannig hverfa úr 
hagkerfinu á ári, það er samkvæmt 
skýrslunni góðu.

„Ef þetta eru um tuttugu 
milljarðar þá vil ég meina að ef 
þessu verður breytt komi sjö til 
átta milljarðar af þessu beint 

í ríkiskassann. Það tapa allir. Það 
munar um minna á tímum sem 
þessum þar sem við höfum þurft 
að klífa brekkur. Að við skulum 
ekki sýna áhuga á að kanna hverjir 
geti borgað meira en þeir gera.

Það er merkilegt að útgerðar-
menn geti ekki sæst á að sjómenn 
njóti sambærilegra lífeyrisréttinda 
og annað fólk hefur. Það kom fram 
í fréttum að á þriðja ársfjórðungi 
þessa árs var hreinn hagnaður 
Síldarvinnslunnar tveir milljarðar 
og hrein hagnaður Brims var 2,8 
milljarðar. Við erum bara að tala 
um einn ársfjórðung og bara tvö 
stór fyrirtæki. Það hefur líka komið 
fram að á síðasta ári var hreinn 
hagnaður útgerðarinnar yfir tutt-
ugu milljarðar. Ég las í þingræðu 
að Guðmundur Kristjánsson í 
Brimi hafi fengið nærri milljarði 
í sinn vasa í fyrra og Guðbjörg 
Matthíasdóttir í Vestmannaeyjum, 
hafi fengið rúmar 600 milljónir 
í sinn vasa. Ég veit svo sem ekki 
hversu áreiðanlegar þessar tölur 
eru.

Á sama tíma erum við að berjast í 
heimsfaraldri. Við þurfum að skera 
niður og margir þurfa að taka á sig 
meiri byrgðar en áður að þá er til 
meðal okkar fólk sem lifir algjör-

lega utan sama hagkerfis og við hin 
búum við.

Þeir mega hagnast sem stofna 
fyrirtæki og reka þau vel. En það 
má ekki vera á kostnað þeirra sem 
vinna hjá þeim. Það má ekki vera 
þannig að kostnaðinum sé komið 
yfir á launþegann. Og hirt svo 
gróðann.

Útgerðarmenn hafa sagt við mig 
að þeim leiðist að ég opni ekki 
munninn án þess að kalla þá þjófa. 
Að þeir steli frá þjóðinni. Það er 
ekki eins og mér hafi dottið þetta 
í hug. Ég spyr bara spurninga 
sem aðrir hafa spurt án þess að 
fá svör. Af hverju er ekki svarað 
þegar Seðlabankinn spyr. Ekki 
einu sinni kannað. Í mínum huga 
er nóg til hjá útgerðarmönnum til 
að verða við kröfunum okkar. Þeir 
eru ákveðnir í að Excelskjalinu skal 
ekki breytt.“

Út í það óendanlega?
„Meðan staðan er sú að útgerðar-
menn segja að ekki verði komist 
áfram meðan sjómennirnir sættast 
ekki á þeirra lausnir. Sem ég kalla 
núlllausn, að færa úr einum vasan-
um yfir í hinn. Á meðan er pattstaða. 
Við þurfum að grípa til aðgerða. 
Spurningin er til hvers konar að-

Akurey AK 10: „Þeir buðust til að ganga að kröfunum með því skilyrði að við tækjum að 
okkur að borga fjórðung af auðlindagjaldinu. Það er áhugavert að þeir hafi komið með 
þessa tillögu. Þeir sögðu okkur einnig njóta auðlindarinnar.“ Mynd: -sMe



Gleðilega hátíð
Marel óskar félagsmönnum VM um allt land gleðilegrar 
hátíðar og farsæls komandi árs.

gerða getum við gripið. Hver er rétta 
tímasetningin. Staðan er þannig nú 
að ég held að öll stéttarfélögin nýti 
tímann milli jóla og nýárs, meðan 
flotinn er í landi að ræða við sitt fólk. 
Um hvað verði gert.“

Þannig að eftir áramót skýrist hvað 
hvernig sjómenn taka á þeirri stöðu 
sem nú er uppi?
„Já, vonandi verður svo. Erfitt er 
að finna réttu tímasetninguna. Ef á 
að boða til átaka þegar hagsmunir 
útgerðarinnar eru mestir, þá er 
það bara svo að það á einnig við 
um sjómennina, sem eru jú á 
hlutaskiptakerfi. Það getur verið 
fórnarkostnaður til framtíðar, þegar 
barist er fyrir prinsippmálum. Eins 
og lífeyrissjóðnum.

Við erum með fimm hópa sem 

verða að vera samstíga í því sem 
gert verður.“

Nú er það svo að sjómenn eru  
aðeins hluti ykkar félagsmanna.  
Hvernig hefur gengið að sækja bætt 
kjör fyrir þá sem starfa í landi?
„Lífskjarasamningurinn var gerður 
2019. Í kjölfar hans voru gerðir sér-
samningar, til dæmis við orkugeirann. 
Þeir samningar hafa gengið ágætlega. 

Ég vil meina að þeir hafi jafnvel komið 
betur út en við áttum von á. Þar mun-
ar mestu um vinnutímastyttinguna. 
Ég heyri ekki annað en okkar fólk sé 
almennt sátt við stöðuna. Aftur á móti 
þá eru líka fyrirtæki eins og til dæmis 
ÍSAL.

Að semja við ÍSAL er ekki svo ólíkt 
því að semja við SFS. Við vorum ekki 
að takast á við fólkið sem mætti 
okkur á samningafundum. Við 
vorum að semja við alþjóðlegan risa 
sem veitir sínu fólki afar takmarkað 
umboð til að semja við okkur.

Þegar óvissan var um rafmagns-
verð til álvera þá var mjög erfitt að 
eiga við þá. Þeirra fólk svaraði okkur 
oft þannig að það yrði að heyra í 
þeim úti. Þetta er nánast eins þegar 
verið er að semja við SFS. Fólkið sem 
mætir fyrir þeirra hönd þarf að bera 

„Að semja við ÍSAL er 
ekki svo ólíkt því að 

semja við SFS. Við vor-
um ekki að takast á við 
fólkið sem mætti okkur 

á samningafundum.“

ViðtaL
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nánast allt undir sitt bakland.  
Þau virðast hafa mjög takmarkað 
umboð. Baklandið þar virðist ráða 
meiru en samninganefndin. Boðleið-
irnar eru vissulega styttir hjá SFS þar 
sem þar eru allir hér á landi.

Þegar ÍSAL náði langtíma 
orkusamningi þá náðum við 
samningum við þá. Lengsta samningi 
sem við höfum náð við þá. Hann 
var til fimm og hálfs árs. Hann 
minnir mikið á lífskjarasamninginn. 
Vinnutíminn styttist og ágætar 
launahækkanir komu til. Miðað við 
hvernig álverð hefur hækkað síðan 
samningurinn var gerður er þetta ekki 
óyfirstíganlegt fyrir ÍSAL. Við teljum 
samninginn góðan fyrir okkar fólk.“

Guðmundur segir VM koma að 
mörgum samningum, alls eru þeir 
átján. Enn vanti að gera samning 
fyrir vélstjóra á fiskiskipum. Hann 
segir alltaf erfiðast að semja um 
kaup og kjör sjómanna. Undan-
tekningarlaust líða mörg ár frá því 
að samningarnir renna út þar til 
tekst að gera nýjan.

„Nú erum við að fara að undirbúa 
næstu samninga við SA á almenn-
um vinnumarkaði. Samningarnir 
verða lausir næsta haust.“

Aftur á sjóinn, þar sem mestur 
vandinn er. Guðmundur segir að 
ekki sé langt síðan að sjómenn 
voru án samnings í sjö ár. Þeir 
hafa vissulega fengið hækkun á 
kauptryggingu.

„Við höfum oft framlengt 
samninga við útgerðina um eitt 
ár í senn. Nú er ekki vilji hjá 
útgerðinni til þess. Þeir segjast 
vilja klára allt. Það er nýr tónn hjá 
þeim hjá þeim að vilja ekki hækka 
trygginguna svo þeir fáu sem eru 
tryggingunni njóti hækkana eins 
og annað fólk.

Ég er viss um að þessi nýi tónn 

kemur með nýju fólki. Ætlunin 
sé að herða allt gagnvart okkur. 
Þeir hafa aukið hörkuna. Við 
mig er sagt, beint og óbeint, að 
erfitt sé að semja við mann eins 
og mig. Segja mig kalla þá þjófa 
og ræningja. Þeir nota þetta sem 
skjöld gegn okkur.

Hins vegar held ég að þeir átti 
sig ekki á því að sífellt stærri 
hluti þjóðarinnar sér þann sér 
þann ójöfnuð að fáir menn 
verða ofur ríkir af veiðum úr 
sameiginlegri auðlind okkar. Á 
meðan er útgerðin treg til að borga 
sanngjarnan auðlindaskatt. Ég 
segi að þeir sem starfa við að ná 
aflanum úr auðlindinni, að þeir fái 
sanngjarnt borgað fyrir. Í mínum 
huga er alveg ljóst, við skoðun á 
hinum mikla hagnaði útgerðanna 
að hann er vaxið langtum hraðar 
en laun sjómannanna.

Þeir benda á að sjómenn séu á 
hlut. Þá spyr ég. Stjórnar útgerðin 
ekki hvað þeir borga? Hvar þeir 
taka út gróðann? Er eðlilegt að 
auðlindagjaldið sé bara tekið af 
fiskverðinu við löndun? Þá er eftir 
talsverð verðmætasköpun.“

Finnst þér að slíta eigi í sundur  
veiðar og vinnslu?
„Núna erum við með virðiskeðjuna á 
einni hendi. Við erum ekki bara með 
skipin og fiskvinnslu. Við bætist að 

útgerðin á sölufyrirtækin hér heima 
og eins er með sölufyrirtækið sem 
kaupir fiskinn í útlöndum sem selur 
fiskinn áfram til annars fyrirtækis 
í sömu eigu. Við vitum dæmi um 
útgerð sem á skip, selur fiskinn í 
eigin fiskvinnslu og selur úr landi í 
gegnum eigið fyrirtæki til fyrirtækis 
sem sami útgerðarmaður á útlöndum 
yfir í annað fyrirtæki sem sama 
útgerð á einnig í útlandinu. Hvers 
vegna þarf þetta að fara í gegnum 
svo marga staði, mörg fyrirtæki. 
Þegar sami eigandi er að allri 
keðjunni ber okkur að spyrja hvort 
verið sé að stjórna hvar hagnaðurinn 
er tekinn út.

Til að koma í veg fyrir þetta er 
besta ráðið að slíta í sundur veiðar 
og vinnslu.“

Í ljósi þess sem þú segir, ertu þá ekki 
undrandi á að þetta veki ekki upp 
áhugann, til dæmis hjá þingmönnum?
„Mjög. Reyndar skiptist þetta í tvo 
hópa. Mikill meirihluti þingmanna 
er á því að þetta eigi ekki að vera 
svona. Líka er hluti þeirra sem 
heldur verndarhendi yfir þessu eins 
og það er. Þetta virðist vera heit 
kartafla sem menn forðast að snerta. 
Ég er nærri viss um, að ef tekið yrði 
alvarlega á þessum málum í þinginu, 
myndi ríkisstjórnin springa. Hún 
er þannig uppbyggð. Spurningin er 
hvar og hvenær tekið verður á þessu. 
Framsalið hefur verið síðan 1991 og 
kvótann síðan 1984. Við höfum séð 
ákveðna þróun síðan og útgerðir 
vaxa og dafna og þær eiga eignir 
hér og þar um allt land. Staða þeirra 
er mjög góð. Þá er spurt; er það 
vegna þess að útgerðirnar borgi ekki 
sanngjarnt auðlindagjald til þjóðar-
innar. Ef við ætlum að fá sanngjarnt 
auðlindagjald verðum við að slíta í 
sundur veiðar og vinnslu.“

Guðmundur Helgi Þórarinsson, 
formaður VM.



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!
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Stál og stansar

Séreignarsparnaður er viðbót við lögbundinn lífeyrissparnað og er þín eign.  

Þú ræður hvernig þú ráðstafar honum eftir að þú nærð 60 ára aldri.

ÞÍN SÉREIGN

Sundagörðum 2  I  104 Reykjavík  I  480 7000

Kynntu þér málið á birta.is

Tökum dæmi*: Ef þú ert með 650.000 kr. í mánaðarlaun og byrjar að safna í 

séreign þegar þú ert 25 ára og tekur út sparnaðinn þegar þú verður 67 ára, gætir þú 

verið búinn að safna um 44 milljónum króna. 

7 milljónir er  
framlag launagreiðanda

13 milljónir er        
framlag þitt

*Upplýsingarnar eru settar fram í 
dæmaskyni en eign sjóðfélaga fer eftir 
iðgjöldum og ávöxtun yfir tímabilið.

24 milljónir er  
ávöxtun á tímabilinu  
(miðað við 3,5% vænta ávöxtun)

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

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

hedinn.is
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Vélvík ehf.
Höfðabakka 1
110 Reykjavík
587 9960
dg@velvik.is

Opnunartími:
Mánudaga til fimmtudaga 8 - 18
Föstudaga 8 - 16

Trust, professionalism & 
accuracy for 25 years.

Vélvík was founded in 1988 and is one of the best 
equipped companies in the field of specialided 
precision construction. Our team of professionals 
have decades of experience in their field.

Offering customised design and development 
using powerful high-tech equipment.

Anything you require, we can construct.

Höfðabakka 1, 110 Reykjavík   |   Tel: 587-9960   |   dg@velvik.is   |   www.velvik.is

CLICK 
HERE

Vöruhönnun & Sérsmíði
Stansar
Mótasmíði
Verkfærasmíði
Sprautusteypumót
Blástursmót
Prótótýpumót
Plaststeypa
Fjöldaframleiðsla
Rennismíði
Neistagröftur
Þjónusta við Orkuveitur
Gæðaeftirlit
Stoðþjónusta

TRAUST, 
FAG-

MENNSKA OG 
NÁKVÆMNI Í 

30 ÁR
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Þ ríburarnir Guðfinnur Ragn-
ar, Gunnar Már og Þórir Örn 
Jóhannssynir gerðu sér lítið 

fyrir og útskrifuðust allir með D-stig 
vélstjórnar í vor. Þeir hafa þó ekki 
látið þar við sitja heldur skelltu sér 
aftur í skóla í haust og þá til að nema 
rafvirkjun. Til að klára allt fyrir utan 
samning og sveinspróf hafa þeir á 
einni önn tekið ellefu til tólf áfanga 
hver. „Ég segi ekki að þetta hafi ekki 
verið strembið,“ segir Guðfinnur 
enda voru þeir í 150 prósent námi 
bæði í dag- og kvöldskóla til að klára 
á einni önn.

