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Ný kynslóð varmaskipta 
fyrir upphitun og kælingu 
frá Danfoss 

Við erum
eini framleiðandinn í 
heiminum sem fram-
leiðir tengigrindur og 
vamaskipta ásamt sjálf-  
virkum stjórnbúnaði 
fyrir hitakerfi.

Veldu hagkvæmustu lausnina, varmaskipta með 
nýju MICRO PLATETM plötunum sem gefa 10%  
betri hitaleiðni en aðrar plötur.  Við bjóðum upp 
á fjölda lausna, til upphitunar, fyrir heitt neyslu-
vatn og til kælinga.  Varmaskiptarnir eru fáanlegir 
í tveimur grunngerðum.  Soðnir og boltaðir og í 
mismunandi stærðum fyrir hagkvæmustu lausn-
ina fyrir þínar þarfir.

Sundagörðum 2  I  104 Reykjavík  I  480 7000  I  birta.is

REIKNUM MEÐ FRAMTÍÐINNI

SÉREIGNARSPARNAÐUR ER KJARABÓT

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

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

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

KYNNTU ÞÉR MÁLIN Á 
BIRTA.IS
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Hvað gerist 1. apríl 2020? 

Miklar breytingar eiga sér stað 1. apríl 2020 á 
launakerfi og vinnutíma iðnaðarmanna.  

Í blaðinu eru útskýringar á styttingu vinnuviku, 
yfirvinnuálög, launahækkanir og virkan 

vinnutíma á eins einfaldan hátt og hægt er.

Heiðursfélaginn  
Helgi Arnlaugsson kvaddur

Helgi Arnlaugsson er meðal þeirra 
sem lögðu sitt af mörkum. Spor 
hans sjást víða. Þau eru stór og 
eftirtektarverð.
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VM Þing 2019

Á þinginu var fjallað um fjórðu 
iðnbyltinguna og áhrif hennar á 
störf og vinnumarkað  
félagsmanna VM. 

46
Ég er Arnfirðingur

Szymon Bednarowic fæddist 
í Póllandi og var fjögurra ára 
þegar fjölskyldan flutti til 
Íslands. Til Bíldudals.38

Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður: 

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Ritstjóri: Sigurjón M. Egilsson

Prentun: Prentmet Oddi

VM - Félag vélstjóra 

og málmtæknimanna

Stórhöfða 25

110 Reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

mánudaga til fimmtudags frá kl. 9-16 

og föstudaga frá kl. 9-15

Skrifstofan er opin mánudaga -  

fimmtudag frá kl. 8-16 

og föstudaga frá kl. 8-15

Stjórn VM skipa:

Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður

Samúel Ingvason, varaformaður

Agnar Ólason

Kristmundur Skarphéðinsson

Sigurður Gunnar Benediktsson

Þorsteinn Hjálmarsson

Símon Guðvarður Jónsson

Guðni Þór Elisson

Svanur Gunnsteinsson

Símenntun í iðnaði 

NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS

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

• Afréttingar

• Ál og álsuða

• Bilanagreining

• CNC - stýrðar iðnvélar

• Hljóð og hljóðdeyfing

• Iðntölvustýringar

• Kælitækni

• Logsuða - MIG/MAG suða

• Óskaðlegar prófanir NDT

• Pinnasuða

• Rafmagnsfræði

• Rennismíði og fræsing

• Stillingar loftræstikerfa

• Suðuþjálfun í fyrirtækjum

• TIG-suða

• Uppbygging loftræstikerfa

• Vökvatækni

• Þrýstiloftskerfi
 www.idan.is



Tímarit VM desember 2019

Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

NHANSEN
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2019 er að renna sitt skeið á enda. Þetta var stórt kjarasamningaár en búast má við því að 2020 

verði það einnig. 

Undanfarin misseri hefur verið mikið að gera hjá VM í kjaramálum. Í maí skrifuðum 

við undir almennan kjarasamning VM við SA. Það er ekki hægt að segja annað en lífs-

kjarasamningurinn sem SGS og VR skrifuðu undir mánuði á undan hafi lagt línurnar fyrir 

íslenskan vinnumarkað. Þó var það þannig að með samstöðu iðnaðarmannafélaganna 

náðum við aðeins að teygja á því sem SGS og VR fengu, t.d styttingu vinnuvikunnar og 

færa taxta nær greiddum launum. 