Þegar blaðamaður náði tali af 
Guðfinni var hann að læra fyrir 
síðasta prófið sem var í tölvu- og 
nettækni. Hann viðurkenndi að það 
örlaði á skólaþreytu og að áhuginn 
hafi oft verið meiri. Þrátt fyrir að vera 
svona samstíga í námi var það ekki 
ætlunin í upphafi. Eftir grunnskóla 
hófu þeir allir nám við Mennta-
skólann á Ísafirði en á sitt hvorri 
verknámsbrautinni. Guðfinnur fór 
í bíliðn, Gunnar í vélstjórn og Þórir í 
málmsmíði. „Svo sáum við Þórir eftir 
fyrsta veturinn að áhuginn væri meiri 
fyrir vélstjórninni og að við myndum 
fá réttindi þegar við kláruðum og 
færðum okkur yfir,“ segir Guðfinn-

ur. A-stig vélstjórnar er kennt við 
Menntaskólann á Ísafirði og B-stig ef 
nógu margir eru skráðir í námið og 
bræðurnir náðu að klára fyrstu tvö 
stigin fyrir vestan. Gunnar og Þórir 
fóru á sjóinn og tóku sér frí í tvö ár en 
Guðfinnur hélt áfram í námi eftir eins 

árs hlé og kláraði stúdentsprófið.
Eftir að hafa tekið sér hlé frá 

námi til að vinna fluttu þeir til 
Reykjavíkur til að taka C- og D-stig 
vélstjórnar og fá réttindi á allar 
stærðir aflvéla. Gunnar keypti 
íbúð og hinir leigja hjá honum. 

Þríburar útskrifuðust 
saman úr vélstjórn

Höfundur:  Hjördís rut sigurjónsdóttir

ViðtaL

Baksíðuviðtal við þríburanna á baksíðu Morgunblaðsins.



t í m a r i t  V m  -  d e s e m b e r  2 0 2 1   3 9 

KÓPAVOGI OG AKUREYRI

HJÁ OKKUR FÆRÐU

FLÍSAR, LÍM, FÚGUR

OG ALLT SEM ÞARF 

TIL FLÍSALAGNA 

vidd.is 

Guðfinnur segist hafa fundið fyrir 
viðhorfsbreytingu gagnvart verk-
námi á stuttum tíma. „Almennt er 
því vel tekið að við séum í iðnnámi. 
Þegar við byrjuðum í menntaskóla, 
þá var viðhorfið að verknám væri 
ekki fyrir fólk sem gæti lært. En 
í vélstjórnarnáminu er mikill 
reikningur og margir krefjandi 
áfangar, sérstaklega þegar komið er 
á fjórða stig.“

„Ákvörðunin um að fara í raf-
virkjann líka var ansi auðveld. Það 
vantaði svo grátlega lítið upp á og 
það er betra að klára bara strax en 
að ætla sér það eftir tíu ár. Það var 
nógu erfitt að koma sér af stað eftir 
eins árs pásu.“ Allir þrír eru komnir 
á samning og Guðfinnur segist ekki 
viss hvað bræður hans ætli sér að 
sveinsprófinu loknu. Sjálfur hefur 

„Svo sáum við Þórir 
eftir fyrsta veturinn 

að áhuginn væri meiri 
fyrir vélstjórninni og að 
við myndum fá réttindi 
þegar við kláruðum og 

færðum okkur yfir.“
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hann ákveðið að halda áfram námi 
næsta haust og fara í meistaranám 
bæði í rafvirkjun og vélvirkjun.

Ætla sér aftur til Bolungarvíkur
Bræðurnir sem fæddir eru 31. maí 
1998, fluttu til Bolungarvíkur þegar 
þeir voru í tíunda bekk. Áður bjuggu 
þeir í Hólmavík og þar á undan á 
Drangsnesi. „Ég hef tekið ástfóstri 
við Bolungarvík og ég kalla mig orðið 
Bolvíking,“ segir Guðfinnur. Bræðurnir 
ætla sér að halda aftur vestur nú í 
desember að skólanum loknum. Allir 
eru þeir komnir á samning í rafvirkjun, 
Gunnar og Þórir hjá Rafverki og hann 
sjálfur hjá Orkubúinu. Guðfinnur segir 
að lítið hafi þurft til að sannfæra þá 
um að snúa aftur vestur, á sama tíma 
og margir jafnaldrar þeirra hafa flutt 
suður. Það hlýtur að vera ánægjulegt 

fyrir Bolungarvíkinga að fá þessa ungu 
og kraftmiklu menn til baka.

Fyrir utan nám og vinnu hafa þeir 
allir áhuga á bílum og tölvuleikjum 
en áhugamálin eru ekki öll þau 
sömu. Hann og Gunnar eru til dæm-
is í björgunarsveitinni í Bolungarvík 
en ekki Þórir. „Björgunarsveitin er 
líka hluti af því sem togar mig til 
baka vestur. Þar sem ég hef séð um 
unglingastarfið síðustu ár og þetta 
er og hefur verið mitt aðal áhuga-
mál. Þó það séu björgunarsveitir alls 
staðar á landinu að þá er þetta mín 
sveit ef ég get orðað það þannig,“ 
segir Guðfinnur.

Aðspurður segir hann nokkuð 
sérstakt að vera þríburi og að þeir 
hafi ásamt foreldrum sínum tekið 
þátt í starfi Félags þríbura þegar þeir 
voru yngri. Hann rifjar upp minn-

ingar af útilegum og páskabingóum. 
Alls eru systkinin fimm. Systir þeirra 
er tveimur árum eldri og svo er fjórði 
bróðirinn fjórum árum yngri. Öll 
búa þau fyrir vestan, systir þeirra er 
menntaður þroskaþjálfi og starfar 
í grunnskólanum í Bolungarvík 
og yngsti bróðirinn er að klára 
stálsmíði við menntaskólann. 
Foreldrar þeirra hafa því öll börnin 
sín í heimabyggð en sem komið 
er. Guðfinnur segir fjölskylduna 
samheldna og þau verði öll saman 
um jólin. Á boðstólum verður 
hamborgarhryggur í aðalrétt og 
humar í forrétt. „Við förum í messu 
klukkan sex á aðfangadagskvöld 
eins og alltaf nema í fyrra, það 
er ef covid kemur ekki í veg fyrir 
það aftur,“ segir Guðfinnur léttur í 
bragði.

BREYTINGAR Á KJÖRUM 
1. JANÚAR 2022

•	 Nánari	upplýsingar		
um	breytingar	á	
kjörum	er	að	finna	á	
heimasíðum	félaganna.

•	 Öll	dagvinnulaun	hækka	um	a.m.k	kr	17.250	1.	janúar	2022.

•	 Tímakaup	í	dagvinnu	hækkar	um	107,8	kr	m.v	160	klst	á	mánuði.

•	 Tímakaup	í	dagvinnu	hækkar	um	110,6	kr	m.v	156	klst	á	mánuði.

•	 Þegar	vinnutími	er	styttur	1.1.2022	úr	160	klst	í	157,08	klst	þá	er	 	
launahækkunin	1,86%	+		110,6	kr	á	hverja	klukkustund.
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Betri vinnuaðstaða
Starfsfólk VM fagnar nýrri og betri vinnuaðstöðu eftir að 
aðsetur félagsins var flutt úr Stórhöfða 25 í Stórhöfða 29. 
Á nýja staðnum er félagið að auki komið í sama hús og 
svo mörg önnur félög. Hugmyndir eru uppi um nánara 
samstarf félganna. Sem mun hafa jákvæð áhrif og verða 
hagur allra.
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Ég er verkefnastjóri.  
Ég vinn við öflun verkefna 
sem felur í sér tilboðsgerð 

og að taka á móti fyrirspurnum frá 
viðskiptavinum. ,“ sagði Jón Þór 
Jónsson, sem er bæði menntaður 
blikksmiður og véliðnfræðingur frá 
Háskólanum í Reykjavík.

Aðspurður sagðist Jón Þór ekki 
vera Akureyringur. „Ég er Ólsari,“ 
svaraði hann.

„Ég starfaði við blikksmiði 
í um átta ár. Þá kynntist ég 
skipaþjónustu því ég vann við 
einangrun og uppsetningu á 
frystikerfum og ámóta í tíu ár bæði 
í landvinnslum um allt land og svo 
líka í skipum. Mig langaði að gera 
eitthvað meira og fór því í að læra 
tæknigreinar. Segja má að ég hafi 
kannski menntað mig til að geta 

starfað við það sem ég er 
að gera í dag.“

Og stenst starfið þær 
væntingar sem þú hafðir?
„Já það gerir það. 
Hér mæti ég mörgum 
áskorunum. Ef maður er 
tilbúinn til takast á við 
skemmtileg verkefni og 
áskoranir Einnig settum 
við upp þvottakerfi í nýju fiskvinnslur 
Samherja og Brim og svo hafa 
verkefni tengt fiskeldi verið að 
aukast. þá  uppfyllir starfið allar 
þær  væntingar.“

Nú eru skip og bátar ekki lengur 
smíðuð hér á landi. Eruð þið ekki 
samt að smíða talsvert?
 „Jú, við erum með ryðfría deild sem 

sér um smíði á nýjum 
hlutum í vinnslur um borð 
í skipum og á landi, sam-
hliða því höfum við mjög 
öfluga hönnunardeild. 
Þar eru hannaðar og 
teiknaðar vinnslulínur í 
skip og landvinnslu ásamt 
ýmsum öðrum tilfallandi 
verkefnum.

Væntanlega koma til ykkar mörg 
verkefni um breytingar?
„Já, það er þannig. Það er þó nokkuð 
um endurnýjun vinnsludekkja. Þegar 
skip koma til okkar í breytingar þá 
skapast oftast önnur verkefni um 
borð. Þegar skip leggjast að bryggju 
þá týnist til eitt og annað sem þarf að 
gera. Það eru fjölbreytt verkefni sem 
við sinnum og er starfið mjög lifandi.

Jón Þór Jónsson.

Margar áskoranir
Jón Þór Jónsson hjá Slippnum Akureyri:

Starfsstöð Slippsins 
á Akureyri.

ViðtaL
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FÁÐU GREITT FYRIR
MÁLMINN ÞINN
Við tryggjum áreiðanlega meðhöndlun
á brotajárninu og brotamálminum
þínum með umhverfisvænum hætti.

FAGLEG OG HEILDSTÆÐ
ÞJÓNUSTA Á SVIÐI BROTAMÁLMS

Þjónusta okkar er í boði bæði fyrir
einkaaðila, sjálfstæða aðila og fyrirtæki.



FÁÐU GREITT FYRIR
MÁLMINN ÞINN
Við tryggjum áreiðanlega meðhöndlun
á brotajárninu og brotamálminum
þínum með umhverfisvænum hætti.

FAGLEG OG HEILDSTÆÐ
ÞJÓNUSTA Á SVIÐI BROTAMÁLMS

Þjónusta okkar er í boði bæði fyrir
einkaaðila, sjálfstæða aðila og fyrirtæki.



4 6   t í m a r i t  V m  -  d e s e m b e r  2 0 2 1

Norræna vélstjórasam-
bandið (NMF) fundaði 
á Íslandi dagana 1. og 2. 

nóvember. Sambandið var stofnað í 
febrúar 1919 og innan vébanda þess 
eru um 30.000 vélstjórar í Dan-
mörku, Svíþjóð, Noregi, Finnlandi, 
Íslandi og Færeyjum.

Að loknum fundi sendi sambandið 
frá sér yfirlýsingu þar sem segir 
m.a. að þeir sem starfi í vélarúmum 
skipa standi frammi fyrir stærstu 
öryggis- og hæfnisáskoruninni vegna 
væntanlegra tækni- og rekstrar-
breytinga sem draga eiga úr losun 
skipa. Breytingarnar munu hafa áhrif 
á bæði öryggi og heilsu þeirra sem 
vinna við stjórnun, rekstur og viðhald 
vél- og rafbúnaðar skipa vegna t.d. 
háspennukerfa og sprengihættu, 
samfara nýjum orkugjöfum.

Yfirlýsing NMF nóvember 2021
Þeir sem starfa í vélarúmum 
skipa standa frammi fyrir stærstu 
öryggis- og hæfniáskoruninni vegna 
væntanlegra tækni- og rekstrar-
breytinga sem draga eiga úr losun 
skipa. Breytingarnar munu hafa 
áhrif á bæði öryggi og heilsu þeirra 
sem vinna við stjórnun, rekstur 
og viðhald vél- og rafbúnaðar 
skipa vegna t.d. háspennukerfa 
og sprengihættu, samfara nýjum 
orkugjöfum.

Heilbrigði og öryggi verða að vera 
hluti allra tillagna um minnkun á 
losun frá skipum en ekki eftirá við-
bætur. Því verða vélstjórar að taka 
beinan þátt í að búa til og innleiða 
öryggisstaðla svo allir sjómenn 
hafi rétta kunnáttu og hæfni til að 
tryggja öruggt starfsumhverfi.

Öryggisstaðlar ættu að vera hluti 
af öllum reglugerðum Alþjóðasigl-
ingamálastofnunarinnar (IMO) 
og bætta ætti slíkum stöðlum við 
EEDI, EEXI og aðra hluta MARPOL 
samþykktarinnar. IMO ætti að 
þróa alþjóðlega öryggisstaðla fyrir 
öll ný vélkerfi og orkugjafa, þ.m.t. 
varðandi öryggisráðstafanir við 
geymslu, meðhöndlun og förgun. 
Þetta þýðir að fella ber mannlega 
þáttinn inn í endurskoðun á SOLAS 
samþykktinni og vinnu við IGF 

kóða, ásamt því að búa til nýja 
staðla sem nauðsynlegir eru vegna 
nýrra orkugjafa.

Þegar ný tækni og orkugjafar 
til að draga úr losun verður 
innleidd munu allir sjómenn þurfa 
viðeigandi kennslu og þjálfun. 
Rétt þjálfun er ómissandi fyrir 
heilsu og öryggi um borð í skipum. 
Nauðsynlegt er að lágmarka áhættu 
sjómanna og umhverfisins en 
einnig þarf að lágmarka áhættu 
sjómanna vegna ábyrgðar þeirra á 
því að skip séu rekin í samræmi við 
allar reglur MARPOL.

Norræna vélstjórasambandið 
er sannfært um að lausnin á 
umhverfisáskoruninni sé sjálfbær 
hæf og fagleg áhöfn sem er fær um 
að hugsa um umhverfið bæði innan 
og utan skips.

Fundur Norræna 
vélstjórasambandsins

Norræna vélstjórasambandið.

fréttir



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!
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RÆKTUNARSAMBAND 
FLÓA OG SKEIÐA
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Á rið 1906 kom Guðmundur 
J. Sigurðsson heim 
úr vélsmíðanámi frá 

Danmörku en Gramsverslun á 
Þingeyri hafði styrkt hann til náms 
gegn því að hann ynni hjá þeim 
í einhvern tíma. Frá Danmörku 
tók Guðmundur með sér ný 
verkfæri sem nauðsynleg voru til 
smiðjureksturs. Þar á meðal voru 
skrúfstykki, handsnúin borvél og 

fótstiginn rennibekkur,“ segir um 
upphaf hinnar fornfrægu vélsmiðju 
Guðmundar á Þingeyri.

Þann 13. janúar árið 1913 
stofnaði Guðmundur J. Sigurðsson 
ásamt Gramsverslun, Vélsmiðju 
Guðmundar J. Sigurðssonar & Co. 
hf. og var því einn af frumkvöðlum 
alhliða smiðjureksturs á Íslandi.

Undir stjórn Guðmundar og 
síðar Matthíasar, sonar hans, átti 

smiðjan eftir að verða landsþekkt 
fyrir vandaða og góða þjónustu.

Árið 1918 voru keypt í smiðjuna 
ýmis ný verkfæri sem enn voru 
í notkun 1995 þegar GJS hætti 
starfsemi  Þar á meðal var stór 
borvél og tveir rennibekkir. Þessa 
góðu endingu verkfæranna má 
örugglega rekja til hve vel var 
gengið um hlutina í smiðjunni 
og brýnt fyrir mönnum að vera 

Þar lærðu menn 
líka mannasiði

Vélsmiðja Guðmundar J. Sigurðssonar & Co á Þingeyri:

VéLSMíð i

13. janúar árið 1913 stofnaði Guðmundur J. Sigurðsson ásamt Gramsverslun, Vélsmiðju 
Guðmundar J. Sigurðssonar & Co. hf. og hann var því einn af frumkvöðlum alhliða smiðju-
reksturs á Íslandi. Myndir: byggðasafn vestfjarða
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snyrtilegir. Ákveðnir siðir giltu líka 
í smiðjunni og þar lærðu menn líka 
mannasiði. Svo segir gamall nemi 
og starfsmaður úr smiðjunni frá:

„Við þurftum að muna eftir að 
bjóða góðan daginn á morgnana 
og góða nótt á kvöldin. Hringja 
bjöllunni nákvæmlega klukkan 
tólf í matartíma og eins að loknum 
vinnutíma á kvöldin. Setja verk-
færin á sinn stað eftir notkun inn á 
verkfæralagerinn. Byrja tímanlega 
að sópa og moka út spónum síðasta 
vinnudag vikunnar. Þá hafði ég það 
verkefni að skúra gólfið á skrifstof-
unni á hverjum mánudagsmorgni 
upp úr dísilolíu. Og viti menn, það 

var eins og nýbónað á eftir.“
Vélsmiðja Guðmundar J. Sigurðs-

sonar var einnig skóli í málmiðn-
um. Námið í smiðjunni var mjög 
fjölbreytt vegna þess hve alhliða 
smiðjureksturinn var. Þannig 
lærðu nemar logsuðu, rafsuðu, 
rennismíði, járnsmíði í eldsmiðju, 
málmsteypu og eiginlega allt sem 
gert var í smiðju.

Kristján Gunnarsson frá Hofi 
hóf nám í vélvirkjun árið 1962 í 
smiðjunni og segir hann svona frá 
náminu:

„Við unnum í smiðjunni frá kl. 
8 að morgni til kl. 16. Þá var farið 
heim og mætt í skólann kl. 17 til kl. 

19. Þá var matarhlé og aftur farið í 
skólann kl. 20 til kl. 22. Þannig var 
það alla daga vikunnar. Á laugar-
dögum var líka unnið í smiðjunni 
til kl. 18. Í skólanum, sem var í litlu 
herbergi uppi á lofti í húsi Matth-
íasar Guðmundssonar, var kennd 
iðnteikning, reikningur, málmfræði 
og vélfræði. Matthías kenndi þessar 
greinar í tímunum eftir kvöldmat. 
Svo var kennd bókfærsla, enska, 
danska og íslenska, sem aðrir 
kenndu þá fyrir kvöldmat.“

Málmsteypa hófst í smiðjunni 
árið 1920. Fyrst í stað var settur upp 
stór ofn en fljótlega kom í ljós að 
ekki var hægt að reka slíkan ofn. 
Þá var farið út í það að nota svo 
kallaðar grafítdeiglur við málm-
steypuna og var sú aðferð notuð 
allt til 1995 þegar smiðjan hætti 
rekstri. Kosturinn við að nota grafít-
deiglu var sá að hægt var að steypa 
oft en það var nauðsynlegt þegar 
mikið lá á varahlutunum sem var 
verið að steypa.

Járnsteypan fór þannig fram 
að trémódeli sem gert var eftir 
varahlutnum, sem átti að steypa, 
var komið fyrir í kassa og kvarts-
sandi, sem þoldi allt að 1400 gráðu 
hita, var mokað í kassann. Sandur-
inn er síðan þjappaður mátulega og 
trémódelið tekið úr kassanum og 
skildi það eftir sig mót. Síðan var 

VéLSMíð i

Guðmundur J. Sigurðsson. Mynd: byggðasafn vestfjarða

„Við þurftum að  
muna eftir að bjóða 

góðan daginn á 
morgnana og góða 

nótt á kvöldin. Hringja 
bjöllunni nákvæmlega 

klukkan 12 í matartíma 
og að loknum vinnutíma 

á kvöldin.“



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!
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gert gat í sandinn til þess að hella 
bráðnu járninu í mótið. Kassarnir 
voru síðan venjulega látnir standa 
yfir nótt eða á meðan járnið 
kólnaði. Síðan voru stykkin  tekin 
og unnið meira með þau og gerð að 
seljanlegri vöru.

Það, sem framleitt var í járn-
steypunni, var mest varahlutir 
í bátavélar en einnig voru t.d. 
steyptar eldavélaplötur og ristar 
í eldavélar. Einnig voru steypt úr 
kopar skrúfublöð og skipsskrúfur.

Málmsteypan var mjög mikilvæg 
fyrir Vélsmiðju Guðmundar J. 
Sigurðssonar einkum á stríðs-
árunum, 1939-1945, því að þá 
minnkaði mjög innflutningur á 
erlendum varahlutum í vélar og því 
var leitað til málmsteypanna hér 
á landi. Mjög mikið var að gera í 
„steypiríinu“ eins og málmsteypan 
var kölluð. Matthías Guðmundsson 
segir frá þessu:

„Við gátum steypt stimpla og 
stimpilhringi, glóðarkúlur og 
skrúfur á bátana. Það var mikil 
vinna í þessu, ógurlega mikil vinna. 
Alltaf var verið að smíða stimpla 
og glóðarkúlur og sent út um allt 
því það spurðist út hvar var hægt 
að fá þetta. Þetta var stanslaust og 
það safnaðist fyrir óhemjumikið 
af módelum fyrir mismunandi 
vélatýpur.“

Vélsmiðja Guðmundar J. Sigurðs-
sonar þjónaði aðallega sjávarút-
veginum. Þó, þegar vélvæðing 
landbúnaðarins hófst, var farið að 
gera við heyvinnsluvélar og annað 
slíkt. Bílaviðgerðir hófust ekki fyrr 
en um 1970 í vélsmiðjunni.

Vélsmiðja Guðmundar J. Sigurðs-
sonar & Co. var rekin í yfir 80 ár eða 
frá 1913-1995.

Kristján Gunnarsson rekur í dag 
Véla og bílaþjónustu Kristjáns ehf., 
sem er með málmsteypu og 
smiðjurekstur í húsnæði GJS. Enn 

er unnið með upprunalegu vélum 
og búnaði og með sömu aðferðum 
og notaðar voruá árum GJS &Co. 

Þar sem við erum fyrir vestan og 
í sagnagírnum er ekki úr vegi að 
staldra aðeins við og skoða fleiri 
sögubrot.

Fyrstu vélsmiðjur á Vestfjörðum 
J. H. Jessen kom til Íslands í nóv-
ember 1902, og stofnsetti snemma 
næsta árs vélsmiðju á Ísafirði. Var 
þar ærið verk að vinna, að setja 
nýjar vélar í báta, en vélarbilan-
ir voru furðu fátíðar fyrstu árin, þótt 
vélgæslan væri höfð sem hjáverk 
formannsins. Vélarnar voru sterkar 
og gangvissar, ef þær fengu næga 
olíu og smurning. Þó breyttist þetta 
nokkuð þegar vélategundum fjölg-
aði, þótti þá bera meira á bilunum. 
Mörgum formanninum þótti mikið 
ef aðgerðir eða annar kostnaður við 
mótorvélina nam 50 krónum á ári.

Fyrstu mótorvélarnar á Ísafirði og 
nágrenni voru frá Mollerupsverk-

smiðjunni í Esbjerg. Munu samtals 
30—40 mótorvélar hafa verið pant-
aðar þaðan. Brátt komu Danmót-
orar til sögunnar. Þeir þóttu mjög 
gangvissir, enda var Dan elsta verk-
smiðjan í Danmörku og hafði mesta 
reynslu. Svo komu Alphamótorar, 
smíðaðir af bræðrunum Houmöll-
er í Friðrikshöfn, og smátt og smátt 
komu nýjar og nýjar vélategundir, 
sem sennilega fer enn fjölgandi.

Vélsmiðja J.H. Jessen var fyrsta 
og elsta vélsmiðja á Íslandi. 
Hún var fyrst til húsa í kjallara 
húseignar Guðmundar Guð-
mundssonar, skipasmiðs. Síðar 
keypti Jessen húseign Ásmundar 
Sigurðssonar og byggði þar skúr-
byggða vélsmiðju, húsið er nú nr. 
3 við Norðurveg, en vélsmiðjan var 
flutt burtu og breytt í íbúðarhúsið 
Nýjabæ við Seljalandsveg, eign 
Sveins Jónssonar. Margir lærðu 
vélsmíði hjá Jessen, t.d. Gunnlaug-
ur Fossberg, Gísli Jónsson, alþm., 
Hallgrímur Jónsson, yfirvélstjóri, 
Þorsteinn Árnason o.fl. o.fl. Jes-
sen kvæntist Sigþrúði Guðmunds-
dóttur, skipasmiðs. Hann var 
talinn góður vélsmiður, vinsæll og 
virtur mjög. Það var fyrir frum-
kvæði ísfirskra útgerðarmanna, 
að Jessen hóf vélsmiðjurekstur 
strax. Gengu fimmtán þeirra í 
ábyrgð fyrir stofnláni.

Í Hnífsdal rak J. P. Clausen vél-
smiðju um tíma. Hann hafði áður 

„Við gátum steypt 
stimpla og stimpilhringi, 
glóðarkúlur og skrúfur 
á bátana. Það var mikil 
vinna í þessu, ógurlega 

mikil vinna.“

 Mynd: byggðasafn vestfjarða
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starfað við hvalveiðistöðina á 
Dvergasteini í Álftafirði.

Í Bolungarvík hóf Th. Thom-
sen vélsmiðjurekstur. Hann 
flutti síðar til Vestmannaeyja og 
hóf vélsmiðjurekstur þar. Við 
brottför Thomsens tók Friðrik 

Teitsson, sem lærði hjá Thomsen, 
við vélsmiðjunni, og rak hana í 
mörg ár.

Á Suðureyri í Súgandafirði rak 
Guðjón Halldórsson, járnsmiður, 
litla vélsmiðju.  Hann annaðist 
ýmsar vélaviðgerðir.

Á Flateyri í Önundarfirði önn-
uðust þeir Svendsensfeðgar ýmsar 
vélaviðgerðir, en í mörg ár rak 
Vilberg Jónsson vélsmiðju þar og 
annast vélaaðgerðir fyrir heima-
flotann og aðkomuskip.

Á Þingeyri í Dýrafirði var hin 
landsþekkta vélsmiðja Guðmundar 
J. Sigurðssonar & Co, eins og getið 
var um hér að framan.

Á Bíldudal rak Magnús Jónsson 
vélsmiður vélsmiðju í um 40 ár. 
Hann var Árnesingur að ætt og 
uppruna, en fluttist til Bíldudals 
að tilhlutan Péturs J. Thorsteins-
son, sem lét sér annt um vöxt og 
viðgang vélbátaútvegs í Arnarfirði, 
sem aðrar framkvæmdir þar.

Í Patreksfirði gekkst Pétur A. 
Ólafsson fyrir því, að koma upp 
vélsmiðju á Geirseyri. Milljónafé-
lagið svonefnda lét reisa vélsmiðju 
á Vatneyri, sem síðan var stækkuð 
og endurbætt af Ólafi Jóhannes-
syni konsúl og sonum hans.

Vélsmiðjan Þór hf., sameign 
útgerðarmanna á Ísafirði og 
nágrenni, var stærsta vélsmiðjan 
utan Reykjavíkur.

 Mynd: byggðasafn vestfjarða

VéLSMíð i
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Á dögunum mætti Jóhann 
Sigurðsson, formaður 
Félags málmiðnaðar-

manna á Akureyri, í heimsókn 
á málmiðnbraut VMA og færði 
öllum fyrsta árs nemum heil-
galla að gjöf. Að gjöfinni standa 
Félag málmiðnaðarmanna á 
Akureyri, Félag vélstjóra og 
málmtæknimanna (VM) og Félag 
iðn- og tæknigreina (FIT). 

Jóhann segir að bæði VM og 
FIT séu landsfélög og því hafi 
honum þótt eðlilegt að leita til 
þeirra um hvort þau væru tilbúin 
að taka þátt í að fjármagna 
vinnufatnaðinn á nemendur 
grunndeildar málmiðnbrautar 
VMA í samstarfi við Félag málm-
iðnaðarmanna Akureyri. Það hafi 
verið auðsótt mál og þar með 
hafi málið verið í höfn. „Afstaða 
mín er sú að fyrst ríkið er ekki 
að leggja nemendum þetta til, 
þá gerum við félögin það saman 
í staðinn. Samstarf félaganna í 
þessu skyni er skýrt dæmi um að 
við viljum í sameiningu leggja 
okkar af mörkum með hagsmuni 
nemenda að leiðarljósi,“ segir 
Jóhann og bætir við að það sé 
tvímælalaust hagur félaganna 
að ungt fólk horfi til iðngreina 
sem góðan valkost. „Vegna þess 
að iðnmenntun er þjóðfélaginu 

mjög mikilvæg. Það hafa átt sér 
stað byltingarkenndar breytingar 
í þessum iðnaði, tækninni hefur 
fleygt fram og er áfram hraðbyri 
að fleygja fram og starf málm-
iðnaðarmanna hefur því tekið 
töluverðum breytingum frá því 
sem áður var. Og launakjörin í 
málmiðnaði og tengdum greinum 
eru almennt mjög góð. Það nám 
sem VMA býður upp á er mjög 
gott og ofan á það geta menn 
svo byggt síðar, kjósi þeir svo. 
Við höfum líka verið að benda 
nemendum og forráðamönnum 
þeirra á að til viðbótar við 
grunnnámið geti nemendur tekið 
stúdentspróf og standi þannig vel 
að vígi,“ segir Jóhann.

Jóhann hefur fyrir hönd Félags 
málmiðnaðarmanna Akureyri 
verið ötull við að leggja málmiðn-
braut VMA lið með ýmsum hætti 
á undanförnum árum. Hann segir 
sjálfsagt mál að styða við skólann 
eins og hægt sé og hann nefnir 
í því sambandi að ánægjulegt 
sé og mikilvægt hversu góðum 
tengslum kennarar við málmiðn-
braut skólans haldi við fagfélagið 
og atvinnulífið. Það sé allra 
hagur að menn vinni saman að 
því að styrkja og efla grunninn, 
menntunina.

„Það vantar að þeir sem eru 
eldri komist inn í þetta nám 
og við höfum rætt við mennta-
málaráðherra um að leysa úr 
þeim hlutum. Á okkar svæði er 
einfaldlega vöntun á menntuðu 
starfsfólki í þessari iðngrein og 
þess vegna er svo mikilvægt að 
við styðjum vel við og styrkjum 
menntunina hér í heimabyggð. 
Iðnnám kostar vissulega meiri 
fjármuni í byrjun en á hinn 
bóginn skilar það sér miklu fyrr 
til samfélagsins. Ég held að fólk 
sé smám saman að opna augun 
fyrir þessu og samtöl okkar við 
núverandi menntamálaráðherra 
gefa okkur vonir um að við 
séum á réttri leið,“ segir Jóhann 
Sigurðsson.