Síðan er búið að skrifa undir nokkra kjarasamninga eins og hjá Norðurorku, vélstjórum 

á kaupskipum, HS – orku, Landsvirkjun, sveitarfélögunum og núna í byrjun desember var 

svo skrifað undir tvo kjarasamninga við OR, annarsvegar vegna vélfræðinga og hinsvegar 

vegna málmtæknimanna. Þá hafa samningaviðræður VM við Rio Tinto á Íslandi (ÍSAL) siglt 

í strand og er búið að vísa þeirri deilu til ríkissáttasemjara. Ég vil geta þess að þar standa 

öll iðnaðarmannafélögin saman. 

Enn eru nokkrir samningar á byrjunarreit og sums staðar gengið mjög illa að fá fundi 

með viðsemjendum okkar. Erfiðast hefur verið að koma á samningafundum með ríkinu. 

Það er gjörsamlega óþolandi að ríkið dragi lappirnar endalaust þrátt fyrir ítrekaðar 

tilraunir til að koma á fundum. Það er ólíðandi siður hjá okkur Íslendingum að draga alla 

kjarasamninga. Verklag þarf að breytast þannig að samningur taki ávallt við af samningi. 

Einn er svo samningur sem ég hef ekki nefnt enn, það er kjarasamningur fiskiskipasjó-

manna. Það hefur verið óánægja með verðlagningu á fiski í mörg ár. Þar virðast útgerðir 

komast upp með ýmis trix sem virðast eingöngu vera til þess að halda niðri fiskverði. Eins 

Hugleiðingar í hálfleik
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og að skiptast á afla milli ótengdra útgerða, sem virðist vera gert til þess að ná fram 

meiri hagræðingu í vinnslunni og losna við að borga sjómönnunum markaðsverð 

fyrir þann fisk sem fer ekki í þeirra vinnslu. „Ég læt þig fá ýsu í staðinn fyrir þorsk og 

svo öfugt, allt á lágmarksverði.“ Svo ég minnist ekki á verðin á uppsjávarfiski í sam-

anburði við það sem gerist á erlendum mörkuðum. Það er mér og fleirum óskiljanlegt 

hvernig getur staðið á því, að verð á kolmunna og síld svo ég tali nú ekki um makríl á 

Íslandi skuli vera tvisvar til þrisvar sinnum lægri hér en í löndum eins og Færeyjum 

og Noregi og sumum þyki það eðlilegt. 

Í grein eftir Indriða G. Þorláksson fyrrverandi skattstjóra frá 29. nóvember um 

Samherjamálin vitnar hann í skýrslu nefndar fjármála- og efnahagsráðherra frá 2016 

þar sem segir meðal annars „um eignir Íslendinga á aflandssvæðum er sá þáttur, m.a. 

í sjávarútvegi, nefndur til skýringa á uppsöfnun aflandseigna og sagt varfærnislega 

að ekki sé hægt að útiloka að slíkt sé enn í gangi. Í skýrslunni er m.a. þetta orðalag 

að finna: “Til skamms tíma áttu mörg sjávarútvegsfyrirtæki dótturfyrirtæki á Kýpur sem 

nýttust þeim í skattalegu tilliti. Telja sumir að þessi dótturfélög íslensku sjávarfyrirtækj-

anna hafi einnig verið notuð við milliverðlagningu afurðanna.” Ekki er vitað til þess að 

þessi skýra ábending nefndarinnar hafi orðið stjórnvöldum tilefni til aðgerða,“ 

Það er merkilegt að ríkisvaldið skuli ekki telja svona ásakanir tilefni til nánari skoðunar. 

Þar sem þessar athugasemdir koma frá nefnd á vegum fjármála- og efnahagsráðherra. 

Einnig hefði maður talið að útgerðarmenn hefðu viljað hreinsa sig af svona ásökunum frá 

opinberri nefnd.  

Tel ég að stærsta hagsmunamál sjómanna í komandi kjarasamningum verði að laga 

verðlagningu á afla og gera fiskverð gegnsætt alla leið, frá veiðum til maga neytandans. 

Þar ættu að fara saman hagsmunir sjómanna og útgerðarmanna, þó svo að það sé hag-

stæðast fyrir vinnsluna að kaupa fiskinn sem ódýrast og selja hann sem dýrast. Það er 

grundvallarspurning fyrir sjómenn hvort ekki væri best að krefjast aðskilnaðar útgerðar og 

vinnslu. 