Færðu nemendum 
vinnugalla að gjöf

Grunndeild málmiðnaðar:

fréttir

Á myndinni er Jóhann með annars vegar 
Sigríði Huld Jónsdóttur skólameistara og 
Herði Óskarssyni brautarstjóra málmiðn-
brautar VMA og hins vegar skólameistara, 
brautarstjóra og nokkrum grunndeildar-
nemum – að sjálfsögðu í nýju vinnugöllun-
um með lógóum þeirra þriggja félaga sem 
standa sameiginlega að þessari góðu gjöf.



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

Bifreiðaverkstæðið Baugsbót

Bíliðjan ehf

Iðnsveinafélag Skagafjarðar

Trivium Ráðgjöf

Aðalvík ehf

Garðabær

KK Kranabíll ehf

Kælitækni ehf

Nonni Litli

Hlaðbær Colas

ÓS ehf

Vaðlaheiðargöng

Vísir félag skipstjórnarmanna

Thorship

Malbikunarstöðin

Innlifun ehf

Hvammur Eignamiðlun

Gröfutækni

MSV

Landsamband lögreglumanna

Máni Verktakar

Ísfélag Vestmanneyja

Bolungarvíkurkaupstaður

Ísblikk

Reykjafell ehf

Rammi hf

Sjómannasamband Ísland

Samhentir  
Umbúðalausnir

Normx

Guðmundur á hópi ehf

Járnsmiðja Óðins

Skólphreinsun Ásgeirs

Sætækni ehf

Rafmiðlun hf

Strendingur

Dalvíkurbyggð

Bókráð

Múlaþing

Stálsmiðjan Útrás

Vörðufell

Skorri hf

Veiðarfæraþjónustan ehf

KHG Þjónustan
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Í stefnuskrám allra stjórn-
málaflokka á Íslandi nú fyrir 
kostningarnar haustið 2021, er 

lögð mikil áhersla að draga úr útblástri 
CO2, eða reyna jafna út koltvísiringi 
í andrúmslofti. Á að gera það með 
margvíslegum hætti, endurheimta 
votlendi, skógrækt og að endurnýjun 
bílaflota sem rafmagnsbíla. Lítið hefur 
verið talað um skipa- og bátaflotann 

og er raunverulega hægt að breyta 
þeim í að nota annað eldsneyti, en 
jarðefnaeldsneyti? Það gerir Ísland að 
einstöku landi. Við höfum vatnsfalls-
virkjanir og háhitavirkjanir sem eru 
með tiltölulega lágt CO2, einnig er 
auðvelt að setja upp vindmillur og svo 
hefur sólarorka verið notuð en þó í litlu 
mæli. 

Orkustefna Íslands miðast við að 

verða að fullu óháð jarðeldsneyti 
eigi síðar en árið 2050. Ríkið 
eigi að styðja við rannsóknir og 
uppbyggingu á innlendu eldsneyti 
til innanlands notkunar og til 
útflutnings og var Orkusjóður 
stofnaður með það í huga. 

Orkuskipti hafi það markmið 
á sjó: að öll skip, bátar og önnur 
sjóför, hvort það er til fiskveiða, 

OrkUSkipt i

Orkuskipti í báta-
og skipaflotanum

Höfundur: Valgeir óMar jónsson

Herjólfur á leið inn í Landeyjarhöfn.
 Mynd: valgeir ÓMar
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vöruflutninga, fólksflutninga 
eða annarra þarfa verði knúin af 
endurnýjanlegum orkugjöfum. Í 
þessu fellst m.a. að innviðaupp-
bygging þarf við hafnir til að þær 
geti þjónað þörfum skipa og báta. 

Megnið af þeim styrkjum sem veitt 
hefur verið úr Orkusjóði 2021, hefur 
farið í uppsetningum á hleðslu-
stöðvum við hótel og áningastaði. 
Það voru veittir tveir styrkir til að 
rafvæða fóðurpramma fiskeldis, þ.e. 
að koma út í þá landtengingu og 
Síldarvinnslan fékk þriðja styrkinn 
til að landtengja uppsjávarskip.

En betur má ef duga skal
Á Íslandi er þó farið að reyna fyrir sér 
með rafmagnsferju, Herjólfur nýi er 
knúinn áfram af rafmagni. Eru tvær 
hleðslustöðvar er hlaða skipið, ein í 

Vestmannaeyjum og hin við Landeyj-
arhöfn. Blaðamaður fór á stúfana til að 
kanna hvernig þetta kemur út og hver 
sé reynsla vélstjóra á Herjólfi á þessari 
nýju tækni. Herjólfur var smíðaður í 
Póllandi og kom skipið til Íslands 15. 
júní 2019, en fór í sína fyrstu áætlunar-
ferð 25. júlí sama ár. 

Um borð í Herjólfi
Svanur Gunnsteinsson yfirvélstjóri 
tók á móti mér í Landeyjarhöfn. Við 
fórum niður í vélarúm, sem er nánast 
pakkað af tæknilegum tækjum. Í 
skipinu eru tvær rafdrifnar, fimm-
blaða skrúfur frá Rolls-Royce 2 x 1700 
kW, er geta snúist 360°. Rafhlöðurnar 
sem knýja skipið eru frá Corvus og er 
hver rafhlaða 5,65 kWh, og hver rekki 
inniheldur 22 stykki eða 124,3 kWh 
og eru í skipinu 24 rekkar samtals 
2983, 2 kWh. Rafhlöðurnar eru 
hlaðnar í hvert sinn 80% og nægir 
það í flestum tilfellum að koma 
skipinu á milli lands og eyja. 
Ef þarf að fara til Þorlákshafnar eru 
keyrðar díselvélar sem eru þrjár, 
þannig að í raun er skipið hybrid. 
Rafhlöðurýmir er stöðugt kælt, með 
kælipressu í 18°C. Ganghraði skips er 

Gleðilega
hátíð

Marport óskar viðskiptavinum
sínum sem og landsmönnum

öllum gleðilegrar hátíðar
og farsældar á nýju ári.

MARPORT.COMSPAINUSAICELAND NORWAY FRANCE SOUTH AFRICA

 Ríkið eigi að styðja 
við rannsóknir 

og uppbyggingu á 
innlendu eldsneyti til 
innanlands notkunar 

og til útflutnings og var 
Orkusjóður stofnaður 

með það í huga. 

OrkUSkipt i
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rúmlega 15 mílur á klukkustund.
Við báðar bryggjur þ.e. í Vest-

mannaeyjum og Landeyjum er 
búið að setja upp hleðslustöðvar 
sem eru 2,5 MW hvor, sem nægir 
að hlaða skipið í 80% í hvorri höfn. 
Eina hljóðið sem heyrist í vélarúmi 
skipsins er þegar er hleðslan er í 
gangi. Landhleðslan er riðstraumur 
og er hann afriðlaður um borð og 
heyrist þá suðið frá honum. 

Ef þarf að fara lengri ferðir þá 
eru um borð þrjár dísil vélar er 
geta hlaðið inn á rafgeymana, eru 
þær 1300 kWe hver fyrir sig. Tvær 
bógskrúfur eru 600 kW hvor. ABB sá 
um allan rafbúnað í skipinu og þeir 
fylgjast með því í gegnum veraldar-
vefinn. Allt búnaður í skipinu er 
stjórnað frá tölvum, sá ég eina niður 
í vélarými og var hin upp í brú, þar 
sem vaktklefi vélstjóra er. Er þetta 
byltingarkennd aðferð á styttri 
vegalengdum  að getað notað 
rafmagn sem hreyfiafl skipa.

Svavar yfirvélstjóri er hrifinn af 
þessu skipi, það sé auðvelt að reka 
það þrátt fyrir allan þennan búnað 
er í því sé. Það hafi þó komið upp 
galli í rafhlöðunum sem gert var 
við á kostnað framleiðanda. Skipið 
er áræðanlegt og svo sé þessi 
vöktun á rafkerfinu frá ABB alveg 
til fyrirmyndar. 

Í Noregi var fyrsta gámaskipið 
sem gengur fyrir rafmagni tekið í 
notkun nú um miðjan nóvember 
2021, er áætlað að skipið sigli á 
milli hafna í Noregi. Yara Birkeland, 
eins og skipið heitir verður siglt 
fyrstu tvö árin í tilraunaskyni 
en að því loknu á skipið að vera 
ómannað með vöktun frá þremur 
stjórnstöðvum á landi. Áætlað er 
að með tilkomu þessa skips muni 
ferðum gámaflutningabíla fækka 
um fjörutíu þúsund á ári á vegum í 
Noregi. 

Hybrid aðferð
Rannsóknarskipið Árni Friðriksson 
er smíðað var í skipasmíðastöðinni 
ASMAR Chile árið 2000 er útbúið sem 
hybrid skip, með fjórar vélar 1000 kW 
hver, sem knýr rafmótor fyrir skrúfuás. 
Fer það eftir álagi, hve margar vélar 
eru keyrðar í einu. Við hönnun skips 
og vélbúnaðar var lögð áhersla 

hljóðlátan gang, svo það truflaði 
ekki fiskleitar- og bergmálstæki. 
Framdrifskerfið er rafknúið, skrúfuás 
er knúinn af rafmótor sem fjórar 
sjálfvirkar rafstöðvar knýja. Stýri-
búnaðurinn er þannig að díeselvélar 
eru á vakt (stand by) og ræsast þær 
eftir álagi þ.e. orkuþörf skrúfu og 
togspila. Stýribúnaðurinn er frá ABB 
og er honum stjórnað frá tölvum í 

OrkUSkipt i

Svanur Gunnsteinsson yfirvélstjóri 
á Herjólfi og séð inn í hluta af 
rafhlöðurýminu.  Myndir:. valgeir ÓMar

Ef þarf að fara  
lengri ferðir þá eru um 

borð þrjár dísil vélar 
er geta hlaðið inn á 

rafgeymana, eru þær 
1300 kWe hver fyrir sig. 
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brú, vélarúmi og tveimur vaktklefum. 
Þetta er hugsanlega fyrsta skip sem er 
búið út með þessum hætti svo ég viti 
á Íslandi, jafnvel það eina. 

Jarðgas
M/S Kvitbjørn er nýlegt flutningaskip 
sem knúið er fljótandi jarðgas (LNG) 
í eigu Samskips Norge (smíðað 
reyndar fyrir Nor Lines í Noregi). Það 
var smíðað af Tsuji Heavy Industries 
í Kína byggt á umhverfisvænni 
hugmynd frá Roll Royce, sem státar 
af því að draga úr CO2 losun um allt 
að 40% samanborið við díselknúin 
skip.

Skipið lauk lengstu ferð heims 
eingöngu á LNG á sjó í mars 2015, 
þar sem það sigldi frá Tsuji Heavy 
Industries skipasmíðastöðinni 
í Jiangsu, Kína, um Singapúr til 
Cochin á Indlandi og Cartagena 
á Spáni, áður en það kom loks til 
Bergen í Noregi. Það var skírt í apríl 
2015.

M/S Kvitbjørn og systurskip þess 
M/S Kvitnos sem afhent var í júlí 
2015, hafa nú skipt um tiltekin 
gömul skip í flota Nor Line og 
fækkað skipum í flota þess úr níu 
í sjö, án þess að draga úr heildar-
flutningsgetu fyrirtækisins.

M/S Kvitbjørn er með Bergen 
B35:40 gasvél, sem framleiðir um 
það bil 17% minna CO2 samanborið 
við dísilvélar. Vélin, ásamt hybrid 
shaft rafall (HSG), knýr samsettu 

Stjórntölva Herjólfs. Mynd:. valgeir ÓMar

Í Noregi var fyrsta 
gámaskipið sem gengur 

fyrir rafmagi tekið í 
notkun nú um miðjan 

nóvember 2021, er 
áætlað að skipið sigli á 

milli hafna í Noregi. 

OrkUSkipt i
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Promas stýri og pitch skrúfu. 
Samsetning stýris og skrúfu í eitt 
kerfi bætir skilvirkni skipsins um 5% 
til 8%. Þjónustuhraði skipsins er upp 
á 15,5 sjómílur.

Landtengingar
Landtenging skipa er nauðsynleg til 
að draga úr CO2, en í þeim efnum 
þarf að gera betur. Hefur t.d. löndun 
úr uppsjávarskipum orðið lengri allt 

að þrír dagar, þá þarf að keyra RSW 
kælikerfin og allar glussadælu, land-
tenginar ráða ekki við þá orkunotk-
un og eru þá keyrðar ljósvélar skipa 
með tilheyrandi mengun, hávaða 
og titring. Einn viðmælandi minn 
benti á að hugsanlega væri hægt að 
draga úr þessu með spennum um 
borð í skipunum og skipin tengdust 
háspennu. 

Hjá Síldarvinnslunni á Neskaup-
stað, hafa þeir leyst þennan vanda 
með því að tengja skipin með 
þremur köplum þ.e. hvern fasa fyrir 
sig. Notar hvert skip um 220 – 250 
kW, en kerfið annar 550 kW, og er 
um bæði 440V og 690V spenna að 
ræða í landi fyrir skipin. 

Háafell ehf., dótturfyrirtæki 

M/S Hvitbjörn. Mynd: saMskip

Vilhelm Þorsteinsson landtengdur. Mynd: grétar Þorsteinsson

OrkUSkipt i
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Hraðfrystihússins-Gunnvarar (HG) 
hefur fest kaup á fóðurpramma 
sem staðsettur verður við kvíarnar í 
Skötufirði og tekin í notkun sumarið 
2022. Verður hann landtengdur og 
þannig knúinn endurnýjanlegri orku. 
Hefur Háafell í samstarfi við Orkubú 
Vestfjarða og Eflu unnið við að koma 
landtengingunni á. Prammanum 
verður fjarstýrt úr landi sem er 
hentugt ef veður versna. Laxar ehf, 
eru einnig að undirbúa landtengingu 
fyrir þeirra fóðurpramma í Reyðar-
firði. 

Það er einnig mögulegt að notast 
við rafknúna báta til að flytja 
aðföng að og frá fiskeldiskerjum. 
Dráttarbátar í höfnum eru sífellt að 
verða fleiri sem eru knúðir áfram 
á rafmagni. Þannig að heimurinn 
er að taka við sér í sambandi við 
orkuskipti.

Ammoníak
Ein af þeim eldsneytistegundum sem 
njóta vaxandi áhuga á heimsvísu er 
ammoníak (NH3)  og mun það gegna 
mikilvægu hlutverki í minkandi 
kolefnislosun. Markmið er að deila 
núverandi þekkingu um ammoníak 
sem hugsanlegt langtímaeldsneyti 
fyrir tvígengis og fjórgengis skipa-
vélar.

Þökk sé kolefnis- og brennisteins-
lausri sameindasamsetningu NH3 
skapar brennsla þess í vél með 
næstum núll CO2 og SOX losun. 
Áhugi er að vakna á ammoníak 
kolefnishlutlaustu eldsneyti þar 
sem það er framleitt úr endur-
nýjanlegum orkugjöfum eins og 
rafmagni framleitt með vatnsafli, 
háhitaafli, vindorku eða sólarorku. 
Jafnframt verður nánast eytt allri 
losun loftmengunarefna sem 
tengjast kolefni (svartkolefni eða sót, 
óbrennt kolvetni (HC), metanslip og 
kolmónoxíð (CO)).

Grundvallarástæðurnar fyrir þol 
tvígengisvéla gagnvart illa eldfimu 
og brennandi eldsneyti er lítill 
hraði hreyfilsins, sem hefur tíma 
fyrir brunann og hið mikla umfang, 
sem leiða til mikils rúmmáls-
yfirborðs hlutfalls, sem er gagnlegt 
fyrir fullkomna brennslu og lágt 
hitatap veggja.

Hið kolefnisfrjálsa eðli amm-
oníaks hefur þannig í för með 
sér að eðlisfræðilega  brennsla 
ammoníaks mun ekki að fullu 
líkjast brennslu áður þekkts 
tveggja högga eldsneytis. Við 
notkunar á ammoníaki sem 
eldsneyti er mikilvægt að rannsaka 
alla tvígengis vélarferlana, þ.e. 
íkveikju, bruna og útblástur auk 
eldsneytismeðferðar.

Rannsóknir á ammoníaki sem 
eldsneyti fyrir tvígengisvélar fela 
því í sér víðtækar prófanir með 
fullkominni vélvöktunaruppsetn-
ingu til að ná fram grundvallarupp-
lýsingum um t.d. kveikjueiginleika 

ammoníaks í tvígengisvélum, 
gangsetningar eldsneytis og 
útblástur. Þessar rannsóknarniður-
stöður munu stjórna endanlegri 
hönnun ammoníaksbrennsluvéla 
og hjálparkerfa.

Átak að finna kolefnis- 
laust eldsneyti
Vélaframleiðendur eru á fullri 
ferð að þróa og leita leiða til að 
hægt verði að framleiða vélar 
sem nýta annað eldsneyti, en 
jarðolíur. Það gæti komið á markað 
eldsneyti sem er alveg jafngott og 
ammoníak. Einn mikilvægur þáttur 
í þessu verður alltaf verð á svona 
eldsneyti, samkeppishæfni, t.d. ef 
grænnt ammoníak væri fáanlegt 
í dag væri það margfalt dýrara en 
brennisteinssnautt eldsneytisolía 
(VLSFO) og LNG. Það er hins vegar 
almennur skilningur, að draga úr 
CO2 losun og minnka gróðurhúsa-
lofttegundir (GHG) í framtíðinni. 
Alþjóða reglugerðir ýta á framleið-
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endur véla að kanna möguleika á 
ammoníak eða öðru eldsneyti til 
framtíðar.

Í Danmörku t.d. hefur nýsköp-
unarsjóður þar ákveðið að styðja 
við þróun á ammoníaks vélum. 
MAN ES er verkefnastjóri og hluti 
af þverfræðilegu teymi, ásamt 
Eltronic FuelTech, Tækniháskól-
anum í DK og flokkunarfélaginu 
DNV. Hlutverk þeirra er að 
samþætta núverandi tækni, þar 
sem ammoníak er undirstaða, 

að hanna ammoníak eldsneytis-
innspýtingarkerfi, brennsluíhluti, 
útblásturskerfi þar sem hreinsun 
fer fram. Danir telja að kolefn-
islosun verði ein stærstu umskipti 
innan skipaflotans, því beri að 
krefjast heilrænnar nálgunar og 
litið á alla hluti frá grunni. Engin 
tækni eða fyrirtæki getur gert 
þetta eitt og sér, Danir segja að 
það þurfi keðju af þverfræðilegum 
fræðimönnum á heimsvísu að 
koma að borðinu. 

Hugleiðingar um  
ammoníak sem eldsneyti
Eðlisfræðilegur og efnafærðilegur 
eiginleiki ammoníaks, mun stjórna 
mörgum þáttum í hönnum kerfa 
fyrir skip, það á ekki síst um 
geymslutanka. Geymsla á efninu um 
borð og í landi, framboði, hvernig 
skip er um að ræða og svo hvernig 
alþjóðlegum reglum er háttað í um-
hverfimálum, um hvernig eldsneytið 
er komið um borð og ekki má gleyma 
losunarreglum. Svo því sé haldið 
til haga, þá er ammoníak mönnum 
skaðlegt efni. 

Ammoník er framleitt á 
háhitsvæðum (hverum) eða með 
rafgeiningu. Til samanburðar þá 
verður vetni (H2) að vökva við 
-253°C, náttúrugas LNG -162°C, 

Fóðurprammi eins og Háafell ehf hefur fest kaup á. Mynd: akva group
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en aftur á móti verður ammoníka 
að vökva við -33°C. Fljótandi 
ammoníka má geyma við þrýsting 
fyrir 8,6 bör (miðað við 20°C).

Grænt ammoníak losar ekkert 
CO2, þar sem það inniheldur 
engin kolefnisatóm, en þar sem er 
framleitt grátt og blátt ammoník 
er kolefnisspor, þar sem stóriðja 
notar jarðeldsneyti til framleiðsl-
unnar og er þar gráa ammoníkið 
auka afurð. Blá er felur í sér 
myndun CO2 sem myndast sem 
fljótandi og geymt með því að nota 
kolefnisfang. Ammoníak verður þó 
í farmtíðinni sjálfbært eldsneyti 
þegar það er framleitt með vetni 
sem fæst með endurnýjanlegri 
orku. Árleg framleiðsla, þegar 
þetta er skrifað, á ammoníaki er 
u.þ.b. 180 milljónir tonna, þar sem 
um 80% er notað í áburðafram-
leiðslu.

Að framleiða grænt ammoníak 
verður að gera það með rafgein-
ingu, frá grænum raforkuverum, 
í vatni (2H2O – 2H2 – O2). 
Aðskilnaður köfnunarefnis úr lofti 
til ammoníaks framleiðslu fer fram 
með ýmsum tæknilegum aðferð-
um, fer eftir hreinleika og magni. 
Í stórri framleiðslu á köfnunarefni 
er loftið fljótandi og aðskilið.

Kostir við ammoníak eru í 
tengslum við geymslu, flutning 
og bruna, er stjórnast af þessum 
eðlis- og efnafræðilegum ein-
inleikum. NH3 er kolefnis- og 
brennisteinsfrítt og gefur því frá 
sér hreinan bruna og næstum 
núllgildi á CO2 og SOX. Rúm-
málsorka í NH3 er hærri en í vetni 
H2. NH3 er hægt að kljúfa í N2 og 
H2. Það er engin sprengihætta af 
NH3, ólíkt vetni, en aftur á móti er 
þetta eitrað efni. Viðtæk notkun á 
ammoníaki í allkonar iðanaði og 
landbúnaði, þýðir að framleiðsla 
er víðtæk. Ammoníak er ódýrara 

og auðveldara í flutningi en 
eldsneyti sem þarf frost. Lítil hætta 
er á íkveikju í andrúmslofti og 
gerir það því öruggari hvað varðar 
eldvarnir. Þrátt fyrir að ammoníak 
gæti orðið að framtíðareldsneyti, 
er það eitrað efni sem samkvæmt 
reglugerð ekki verið gefið út sem 
skipaeldsneyti. 

Almenningur vill að brugðist 
verði við hlýnun jarðar. Sjávar-
útverður heims, verður að leggja 
sitt af mörkum til að draga úr 
losun koltvíserings. Í dag stendur 
sjávarútvegurinn fyrir um 4% af 
CO2 losun á heimsvísu, núverandi 
floti eyði um 300 milljónum tonna 
af brennsluolíu árlega, en á móti 
flytur hann meira en 80% af 
heildarviðskipum heimsins.

En hvert verður þá framtíðar-
eldsneyti, það er ómögulegt að 
spá fyrir. Þeir þættir sem spila 
hvað stærðst inn er kostnaður-
inn, útgerðir vilja fá eldsneyti 
sem ekki er dýrara en það 
jarðeldsneyti sem er notað í dag. 
Breytingar sem þessar koma líka 
til með að breyta allri skipagerð, 
smíða þarf nýjar vélar, ný skip 
til að bregðast við öllum þeim 
áskorunum sem þessi umskipti 
koma til með að gera. Sé þó 
markaðurinn skoðaður er áber-
andi meiri áhugi á ammoníaki 
en öðru eldsneyti. Meðhöndlun á 
vetni t.d. er mjög dýr og það þarf 
að kæla það all verulega til að fá 

í fljótandi form, flókin tækni. Í 
dag eru mörg skipa þ.e. nýsmíði 
afhent eru, tilbúinn til síðari 
tveggja eldsneytisaðlögunar. 
Þrátt fyrir allt er búist við að 
jarðeldsneyti verið áfram mörg ár 
fram í tíman, líklega fram undir 
miðja öldina. 

Metanól
Í Svartengi er framleitt um 4000 
tonn af vottuðu metanóli á ári 
af fyrirtækinu Carbon Recycling 
Internatial (CRI) og er það allt 
flutt úr landi. Metanól er tilbúið 
eldsneyti sem er framleitt með 
rafgreiningu vatns og koltvísýringi 
sem losnar við nýtingu jarðvarma. 
Kostir við metanól er að það 
er vökvi, því auðvelt að geyma 
það sem eldsneyti í sérstökum 
þrýstigeymum. Metanól er líka 
blandanlegt við önnur eldsneyti 
eins og bensín og dísel. 

Metanól er enn sem komið er 
dýrt í framleiðslu og það dregur 
til sín vatn og er því ómögulegt 
að nota það án þess að vélar séu 
gangsettar á öðru eldsneyti. Það 
er einnig tærandi á málma eins 
og ál og sink, og það er eitrað 
við inntöku. Heimsframleiðsla á 
metanóli er 100 milljón tonn á ári 
og hefur það aðallega verið notað 
í efnaiðnaði og til íblöndunar í 
bensín. Alþjóðastofnunin IRENA 
telur að heimsframleiðslan verði 
um 500 milljóir tonna árið 2050.

Svartsengi. Mynd: hs orka
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Sjó- og krapalagnir
KRYOCLIM

Loftlagnir
GIRAIR

ÞRÝSTIJAFNARAR - SÍUR - OLÍUGLÖS - MJÚKSTARTLOKAR

LOFTLOKAR - FITTINGS - TJAKKAR TJAKKAR - KÚLULIÐUR - PAKKNINGASETT

LOFTRÓTORAR
úr Polymer plasti eða ryðfrír

AF - HAF - Q
1 micro 0,01 micro

AMG

LEYSUM MÁLIÐ FYRIR LOFTLAGNAKERFIÐ
LOFTTJAKKAR - LOFTLOKAR 
LOFTRÓTORAR - LOFTPRESSUR 
LOFTLAGNIR - LOFTKÚTAR OFL.

Hugmynd um 
uppsetningu fyrir 
þrýstiloftskerfi

VATNSSKILJA

ÚT

LOFT

LOKAR - FRAMHJÁHLAUP

Kopar fittings

FÍNSÍUR FYRIR LOFTKERFI

SKRÚFUPRESSUR

LOFTKÚTAR KÆLIÞURKKARI

loft.is

Sjáðu 
nánar á 

NÚTÍMALAUSNIR FYRIR LAGNAKERFI

Maersk
Skipafélagið Maersk ætlað að eyða 
1,4 milljörðum dollara í skip sem 
brenna vottuðu metanóli og eru 
þau í smíðum í Kóreu. Stærð þeirra 
er 16 þúsund gámaeiningar og er 
áætluð smíði á 8 slíkum, en fyrsta 
skipið á að verða tilbúið snemma 
árs 2024. Velja þeir þessa leið, þar 
sem vélbúnaður er til og að að-
gengi að metanóli er í nánast öllu 
stærri höfnum heims. Vélarnar eru 
með tvöfaldt eldsneytiskerfi, notar 
það hefðbundið brennisteins lítið 
eldsneyti auk metanóls. 

Hugsanleg  
innanlandsframleiðsla
Á vísindavef Háskóla Ísands segir 
Bragi Árnason prófessor í efnafræði: 

„Vetni til framleiðslu á metnóli má 
fá með því að kljúfa vatn til raforku. 
Mögulegir innlendir kolefnisgjafar 
gætu t.d. verið:

•	 Afgas frá stóriðju
•	 Mór
•	 Lífmassi (viður, lúpína,  

gras og sorp)
•	 Koltvíoxíð frá háhitasvæðum

Með því að safna saman öllu afgasi 
frá  núverandi stóriðju væri mögulegt 
að framleiða allt að 450.000 tonn af 
metanóli á ári. Til þess þyrfti 3,7 TWh 
af raforku á ári til viðbótar því sem nú 
er framleitt í landinu. Notkun 450.000 
tonna af metanóli í stað sama magns 
af innfluttu bensíni og olíu myndi 
leiða til þess, að heildarútstreymi 
koltvíoxíð á Íslandi af manna völdum 

minnkaði niður í 43% af því sem það 
var 1995. Jafnframt yrði stóriðja á 
Íslandi að mestu umhverfisvæn.“

Hvað næst
Í þessum skrifum hef ég ekki tekið 
fyrir hugsanleg eldsneyti eins og et-
anól, vetni, kjarnorku og hinar ýmsu 
blöndur af öllum þessum efnum. Og 
er það efni í aðra grein. Vélar og skip 
ásamt sérfræðingum frá Wärtsilä 
héldu fund um miðjan nóvember s.l. 
og kynntu hvað sé á döfinni hjá þeim 
í orkuskiftum. Hafa þeir undanfarin 
ár verið að þróa brunavélar sem eiga 
getað notað og annað eldsneyti en 
olíu. Þeir hafa verið að horfa til vetnis, 
metans, metanóls, jarðgas og/eða 
ammóníaks. Munum við halda áfram 
með þá umfjöllun í næsta blaði. 

OrkUSkipt i



Í kjölfar 
Sambandsskipanna

Skipadeild S.Í.S., sem einnig hefur verið nefnd Sambandsútgerðin og hin síðari ár, 

Samskip, á sér áratuga sögu í íslenskri kaupskipaútgerð á 20. öld. 

kaUpSkip

Höfundur: guðMundur sæMundsson

Skipadeild S.Í.S.
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F ljótlega eftir stofnun fyrstu 
kaupfélaganna vaknaði 
áhugi samvinnumanna á 

kaupskipaútgerð. Einn af braut-
ryðjendum hreyfingarinnar, Einar 
Ásmundsson í Nesi, segir m.a. í 
blaðagrein 1892, að „Kaupfélögin 
ættu að hafa eitt eða fleiri gufuskip 
í stöðugum gangi sjö til átta 
mánuði á ári.“

Á aðalfundi S.Í.S. 1917 var 
stjórninni falið að kanna kaup á 
vöruflutningaskipi og í framhaldi 
af því var skonnortan Svala (397 
brúttótonn) keypt í félagi við 
Timburverslunina Völund og 
Kaupfélag Borgfirðinga, 1920. Er 
skemmst frá því að segja að skipið 
strandaði og eyðilagðist nokkru síð-
ar (1922). Árið 1926 tók K.E.A. upp 
þá nýbreytni að leigja erlend skip til 
vöruflutninga frá útlöndum beint til 
losunarhafna kaupfélaganna víðs 
vegar um landið. Þetta gafst svo vel 
að árið 1935 hafði Útgerðarfélag K.E.A. 
hafið millilandasiglingar með eigin 
skipi, e/s Snæfelli (751 brúttótonn) 
og tveim árum síðar einnig með 
öðru skipi, e/s Hvassafelli (212 
brúttótonn), sem einkum var notað 
til ísfiskflutninga.