Til þess að fá leiðréttingu á fiskverði fyrir sjómenn, tel ég algjörlega nauðsynlegt að allir 

sjómenn standi saman í komandi aðgerðum. Stéttarfélögin og sjómenn snúi bökum saman 

og krefjist þess að fá réttlátari og gegnsærri verðmyndum á allan afla.

Hvað Samherjamálið varðar þá þarf ekki að rekja það hér. Ég ætla heldur ekki að fella 

dóma um sekt eða sakleysi, læt réttarkerfið um það. Eitt er þó víst að ef þetta reynist rétt 

þá er siðferðið ekki á réttum stað. Við verðum að krefjast þess að þeir sem hafa réttinn til 

þess að nýta auðlindir geri það með virðingu við auðlindina og með réttlátri skiptingu með 

starfsfólki sínu sem og þjóðinni allri.

Þegar lagt var af stað í þessa samningalotu sem enn er í gangi fyrir rúmu ári síðan voru 

ýmsar úrtölu raddir sem töldu að verkalýðsforystan myndi keyra allt í strand með óraun-

hæfum kröfum. Þó aðallega að ekki væri hægt að gera kröfur á ríkið að koma að samninga-

borðinu t.d hvað varðar vaxta- og velferðarmál. Vextir hafa lækkað hratt frá undirskrift 

kjarasamninga og hafa aldrei verið lægri, átak er hafið í húsnæðismálum og fæðingarorlof 

lengist fyrst frá 1. jan 2020 og svo aftur 1. jan 2021. Þetta er aðeins hluti af þeim málum sem 

ríkisvaldið kom með að samningaborðinu. 

Að lokum vil ég óska öllum félagsmönnum VM og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og 

farsældar á komandi ár, með þökk fyrir það ár sem er að líða.  

Guðm. Helgi Þórarinsson formaður VM 
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Tel ég að stærsta 
hagsmunamál 
sjómanna í komandi 
kjarasamningum 
verði að laga 
verðlagningu á afla 
og gera fiskverð 
gegnsætt alla leið, 
frá veiðum til maga 
neytandans. 



Vélstjórar á fiskiskipum ræddu sérstaklega 

um verðlagsmál á fisk. Þingið hófst kl. 14:00 

föstudaginn 13. september með setningu 

Guðmundar Helga Þórarinssonar formanns 

VM. Eftir það tóku við erindi frá Hildi 

Ingvarsdóttur skólameistara Tækniskólans, 

Hildi Elínu Vignis framkvæmdarstjóra 

Iðunnar fræðsluseturs og Eyrúnar Elvu 

Marinósdóttur sérfræðingi hjá Verðlags-

stofu skiptaverðs.

Að erindum loknum tóku við málstofur 

þar sem félagsmönnum var skipt niður 

eftir starfsgreinum.

Málstofa fyrir vélstjóra á fiskiskipum 

tóku fyrir „Drauga fortíðar“ þar sem 

sjóðakerfi sjávarútvegsins var tekið fyrir 

af Hólmgeiri Jónssyni framkvæmdastjóra 

Sjómannasambands Íslands.

Málstofa í orkugeiranum og stóriðju 

tóku fyrir styttingu vinnutímans í vakta-

vinnu, vaktakerfi og sí- og endurmenntun.

Málstofa Félagsmanna sem starfa á 

almenna samning VM ræddu hvernig 

hægt væri að stytta vinnuvikuna á sínum 

vinnustað og sí- og endurmenntun.

Í lok dagsins var svo heimildarmyndin 

60 rið í 78 ár saga raforku á Keflavíkur-

flugvelli eftir Guðmund Lýðsson sýnd 

við góðar undirtektir. Myndin fjallar 

um störf vélstjóra og rekstur rafstöðvar 

VM Þing 2019
VM Þingið var haldið á Hótel Selfossi dagana 13. og 14. september sl. Á þinginu var fjallað 

um fjórðu iðnbyltinguna og áhrif hennar á störf og vinnumarkað félagsmanna VM. 

Að erindum 
loknum tóku við 

málstofur þar sem 
félagsmönnum var 

skipt niður eftir 
starfsgreinum.
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Varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli og þau 

viðtæku áhrif sem það hafði á alla orku-

öflun Íslendinga þegar Steingrímsstöð var 

byggð og sala á raforku til Varnarliðsins 

hófst.

Varnarliðið starfaði eftir bandarískum 

rafmagnsstöðlum, 60 riðum og 110 

voltum á meðan íslenska rafkerfið var 

rekið á 50 riðum og 220 voltum og þurfti 

því sérhæfðan búnað til þess að geta nýtt 

rafmagn frá Landsvirkjun.