Þessara skipa naut útgerðin 
skamma hríð. Árið 1946 
keypti S.Í.S. flutningaskip í smíð-
um á Ítalíu og hlaut það nafnið 
Hvassafell (1690 brúttótonn 

- 2300 DW lestir). M/s Hvassafell 
kom til heimahafnar á Akureyri 
í september 1946 og var það fyrsta 
stóra kaupskipið sem Íslendingar 
eignuðust eftir styrjöldina og um 
skeið burðarmesta skip íslenska 
kaupskipaflotans.

Hvassafelli var valin heimahöfn á 
Akureyri, bæði vegna þess að skip-
inu var ætlað að bæta samgöngur 
og flutningaþörfina frá útlöndum til 
Norður- og Austurlands og einnig 
annarra landshluta utan Reykjavíkur. 
Hin ástæðan var sú að frá Akureyri 

hófst fyrsti sjálfstæði útgerðar-
rekstur samvinnumanna hér á landi 
með flutningaskip í millilandasigl-
ingum að frátaldi Svöluútgerðinni, 
sem nefnd hefur verið.

Hvassafell reyndist vel og var 
í rekstri Sambandsins til ársins 
1964, að það var selt til Portúgal. 
Með kaupunum á Hvassafelli var 
auðsætt að skipaútgerð Sambands-
ins mundi vaxa með árunum sem 
reyndin varð.

Næsta skip samvinnumanna 
var m/s Arnarfell (1381 brúttótonn 

- 2300 DW lestir), smíðað í Svíþjóð 
1949 og kom til heimahafnar á 
Húsavík síðla á því ári.

Þriðja skipið, Jökulfell (972 
brúttótonn) var smíðað í Svíþjóð 
1951 og kom til heimahafnar 
sinnar á Reyðarfirði í maímánuði 
það ár. Jökulfellið var kæliskip og 
fyrstu sex mánuðina var það leigt 
til bananaflutninga milli vestur-

kaUpSkip
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strandar Suður-Ameríku og einnig 
til Bandaríkja N-Ameríku, einkum til 
gjaldeyrisöflunar fyrir útgerðina.

Þetta skip létti mikið frysti-
húsarekstur kaupfélaganna víðs 
vegar um landið og sigldi mikið á 
Norður-Atlantshafsleiðinni, einkum 
milli Íslands og New York, þótt lítið 
skip væri.

Ef eigna ætti einum manni upp-
haf og viðgang kaupskipaútgerðar 
Sambandsins, yrði nafn Vilhjálms 

Þór þar ofarlega á blaði. Hann 
beitti sér ekki einungis fyrir fyrstu 
skipakaupunum heldur sá einnig 
um rekstur þeirra í fyrstu, jafnframt 

sínum forstjórastörfum. Á þessum 
tíma hafði Sambandið einnig 
nokkur erlend leiguskip í förum.

Árin 1947-52 var Sigurður 
Benediktsson forstöðumaður 
kaupskipaútgerðar Sambandsins. 
Þegar hér var komið sögu var 
Skipadeild Sambandsins formlega 
stofnuð árið 1952 og var Hjörtur 
Hjartar ráðinn framkvæmdastjóri 
hennar.

Fjórða Sambandsskip-
ið, m/s Dísarfell (642 brúttótonn) 
var smíðað í Hollandi 1953 og var 
Þorlákshöfn heimahöfn þess. Þetta 
skip sigldi í nær tvo áratugi milli 
Íslands og N-Evrópuhafna og þótti 
hentugt til flutninga á smærri 
hafnir landsins.

Fimmta skipið var m/s Litlafell, 
olíuflutningaskip (793 brúttótonn), 
sameign Sambandsins og Olíu-
félagsins með heimahöfn á Ísafirði. 
Skipið var keypt þriggja ára gamalt 
frá Svíþjóð 1953 og einkum ætlað til 
olíuflutninga hér með ströndum fram.

Sjötta skip Sambandsins, 
Helgafell (2194 brúttótonn - 
3250 DW lestir) var smíðað í 
Svíþjóð 1954 fyrir Sambandið og 
árið 1956 var sjöunda og stærsta 
skip íslenska kaupskipaflotans, 
Hamrafell (11488 brúttótonn 

-17312 DW lestir) keypt fjögurra 
ára gamalt frá Noregi. Skipið var 
sameign Sambandsins og Olíufé-
lagsins í áratug, uns það var selt til 
útlanda 1966, en þá höfðu íslensk 
stjórnvöld samið við erlenda aðila 
um alla olíuflutninga til landsins, 
sem þótti umdeild ákvörðun.

kaUpSkip

Hamrafell á heimleið með fullar lestar frá Batumi til Íslands.
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Það voru ekki sömu vinnubrögð notuð við lestun skipa hér og þar. 

Á þessum tíma átti Sambandið 
stærri hlut í kaupskipastóli 
Íslendinga en nokkurt annað 
fyrirtæki, og var þáttur þess í 
aukningu farskipaflotans hér frá 

stríðslokum meiri en nokkurs 
annars útgerðarfélags. Árið 1965 
störfuðu 187 sjómenn á skipum 
Sambandsins. Hér að framan hefur 
verið sagt frá Skipadeild Sam-

bandsins og vexti hennar í máli og 
myndum, en í stuttri blaðagrein 
eru takmörk sett. Því er samt við að 
bæta að áfram var haldið á sömu 
braut með endurnýjun skipastóls-
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ins fram eftir 20. öldinni, eins og 
eftirfarandi upptalning skipa ber 
með sér:

Árið 1962 bættist olíuflutn-
ingaskipið Stapafell (895 brút-
tótonn) við í flotann, 1964 kom 
Mælifell (1879 brúttótonn), 1971 
Hvassafell II. (2000 brúttótonn), 
Litlafell II. (893 brúttótonn og 
Skaftafell (1417 brúttótonn) 
1973, 1974, Dísarfell II., 1974, 
Jökulfell II., 1979, Arnarfell II., 
Helgafell II., og Stapafell II.

Árið 1983 ákvað Sambandið 
að láta smíða nýtt sérhannað 
frysti- og gáma-skip í Englandi. 
Það hlaut nafnið Jökulfell III. Árið 
1984 var keypt nýtt Dísarfell III. 
(3850 tonna gámaflutningaskip).

Árið 1991 var fyrsta starfsár 
Samskipa eftir breytinguna 
úr Skipadeild Sambandsins. 
Árið 1994 seldi Landsbankinn, 
þ.e. Hömlur hf., hlut sinn 
í Samskipum. Kaupendur voru 
níu talsins, þ.á.m. þýska skipa-
félagið Bischoff Group, Hagkaup, 
Fóðurblandan og Samherji á Ak-
ureyri. Dótturfélög Samskipa voru 
fjögur í árslok. Árið 1998 urðu 
miklar breytingar á starfsemi 
Samskipa vegna sameiningar 
félagsins við þýska flutningafyrir-
tækið Bischoff Group. Um þessar 
mundir (2002) hefur Samskip 
tvö skip í rekstri, Arnarfell og 

Helgafell, sem eru systurskip með 
7968 tonna burðargetu og rými 
fyrir 704-TEU, 20 feta gámaein-
ingar.

Á síðustu áratugum 20. aldar-

innar fór notagildi kaupskipa að 
miðast fremur við burðargetu 
þeirra en stærð, mælda í tonnum 
og ekki síður við hagkvæmni 
skipa í gámaflutningum.

kaUpSkip

Svipmyndir frá vinnu og veru um borð í skipum Sambandsins.

Hamrafellið var 
á þessum árum 

langstærsta skip 
íslenska farskipaflotans, 

11488 rúmlestir og 
17312 DW-lestir. 
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M/s Hamrafell
Hamrafellið var í eigu Skipadeildar 
Sambandsins og Olíufélagsins frá 
því það var keypt til landsins frá 
Noregi, fjögurra ára gamalt, árið 
1956, þangað til það var selt til 
Indlands 1966.

Hamrafellið var á þessum 
árum langstærsta skip íslenska 
farskipaflotans, 11488 rúmlestir 
og 17312 DW-lestir. Það var 159,36 
metrar á lengd, knúið 6650 hestafla 
MAN dísilvélum og gekk um 14 
sjómílur á klukkustund, með 40-44 
manna áhöfn og hafði rými fyrir 6 
farþega.

Heimahöfn skipsins var Hafnar-
fjörður og fastráðnir skipstjórar 
voru þeir Sverrir Þór 1956-63 og 
Ríkharður Jónsson, 1963-66.

Hamrafell var í olíu- og 
bensínflutningum til Íslands 
frá Batumi við Svartahaf í Sovét-
ríkjunum (Rússlandi), Constanza í 
Rúmeníu og Aruba í Karíbahafinu 
til ársloka 1963.

Kaupin á Hamrafellinu mörkuðu 
tímamót í siglingasögu okkar 
Íslendinga og fljótlega kom í ljós 
mikill ávinningur af kaupum 
skipsins, m.a. vegna stríðsátaka 

í heiminum (Súes-deilan) svo 
olíufarmgjöld stórhækkuðu um 
þetta leyti og óvíst er hvernig farið 

hefði um olíuflutninga til landsins 
ef að Hamrafellið hefði ekki verið 
komið til sögunnar. En sveiflur 

ÖLL ALMENN VERKTAKASTARFSEMI

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

Eiríkur 894 5151 • Ingólfur 892 8610

Sumarhús • Gluggar • Hurðir • Fög
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Nokkrir samankomnir í messanum.

Skipstjórinn er einbeittur.
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olíufarmgjalda hafa jafnan verið 
miklar og í einni slíkri lægð var 
Hamrafellið dæmt úr leik, er samn-
ingar voru gerðir við Sovétríkin um 
olíuflutninga til landsins árið 1963. 
Reynt var að afla skipinu verkefna 
erlendis og um tíma sigldi það víða 
um heimsins höf með íslenska 
fánann við hún. Fór skipið m.a. tvær 
ferðir til Kyrrahafsins, Callao í Perú 
og Alaska. Árið 1966 var Hamrafellið 
selt úr landi vegna verkefnaskorts 
eins og áður hefur komið fram 
og var afhent nýjum eigendum 

í Hamborg í desembermánuði það 
ár, eftir 11 ára siglingasögu undir 
íslenskum fána.

En hvernig var að vera skipverji á 
Hamrafellinu í Batumiferðunum, 
sem þá var ein lengsta siglingaleið 
íslensks skips að staðaldri um þær 
mundir?
Siglingin frá Reykjavík til Batumi og 
heim aftur tók um einn mánuð. 
Viðstaðan þar var oftast nær einn 
sólarhringur, en aftur á móti nokkrir 
dagar hér heima. Helsta skemmtun 

skipverja var tómstundastarfið um 
borð, sem var býsna fjölþætt, falleg 
siglingaleið um Dardanellasundið, 
Marmarahafið og Bosporus, og 
góðviðrið sem oft var ríkjandi, bæði 
á Miðjarðarhafinu og Svartahafi. 
Sumir, sem höfðu verið lengst á 
skipinu, eignuðust vini í Batumi, en 
líklega var hápunkturinn að lenda í 
klössun í Palermo, borg Mafíunnar 
á Sikiley, sem gat tekið 2-3 vikur, 
en þangað kom skipið nokkrum 
sinnum í þeim tilgangi. Gafst þá 
skipverjum tækifæri til að skreppa 
til Napolí, Rómar eða Kaprí til að 
sjá sig um. „Annars eru svona 

„rútuferðir“ tilbreytingarlitlar til 
lengdar,“ sagði einn skipverja við 
greinarhöfund löngu síðar. Helst var 
það hin góða aðstaða um borð, sem 
var á allan hátt til fyrirmyndar og 
sennilega sú besta á íslensku skipi 
fyrr og síðar, að öðrum ólöstuðum.

Siglingin frá Íslandi suður 
að Portúgalsströndum tók um 
6 sólarhringa og voru stundum 
rysjótt veður á þeirri leið. Þegar 

kaUpSkip

Sól, sumar og hiti.

Sólarhæðin tekin um borð í Jökulfellinu.

 Skipin voru góð,  
þau komu víða við og 
margt nýstárlegt bar 

fyrir augu skipverja auk 
þess að vera samfélag 

margra manna.
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komið var á móts við höfða heilags 
Vincents (Capo de Sao Vincente) fór 
veður oftast batnandi og siglingin 
inn Miðjarðarhafið var á margan 
hátt ógleymanleg, góðviðri og 
sléttur sjór. Fyrst var stansað út 
af Gíbraltar og tekið eldsneyti og 
matföng til skipsins, en Afr-
íkumegin við sundið (Njörvasund) 

eru borgir með hvítum byggingum 
í bröttum hlíðum, eins og t.d. 
í Ceuta, Tangier og víðar í Marokkó. 
Einnig sást til Algeirsborgar hátt í 
norðurhlíð Atlasfjallanna. Þegar 
austar dró komu grísku eyjarnar í 
ljós, margar fremur hrjóstrugar en 
samt með einhverjum kjarrgróðri 
og standa þorpin hátt í hlíðum, 
því þar mun  auðveldara að ná í 
drykkjarvatn (regnvatn). Svo er 
komið þar sem austrið og vestrið 
mætast.

Við innsiglinguna í Dardanella-
sundið er lítill bær, Canacal, en þar 
var alltaf stansað á austurleið til 
að greiða „vegatollinn“ um sundið. 
Þar fengu skipverjar líka stundum 

sendibréf (exprés) að heiman.
Hellusundið eða Dardanellasund-

ið, er 70 kílómetrar á lengd og 1-2 
kílómetrar á breidd. Átta stunda 
sigling er um Marmarahafið til 
Miklagarðs (Istanbúl), siglt var und-
ir Galathabrúna, mikla umferðaræð 
sem tengir saman Evrópu og Asíu.

Á Gullna horninu blasa við 
virðulegar byggingar eins og Soffíu-
kirkjan og Bláa musterið. Siglingin 
um Sæviðarsundið (Bosporus) tekur 
tvær og hálfa klukkustund, einkum 
var ævintýralegt að sigla þarna um 
að næturlagi með mikið ljóshaf á 
báðar hendur, þar sem hljómlistin 
ómaði út í næturkyrrðina og sjá mátti 
fólkið stíga dansinn af miklum móð.

kaUpSkip

s: 460 2900      www.slipp.is
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Síðan liggur leiðin austur Svarta-
haf með fram strönd Litlu-Asíu á 
stjórnborða, þar sem risafjöll blána 
í mikilli fjarlægð og þar leynist 
einhvers staðar það fræga fjall 
Ararat.

Að lokum var áfangastað náð 
í Batumi. Það leynir sér ekki að 
borgin er undrafögur með hrika-
legan fjallgarð að baki, Rizfjöllin í 
Asíu, sem eru talin um 13 þúsund 
fet á hæð. Borgin, sem hafði um 
90 þúsund íbúa á þessum tíma, 
stendur á mjórri landræmu við 
skeifulaga vík fyrir opnu hafi, undir 
gróðursælli hlíð þar sem laufskógur, 
pálmar, bambus- og bananatré 
prýða umhverfið.

Mikil fátækt ríkti í Batumi meðal 
verkafólks á þessum árum og 

eftirspurn var á ýmis konar vest-
rænum vörum, sem sjómenn höfðu 
gjarnan í fórum sínum, eins og 
fatnaði og tyggigúmmíi. Hermenn 
voru þarna víða á ferli og fylgdust 
grannt með samskiptum skipverja 
og heimafólks eins og reyndar var í 
öllum hafnarborgum Sovétríkjanna 

á þessum tíma. Helst var staldrað 
við á sjómannaheimilinu sem var 
hið vistlegasta og þar voru allir 
farmenn velkomnir. Annars fannst 
Hamrafellsmönnum Batumibú-
ar þægilegir í viðmóti, en erfiðlega 
gekk að tala saman. Þó mun 
einstaka maður um borð hafa náð 
góðu sambandi varðandi einstaka 
viðskipti á þessum stutta tíma sem 
staðið var þar við.

En víkjum ofurlítið að lífinu 
um borð, en eins og flestir vita 
er starf farmannsins fyrst og 
síðast vinna við siglingu skipsins 
og meðan á henni stendur eru 
staðnar sjóvaktir sem kallað er, 
en dagmenn voru einnig að störfum 
hjá svo fjölmennri áhöfn sem var á 
Hamrafellinu.

Sérhönnuð sjómannamappa
Atvinnuskírteini og önnur gögn á vísum stað

Múlalundur Vinnustofa SÍBS
Reykjalundur | 270 Mosfellsbær

Sími 562 8500
www.mulalundur.is

Tilvalin gjöf til sjómanna, starfsfólks eða útskriftarnema!
Við bjóðum áletrun með nafni sjómanns og útgerðar.

kaUpSkip

Þegar ekkert sést 
nema himinn og haf 

dögum saman, verður 
lífið fábreytilegt, hafi 
menn ekki einhverja 

uppbyggilega 
tómstundaiðju. 
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Sverrir Þór skipstjóri stóð að 
stofnun tómstundaklúbbs um borð 
eins og hann hafði reyndar áður 
gert þegar hann var skipstjóri á 
Arnarfellinu, að sænskri fyrirmynd 
og var tómstundaklúbburinn Ernir 
á Arnarfellinu líklega sá fyrsti er 
starfaði um borð í íslensku farskipi, 
eins og Sverrir Þór sagði undirrituð-
um eitt sinn.

Á þessum árum var mjög erfitt að 
komast á farskip og bar margt til. 
Skipin voru góð, þau komu víða við 
og margt nýstárlegt bar fyrir augu 
skipverja auk þess að vera samfélag 
margra manna. Sumir halda að 
gleðskapur hafnarborganna sé 
nægilegt tómstundagaman, en 
reynslan sýnir hins vegar að það er 
lífið um borð sem máli skiptir. Þegar 

ekkert sést nema himinn og haf dög-
um saman, verður lífið fábreytilegt, 
hafi menn ekki einhverja uppbyggi-
lega tómstundaiðju. Þess vegna 
var Tómstundafélag Hamrafells 

stofnað í einni af fyrstu ferðum 
skipsins og gerðist það í blíðskap-
arveðri á Miðjarðarhafinu, milli 
Sikileyjar og Gíbraltar. Kosið var í 
nokkrar deildir: Skák- og spiladeild, 
íþróttadeild, fræðslu- og skemmti-
deild og föndurdeild, sem jafnframt 
stóð fyrir ljósmyndasamkeppni. 
Mikill áhugi var fyrir ljósmynda-
gerðinni, en þar var skipstjórinn 
Sverrir Þór aðal kennarinn, enda 
mikill áhugamaður um ljósmyndun. 
Einnig voru fengnar kvikmyndir til 
sýningar og stundum var efnt til 
skemmtifundar í landi þegar fleiri 
en eitt Sambandsskip voru samtímis 
í Reykjavíkurhöfn. Stundum bauð 
Sambandið skáldum og blaðamönn-
um í Batumiferð með Hamrafellinu, 
oft hinu skemmtilegasta fólki.

kaUpSkip

Guðmundur heitinn Sæmundsson skrifaði 
greinina.
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Á rið 1910 hvolfdi skonnort-
unni Erndte frá Ham-
borg á Eystrasalti. 

Skipstjórinn lokaðist inni í flakinu, 
sem rak um hafið.

Þetta er einhver ótrúlegasti 
atburður, sem nokkru sinni hefur 
gerst í sögu sjóhrakninga.

Það var snemma að morgni þess 
15. apríl 1910, veðrið var kalt og 
hráslagalegt. Fjórir sjómannanna 
um borð í skonnortunni voru að 
ýmsum störfum uppi á þiljum. 
Skonnortan Erndto frá Hamborg var 

á leiðinni frá Memel til Bremen með 
farm í lestunum og timburstafla á 
þilfarinu. Skipstjórinn, Hans Eng-
ellandt, gáði til veðurs og gerði 
sér ljóst, að enn myndi hvessa og 
versna í sjóinn. Hann gaf fyrirskip-
un um að reyra þilfarsfarminn enn 
betur niður.

Skonnortan var komin út á 
rúmsjó, þegar tók að hvessa af 
norðaustri skömmu fyrir hádegið. 
Það óhapp vildi til, að vindáttin sló 
skyndilega yfir í vest-norðvestur, og 
meðan verið var að bagsa skonnort-

unni eftir vindi, braut sjór yfir 
þilfarið og eyðilagði eina lestarlúg-
una. Áður en áhöfnin fékk komið 
nýrri lúgu á fossaði sjórinn niður 
í lestina og skonnortan varð þung 
og silaleg í stýri. Áhöfnin hamaðist 
við. Dælurnar og náði sjónum að 
mestu leyti, en undir þiljum var 
líka timburfarmur, og hann hafði 
drukkið talsverðan sjó í sig.

Undir sólarlag hvessti enn 
til muna, og Engellandt lét rifa 
seglin. Skonnortan lét betur í 
sjónum, en brotsjór sleit böndin 

Einn á reki 
– frásögn af sjóhrakningum
Sigurjón Magnús Egilsson bjó til prentunar

Erlend frásögn

Sjóhrakning
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Atvinnuþátttaka stuðlar 
að heilbrigðu samfélagi

Öll viljum 
við hafa 
hlutverk

af einum timburstaflanum, svo að 
öllu timbrinu skolaði fyrir borð. Í 
hamaganginum skall einn plankinn 
á fokkunni, sem rifnaði í tætlur.

Næturmyrkrið var niðadimmt, 
og það var óskaplegt erfiði að 
bæta seglið. Hvassviðrið hélst 
langt fram eftir nóttu, og í fyrstu 
morgunskímunni leit hafið út eins 
og sjóðandi pottur. Stýrimaðurinn 
kom upp í sjóklæðum til þess 
að leysa Engellandt af, en hann 
hafði staðið við stýrið alla nóttina 
og var orðinn gegndrepa. Á eftir 
stýrimanninum kom háseti. Allir 
aðrir voru á þiljum. Þegar búið var 
að ræsa alla áhöfnina, fannst Eng-
ellandt hann vel mega við því að 
fara niður í káetu sína og fara í þurr 
föt.

Hann hélt niður og gætti þess 
að loka lúgunni vandlega á eftir 
sér. Hann fór úr blautu fötunum, 
þurrkaði sig vandlega og íklæddist 
þurrum fötum. Veltingurinn færðist 
stöðugt í aukana, og honum 
reyndist æ erfiðara að fóta sig. Það 
var enginn vafi á því, að fellibylur 
var að skella á.

Rétt í því að Engellandt var að 
smeygja sér í vaðstígvélin, tók 
skonnortan svo hrikalega veltu, 
að hann datt og lamdi höfðinu við 
bjálka. Allt inni í káetunni hvolfdist 
við, það slokknaði á lampanum, og 
þegar hann hafði jafnað sig nokkuð 
eftir höfuðhöggið, sem hann fékk, 
fann hann að sjórinn skvampaðist 
upp eftir fótunum á honum. Fyrst 
datt honum í hug, að lúgan hefði 

opnast, svo að sjórinn hefði fossað 
inn, en þegar hann leit upp, sá 
hann ekki minnsta skímuvott, svo 
að lúgan hlaut að vera aftur.

Stormhvinurinn var svipaður 
og áður, en það var eins og hann 
hefði breytt um eðli. Hvinurinn var 
tómlegri en áður. Og Engellandt gat 
ekki lengur heyrt þytinn í kappan-
um. Um þetta braut hann heilann, 
meðan hann leitaði að lampanum. 
Möstrunum skyldi þó aldrei hafa 
skolað fyrir borð?

Hann varð að flýta sér upp á 
þilfar, en hann fann hvergi stigann. 
Hafði hann losnað i veðurhamför-
unum? Jæja, það skipti svo sem 
engu máli. Hann gæti alltaf lyft sér 
upp á höndunum upp i gegnum 
lúguna. Og svo tók hann að fálma 

Sjóhrakning
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upp í loftið í myrkrinu, en hann 
fann bara enga lúgu heldur!

Þetta fannst honum beinlínis 
fjarstæðukennt. Hann var að vísu 
eitthvað ringlaður í höfðinu ennþá, 
en hann vissi, að lúgan var á 
stjórnborða. Raunar fannst honum 
hann ekki geta með nokkru móti 
áttað sig, hann vissi naumast hvað 
var fram og hvað aftur, hvað á 
bakborða og hvað á stjórnborða. 
Til öryggis fálmaði hann um allt 
loftið, en stóð hjálparvana að þeirri 
athugun lokinni. Hann var beinlín-
is tekinn að efast um, að hann væri 
með öllum mjalla. Hann fann ekki 
nokkra lúgu yfirleitt.

Hvað sem það kostaði, varð 
hann að útvega sér ljós. Hann 
fálmaði um gólfið, þangað til hann 
fann lampann, þurrkaði vandlega 
af honum og kveikti. Síðan lyfti 
hann lampanum upp undir loft, 
og sannfærðist um, að hann hefði 
fundið rétt — það var engin lúga á 
loftinu!

Engellandt kiknaði í hnjánum, 
og honum fannst nauðsyn að fá sér 
sæti. Þá rak hann fótinn i eitthvað 
á gólfinu, sem hann kannaðist ekki 
við að ætti þar að vera. Hann teygði 
lampann fram fyrir sig, og það 
munaði minnstu að hann missti 
hann af hræðslu, þegar hann gerði 
sér ljóst, hvað þetta var. Þetta var 
ramminn á þaklúgunni!

Þúsund tætingslegar hug-
renningar þutu um hugskot 
hans, en loks rann óhugnanlegur 
sannleikurinn upp fyrir honum, 
— skonnortunni hafði hvolft, svo að 
kjölurinn sneri upp!

Fyrst datt honum í hug, að hann 
væri á leiðinni niður á hafsbotn, en 
svo gerði hann sér ljóst, að hann 
flyti á timburfarminum og inniluktu 
loftinu. Ef skrokkurinn væri á 
niðurleið, myndi hann ekki heyra 
stormþytinn og öldugjálfrið.

Engellandt hugsaði til áhafnar-
innar, og það fór hrollur um hann. 
Hún hafði áreiðanlega farizt öll 
sömun. Sjórinn var ískaldur, og 
það hafði naumast tekið lengi af. 
Á þessum tíma árs þoldi enginn 
að vera nema nokkrar mínútur í 
Eystrasalti. Dauði hans sjálfs myndi 
taka talsvert lengri tíma. Hann 
myndi kafna hægt í þungu loftinu.

Stundarkorn sat hann vondaufur 
á lúgukarminum. Sjórinn gjálfraði 
upp um fæturna á honum, en 
svo herti hann upp hugann, og 
hugsaði með sér, að alltaf væri 
von, meðan skonnortan héldist á 
floti. Hann náði sér í kúbein, sem 
hann geymdi í verkfærakistu og gat 
búið til nógu stórt gat til að skríða 
inn i lestarrúmið við hliðina. Þar 
höfðu plankarnir runnið til, svo að 
hann komst alveg til botns. Hann 
lýsti fyrir sér með lampanum og 
sá greinilega botnplöturnar og 
blýkjölfestuna. Það lék enginn vafi 
á því. Skonnortan var raunverulega 
á hvolfi. Hann heyrði greinilega, 
hvernig öldurnar skullu á kilinum.

Spurningin var aðeins sú, 
hversu lengi stormurinn héldist. 
Í hvassviðri sem þessu myndi 
ekki nokkur farkostur hætta sér 
í námunda við skipsflakið. Til að 
leita fyrir sér lamdi hann kúbeininu 
í botnplöturnar. Það var út af fyrir 

sig notalegt að heyra sterkan 
hljóminn. En hvernig svo sem það 
atvikaðist, þá hentist kúbeinið úr 
greipum hans og hvarf inn á milli 
plankanna. Og þrátt fyrir ákafa leit 
hans var honum ekki með nokkru 
móti unnt að finna það aftur. Eftir 
þetta neyddist hann til að berja 
með plankastubbi. En það yrði 
að lygna talsvert áður en nokkuð 
þýddi að fara að gera vart við sig 
með þessu móti.

Það sem næst lá fyrir var að 
hugsa um vatn og mat. Hann 
hafði upp á matarkistunni og tók 
upp úr henni það, sem ennþá var 
þurrt, kexkassa, þurrkaða ávexti, 
molasykur, reykt svínslæri. Þarna 
var líka hálfpottur af brennivíni, og 
það besta af öllu, kútur með fersku 
vatni.

Það var þurrast í lestarrýminu 
uppi á plönkunum, og þar 
kom Engellandt sér fyrir með vist-
irnar. En svo greip hann skyndilegt 
innilokunaræði, og hann greip 
plankastubbinn og hamraði á 
botnplötunum eins og óður maður 
þangað til hann missti næstum 
meðvitundina.

Hann lá lengi kyrr og jafnaði sig 
eftir æðið og hugsaði málið. Hann 
varð að hafa hægt um sig, fyrst um 
sinn myndi hann hvorki deyja af 
þorsta eða hungri. Verra var það 

Sjóhrakning
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með andrúmsloftið. Það var hreint 
brjálæði að hamast og eyða súrefni 
að nauðsynjalausu.

Hann svaf í nokkrar klukku-
stundir, og þegar hann vaknaði, 
fann hann, að storminn hafði 
talsvert lægt. Hann skreið að 
þiljugatinu og stakk höfðinu inn 
í káetuna til að athuga sjávar-
hæðina. Þá veitti hann eftirtekt 
örlítilli birtu, sem stafaði frá tveim 
litlum krönum, sem voru undir sjó. 
Honum datt í hug, að myndi birta 
talsvert, ef hann opnaði lúguna.

Opna lúguna, já! Hvers 
vegna hafði honum ekki dottið 
það í hug fyrr? Hann gæti þá kafað 
niður um hana, komið upp utan 
skipskrokksins og klifrað upp á 
kjölinn. Þá gæti hann veifað og 
þannig ef til vill vakið á sér athygli.

Já, þetta var hugmynd, sem því 

miður reyndist ekki framkvæman-
leg. Hann bisaði lengi og rækilega 
við lúguna, en hann megnaði ekki 
að hreyfa hana um millimetra. 
Hún hafði undist svo og þrútnað 
í sjónum. Engellandt lagði sig á 
plankana og dottaði, þangað til 
birtudeplarnir tveir voru horfnir. Þá 
vissi hann, að fyrsti dagurinn væri 
á enda. Til þess að fylgjast með 

tímanum batt hann hnút fyrir hvern 
dag á snærisspotta.