Í heimildaleit fyrir myndina kom í ljós 

vm þing 2019
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að engar heimildir eru til um ákvarðanir 

íslenskra yfirvalda í tengslum við sölu 

á rafmagni til hersins því fundargerðir 

Ríkisstjórnar Íslands frá árunum 1947 til 

1964 finnast ekki.

Laugardagurinn fór svo allur í 

hópavinnu þar sem hóparnir enduðu á 

samantekt frá hverjum hópi og verður sú 

vinna notuð áfram innan félagsins í því 

starfi sem fram undan er.

Á meðan þingfulltrúar sátu að vinnu á 

laugadeginum var mökum þeirra boðið 

- ÞEKKING & ÞJÓNUSTA -

WWW.GASTEC.IS | VAGNHÖFÐA 9 | 110 REYKJAVÍK
SÍMI 587-7000 | OPIÐ 8:00 - 18:00 ALLA VIRKA DAGA

GASVÖRUR | RAFSUÐUVÖRUR | ÖRYGGISVÖRUR | SLÍPIVÖRUR

RAFSUÐUVÉLAR FRÁ KÜHTREIBER OG GYS 
OG MIKIÐ ÚRVAL AF STARTTÆKJUM, 

KÖPLUM OG HLEÐSLUTÆKJUM
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Á meðan þingfulltrúar 
sátu að vinnu á 

laugadeginum var 
mökum þeirra boðið 

upp skemmtidagskrá 
þar sem Beggi og Pacas 

héldu upp fjörinu.

vm þing 2019

upp skemmtidagskrá þar sem Beggi og 

Pacas héldu upp fjörinu. Um kvöldið 

var svo þinginu slitið með kvöldverði og 

skemmtun sem endaði með allsherjar 

dansleik þar sem hljómsveitin PASS 

spilaði fyrir dansi. 



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

Vélsmiðjan og Mjölnir

Stapahraun 6 • 220 Hafnarfjörður • info@cooling.is

Uppsetning og þjónusta á 
frysti-, kæli- og krapakerfum

Atli Steinn sími 891 7918
E. Stefán sími 899 7918
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Desemberuppbót greiðist eigi síðar en 15. 

desember ár hvert, miðað við starfshlutfall 

og starfstíma, öllum starfsmönnum sem verið 

hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 

vikur á síðustu 12 mánuðum eða eru í starfi 

fyrstu viku í desember.

Heimilt er með samkomulagi við starfs-

mann að uppgjörstímabil sé frá 1.12. til 30.11 

ár hvert í stað almanaksárs.

Starfsmaður sem lætur af störfum á árinu 

skal við starfslok fá greidda desemberupp-

bót miðað við starfstíma og starfshlutfall á 

árinu. Fullt ársstarf telst 45 unnar vikur eða 

meira fyrir utan orlof. 

Réttur á desemberuppbót

Almennur samningur vm við SA um störf félagsmanna í landi kr. 92.000

Félagsmenn vm hjá Faxaflóahöfnum - árið 2018 kr. 97.100

vélstjórar á kaupskipum  kr. 92.000

vélstjórar á skipum Landhelgisgæslu og Hafrannsóknarstofnunar -árið 2018  kr. 89.000

Félagsmenn vm hjá Landsvirkjun kr. 132.071

Félagsmenn vm hjá HS-orku kr. 127.691

Félagsmenn vm hjá Alcan - árið 2018 kr. 216.711

Félagsmenn vm á samningi sveitarfélaga kr. 115.850

Félagsmenn vm hjá Orkuveitu Reykjavíkur - árið 2018 kr. 103.300

Félagsmenn vm hjá norðurorku kr. 128.000

Félagsmenn vm hjá Orkubúi vestfjarða - árið 2018 kr. 153.493

vélfræðingar á Rammasamningi kr. 132.071

Desemberuppbætur



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!
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Frá og með 2. janúar 2020 verða gæludýr leyfð í báðum 

húsum á Syðri-Reykjum, þ.e. Lækjarbraut 1 og Lækjarbraut 

2. Lausaganga gæludýra á svæðinu er stranglega bönnuð. 

Eigendur skulu þrífa upp eftir sín gæludýr. gæludýr mega 

ekki valda öðrum gestum á svæðinu ónæði.