Og svo liðu dagarnir. Það var 
komin heil röð hnúta á snærisspott-
ann.

Hann veitti þvi eftirtekt, að úti 
fyrir myndi allt vera gjörbreytt. 
Storminn hafði lægt, og það yrði 
ekki hættulegt fyrir annað skip að 
nálgast flakið. Engellandt tók því 
að hamra reglubundið á plöturnar 
með plankastubbnum. Hann sló 
fimm sinnum, taldi hægt upp að 
hundrað, meðan hann lagði við 
hlustirnar, og sló síðan aftur fimm 
sinnum. Þannig liðu dagarnir.

Stöku sinnum fannst honum 
hann heyra í skipi í grenndinni, en 
hann var aldrei viss um það. Hann 
hafði borðað og drukkið eins lítið 
og hann mögulega komst af með. 
Þess vegna var hann orðinn svo 

Sjóhrakning
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veikburða, að hann varð að taka sér 
lengri hvíldir á milli barsmíðanna. 
En kjarkinn hafði hann alls ekki 
misst.

Á daginn kvaldi hitinn hann. 
Þegar sólin skein á skipsflakið, varð 
hitinn inni í því eins og í steikarofni. 
Eina ráðið til að kæla sig var að fá 
sér bað í köldum sjónum í káetunni, 
og það hafði slæmar afleiðingar. 
Hann kvefaðist og fékk háan hita.

Þegar hnútarnir voru orðnir 11 
á snærisspottanum, lá hann allan 
fyrri hluta dagsins í hitaóráði. 
Tvisvar sinnum heppnaðist 
honum að rífa sig upp og berja 
plankanum máttlaust í plöturnar. 
Síðari hluta dagsins þóttist hann 
greina hljóð utan frá. Honum fannst 
það endilega vera eins og einhver 
stjakaði með staf eða bátshaka í 
skrokkinn. Loksins!

Hann hentist upp með slíku of-
forsi, að hann rak sig upp undir, og 
hneig meðvitundarlaus aftur niður á 
plankana.

Síðustu vikuna í apríl tilkynntu 
allmörg skip, að þau hefði veitt 
eftirtekt skipsflaki á reki undan 
strönd Þýskalands. Enginn gat með 
nokkurri vissu sagt, hvað þetta væri. 
Það glampaði á það í sólskininu. 
Þetta gat eins verið bauja og flak.

En dag nokkurn kom áhöfnin á 
norsku skonnortunni Aurora auga 
á rekald þetta sextán sjómílur út 
af Danzig. Það var aðeins kul og 
sjólítið, svo að skipstjórinn ákvað að 
sigla að því og athuga það nánar.

Úr hundrað metra fjarlægð 
var hann viss um, að þetta væri 
skonnortuflak. Það var ekki nokkur 
lifandi vera sjáanleg á flakinu, en 
eitt var undarlegt við það. Frá því 
bárust greinileg högg, svo að ekki 
varð um villst.  Það var að líkindum 
eitthvað laust, sem slæst til, sagði 
einhver.  

Það er ólíklegt, svaraði skipstjór-
inn. Flakið hreyfist ekki. Setjið út 
bát á bakborða!

Nokkrum mínútum síðar var 
hann ásamt fjórum hásetum á 
leið til flaksins. Þeir festu hakana 
í skrokkinn og einn hásetinn 
fór úr skónum og steig upp 
á  hálan, slímugan skipsbotninn. 
Hann tók við fangalínunni, en 
hrasaði um leið, svo að krókurinn á 
línunni skall í botninn. Andartaki 
síðar var högginu svarað innan úr 
skipinu.  

Það er einhver þarna niðri!
Hásetarnir litu hver á annan. Flak-

ið hafði verið á reki í viku minnst, 
ef þetta var það sama og önnur skip 
höfðu sagt frá, og hvers vegna skyldi 
það ekki vera? Engin mannvera 
gæti haldið lífi í heila viku undir 
botnplötunum, þetta gæti því ekki 
verið nokkur mannleg vera!

Skipstjórinn leit yfir til Auroru og 
sá, að stinningsgola var tekin 
að bæra seglin. Hann myndi fá 
hagstæðasta byr á leið sinni beint 
til Danzig. Hann gaf því fyrirskipun 
um, að flakið skyldi dregið til 
hafnar, og klukkutíma síðar 
var Aurora á leið til hafnar með 
flakið í togi.

Um hádegi daginn eftir 
sigldi Aurora inn í höfnina 
í Danzig með neyðarflagg 
uppi. Dráttarbátur tók strax 
flakið í sína vörslu og kom því 
upp að hafnarbakkanum. Digrum 
stálvírum var slegið utan um skipið 
og með krana var því lyft upp úr 

sjónum. Járnsmiður var reiðubúinn 
til að skera gat á plöturnar.

Fjöldi manns hafði safnast 
saman, og þegar skrokkurinn hófst 
upp úr sjónum, gátu menn lesið 
nafnið, Emdte frá Hamborg. Menn 
ræddu í ákafa hvað myndi hafa 
gerst. Járnsmiðurinn lauk starfi 
sínu, og nokkrir menn stukku niður 
með kúbein og sprengdu plötuna 
upp. Við það myndaðist nógu stórt 
gat til þess, að maður gæti farið 
niður um það. Nokkrir mannanna 
skimuðu niður, það var eins og 
þeim stæði beygur af því, sem þeir 
kynnu að sjá.

Skyndilega birtist dálítið í gatinu, 
mannshönd. Þetta var handleggur 
á sjómanni, það leyndi sér ekki af 
hörundsflúrinu.

Mennirnir náfölnuðu, þeir héldu 
að draugur væri á leiðinni upp. Þá 
varð hafnarstjóranum blótsyrði 
á vör og hann stökk niður með 
norska skipstjórann á hælunum. 
Þeir hjálpuðust að því að lyfta Eng-
ellandt upp í gegnum gatið. Hann 
var því líkastur sem hann hefði 
risið upp úr gröf sinni, en lífsmark 
var með honum.

Þannig atvikaðist það, að 
Hans Engellandt var bjargað frá 
því, sem virst hefði bráður bani. 
Þetta er einn furðulegasti atburður 
í sögu sjóferða. En það var líka 
á seinustu stundu, sem norski 
skipstjórinn kom honum til bjargar. 
Maturinn var búinn og vatnið líka. 
Andrúmsloftið var svo til þurrðar 
gengið, að það logaði ekki á 
eldspýtu, sem stungið var niður um 
gatið á plötunni.

Hversu furðulegt, sem það kann 
að virðast, hresstist Engellandt til 
fulls eftir þessa þrekraun sina. 
Hann stundaði sjóinn í mörg ár eftir 
þetta og varð loks hafnarvörður 
í Kiel.

Sjóhrakning
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Afskráðu ónýta  
bílinn hjá okkur 

... og við komum honum í endurvinnslu

Sterkir í brotajárni

Við sækjum stóra hluti,  
tökum á móti brotajárni  
og góðmálmum sem við  

greiðum fyrir skv. verðskrá 
hringras.is/verdskra
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Fyrirtækið Expert kæling er 
til húsa að Draghálsi 18-26 
í Árbæjarhverfi. Fyrirtækið 

sérhæfir sig í kælibúnaði alls 
konar, frá ísskápum upp í frystihús. 
Auk uppsetningar og viðhalds á 
kælitækjum síðustu misserum 
hefur fyrirtækið einnig aukið við 
sig og sérhæft sig í rafmagni, og 
þannig er hægt að bjóða áhugaverða 
heildarpakka til viðskiptavina. 
Fyrirtækið er með umtalsverðan 
innflutning frá framleiðendum vítt 
og breitt erlendis, s.s. frá Litháen, 
Danmörku, Svíþjóð, Kína og víðar. 
Gallinn sem snýr að viðskiptum 
við Kína er hinsvegar sá að þegar 
pöntun berst til kínversku fyrirtækj-
anna, þá sé oftar en ekki fyrst farið 
að framleiða vöruna.

Sigurður Frímann Emilsson fram-
kvæmdastjóri Expert kælingar segir 
að fyrirtækið sé með starfsstöðvar 
í Reykjavík, Akureyri, Selfossi og 
er með 13 manna starfslið. ,,Við 
bjóðum okkar þjónusta hvar sem er 
á landinu, t.d. norður á Kópaskeri 
og Þórshöfn og austur á Djúpavogi, 
þ.e. við erum með landsdekkandi 
þjónustu og samninga við t.d. við 
Samkaup sem er með verslanir víðs 
vegar um landsbyggðina. Við 

tökum reglulega túra um landið og 
ef við gætum værum við með starfs-
stöð austur á landi þá væri það 
mjög ákjósanlegt, en það strandar 
á því að geta ráðið í þau störf 
mannskap með rétta fagmenntun, 
þ.e. vélfræðinga og rafvirkja.

Við erum verulega háð góðri 
kælingu alls staðar í þjóðfélaginu, 
bæði inni á heimilum, í fram-

leiðslufyrirtækjum, verslunum 
og reyndar víðar,” segir Sigurður 
Frímann.

 Hefur kælibúnaður í verslunum 
mikið breyst á síðustu árum?

 ,,Það hefur breyst mikið nú á síð-
ustu misserum, það er aukin krafa 
á síðustu árum vegna aukinna 
krafna um bætt loftlag í heiminum 
og nú eru að fara í gang útskipti í 

kæLitækni

Expert kæling er með 
öfluga kæliþjónustu
Vaxandi áhugi er á að fara í kolsýrukerfin, enda eru kælikerfi sem nota kolsýru mjög umhverfisvæn.

Kæliborð eru sífellt meira áberandi í stærri matvöruverslunum og matvörumörkuðum.

Margt ber fyrir  
augu á lager 
fyrirtækisins.
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vaxandi mæli. Í verslunargeiranum 
er stöðugt vaxandi áhugi að fara 
í kolsýrukerfin, og t.d. erum við 
þessa dagana að sinna breytingum 
á verslun Nettó í Grindavík sem er 
að fara í vistvæna breytingu, enda 
eru kælikerfi sem nota kolsýru mjög 
umhverfisvæn. Ríkisvaldið er að 
skattleggja þau fyrirtæki sem nota 
kælikerfi með eldri kælimiðlum 
og þannig ýta þeim yfir í að nýta 
kolsýruna. Það hraðar auðvitað 
þessari breytingu og er jákvæð 
þróun.”

Fylgir þessari þróun mikil tæknileg 
breyting? 

,,Nei, þetta er mjög svipuð 
tækni, stýringarnar eru svipaðar 
en þetta hefur verið ör þróun 
undanfarin ár. Ef nýr viðskipta-
vinur leitar til okkar með upp-
setningu á kælibúnaði bjóðum við 
búnað sem notar kolsýru. Vissu-
lega má viðhalda gömlum kerfum, 
en nánast má ekki setja upp 
kerfi sem ekki notar kolsýru að 
ákveðinni stærð. Engin takmörk 

eru fyrir því hvað kæliborð geta 
verið löng, þau mættu þess vegna 
vera 100 metra löng, það markast 
aðeins af stærðum kælikerfanna. 
Þetta er framtíðin í dag. En vissu-
lega verður ammoníakið sem er 
í eldri frystihúsum enn notað 
um skeið. Það er hættulegra efni 
eins og flestir kannast við sem 
hafa unnið í eldri frystihúsum 
landsins.”

Kæliiðnaðurinn hefur til þessa 
ekki hlotið löggildingu
Kæliiðnaðurinn hefur til þess ekki 
hlotið löggildingu svo það hefur 
hver sem getað farið í þetta og látið 
hugvitið gilda en Umhverfisstofnun, 
menntakerfið og fleiri eru að 
vinna í því að gera þetta löggilt. 
Hjá Expert kælingu er lögð áhersla á 
endurmenntun og réttindi til starfa 
og eru allir starfsmenn komnir 
með vottanir frá Umhverfisstofnun 
og meðhöndlun kolsýrukerfa. 
Sigurður Frímann telur að kælitækni 
ætti að vera sérstakt nám en 

Vélskólinn er eina menntastofnunin 
sem kennir kælitækni að einhverju 
ráði, en afar ómarkvisst.

Víða erlendis er kælitækni sér 
nám, og hefur verið um árabil. 
Unnið er að því að koma þessu á í 
Kælitæknifélaginu, og flestir sem 
vinna í þessum bransa eru félagar í 
Kælitæknifélaginu. Vinnueftirlitið 
hefur verið að þoka þessu örlítið 
áfram, m.a. að tryggja að alls konar 
neyðarbúnaður uppfylli ströngustu 
kröfur. Öryggið verður alltaf að hafa 
forgang.

Vinsælt starf
Kælitæknin er vinsælt starf, en hæft 
starfsfólk liggur ekki á lausu og 
því er keppt um þá sem góðir eru í 
starfinu. Heppilegasta menntunin 
til undirbúnings er að hafa lært 
véltækni, þ.e. að hafa setið á 
skólabekk í Vélskólanum, og margir 
starfsmenn Expert kælingar eru 
líka með sveinspróf í rafvirkjun, 
sem er ekki mikið viðbótarnám við 
véltæknina. 

kæLitækni

Sigurður Frímann Emilsson framkvæmdastjóri við eina af bifreiðum fyrirtækisins.
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Vissir þú að Sjúkrasjóður VM endurgreiðir 100% af kostnaði sjóðfélaga  
vegna krabbameinsleitar, lungna- og hjartaskoðunar og heyrnarmælinga?

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

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

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

Kransæðasjúkdómur
Helstu einkenni kransæðasjúkdóms eru verkur, þrýstingur, sviði 

eða önnur einkenni fyrir brjósti sem koma helst við áreynslu.

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

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

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

þraUtir

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

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

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

SudokuGetur þú fundið út ...

Óregluleg Sudoku

© 2018 KrazyDad.com © 2018 KrazyDad.com

© 2018 KrazyDad.com © 2018 KrazyDad.com

© 2018 KrazyDad.com

Challenging Jigsaw Sudoku by Krazydad, Volume 1, Book 53

Brave spirits are a balsam to themselves; there is a nobleness of mind that
heals wounds beyond salves.

-- Cartwright

Jigsaw Sudoku #1

4 9
6 1 2
5 3 8

2 6 5

4 1 5
5 2 3

2 4 6
3 7

Jigsaw Sudoku #2

1 7
2

8 2
9 4 6

6 1 4
7 2 6

4 5
9
8 3

Jigsaw Sudoku #3

6 1
5 9

2 5
1 5 3

2 9 6
9 6
3 7

6 4

Jigsaw Sudoku #4

1
3 2 9

6 5 7
8 4
5 8

2 9
1 6 3
4 5 2

8

3 1 2

3 8 6

2 5 9 6

7 4

4 1 3

5

8 5 2 9

9 4

6 9 3

1 3 9

8 4 3

4 2 1

4 7 5

5 8

8 6 7 3

1 7 2

6

4

Lykilkrossgáta
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Sendu lausnarorð á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi fyrir 17. mars.

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

Vinningshafi krossgátu úr 1. tölublaði 2021 er Vésteinn H. Marinósson.

EiNuNgiS FélagSMENN gETa SENT iNN lauSNaRoRð

krOSSgáta



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

Vélsmiðjan og Mjölnir