Úr reglum um orlofsaðstöðu VM

við brot á reglum um veru gæludýra í eða við orlofshús/

íbúðir/tjaldsvæði fær félagsmaður alltaf áminningu og getur 

brotið varðað tafarlausa brottvísun og allt að þriggja ára 

útilokun félagsmanns til leigu orlofshúss/íbúða/tjaldsvæðis.

Tilkynning 
frá stjórn 
orlofssjóðs VM

Útgreiðsla styrkja 
í desember 
Rétt eins og undanfarin ár munu styrkir sjúkra- og 

fræðslusjóðs verða greiddir út föstudaginn 20. desember 

vegna hátíðahalda. Síðasti skiladagur umsókna er 

fimmtudaginn 15. desember.

Dagbækur 
VM 2020 
Dagbækur vm fyrir árið 2020 eru komnar. Félagsmenn geta komið 

við á skrifstofu félagsins og fengið eintak eða haft samband við 

skrifstofu félagsins og fengið bókina senda heim.



Gefðu þér og þínum ómetanlega 
kærleiksgjöf, gefðu umkomulausu 
barni fjölskyldu!

SOS
BARNAÞORPIN

Farðu inná www.sos.is og stækkaðu 
þína fjölskyldu. Þannig verður þín 
fjölskylda SOS foreldri, styður barn og 
fylgist með því vaxa og dafna.

SOS
BARNAÞORPIN

Framlag með barni er 3.900 á mánuði.

2019-12 Auglýsing jól Rautt.indd   1 05/12/2019   11:10
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Hvað gerist 
1. apríl 2020? 
Miklar breytingar eiga sér stað 1. 

apríl 2020 á launakerfi og vinnutíma 

iðnaðarmanna. Reynt verður hér að 

útskýra styttingu vinnuviku, yfirvinnuálög, 

launahækkanir og virkan vinnutíma á eins 

einfaldan hátt og hægt er. 
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Virkur Vinnutími? 

1. Hvað þýðir að tekin verður upp virkur vinnutími?

Svar: Ekki verður greitt fyrir tímann á meðan kaffitímar eru teknir. Í kjarasamningum vm hingað til hefur verið greitt fyrir tvö 
kaffihlé yfir daginn samtals 35 mín. 

2. Lækkar þá kaupið mitt sem því nemur?

Svar: nei. Tímakaup hækkar á móti. Hingað til hefur tímakaup verið fundið þannig að mánaðarlaunum er deilt í 173,33 klst yfir 
launatímabil. 1. apríl 2020 breytist sú tala í 160 klst á mánuði. 

Dæmi Laun 500.000 Tímakaup SamTaLS Laun

Til 31.03.2019 500.000/173,33 2885 kr. 500.000

01.04.2020 500.000/160 3125 kr. 500.000

3. Hvað með matar- og kaffitíma í yfirvinnu og um helgar?

Svar: Engar breytingar þar. Ennþá verður greitt fyrir matar- og kaffitíma í yfirvinnu og um helgar. 

YfirVinna
Tekið verður upp nýtt kerfi vegna yfirvinnu. 1. apríl 2020 tekur nýtt kerfi gildi. Yfirvinna 1 og yfirvinna 2 (refsiálag)

1. Yfirvinna 1?

Svar: Yfirvinna 1 verður greidd fyrir fyrstu 17,33 klst í yfirvinnu á launatímabili. 

2. Yfirvinnuálag 1?

Svar: Álag í yfirvinnu 1 verður 1,02% af mánaðarlaun í stað 1,0385% í dag.

Dæmi 500.000*1,02%=5.100 kr. 

3. Yfirvinna 1. Útfærslur

Svar: Hægt er að halda utan um yfirvinnu 1 á tvo vegu. 

Dæmi 1: að ávallt skulu fyrstu 17,33 klst á yfirvinnu innan launatímabils vera greitt sem yfirvinna 1. 

Dæmi 2: Ef unnin er yfirvinna daglega í fyrirtækinu þá er fyrsti tími dagsins mánudaga til fimmtudaga greiddir sem yfirvinna 
1. Allir aðrir yfirvinnutímar eru þá greiddir sem yfirvinna 2. 

4. Yfirvinna 2 (Refsiálag)

Greitt fyrir alla vinnu umfram dagvinnu (160 klst) + yfirvinnu 1 (17,33 klst) á hverju launatímabili. 

5. Yfirvinnuálag 2 (Refsíálag)

Svar: Álag í yfirvinnu 1 verður 1,10% af mánaðarlaun í stað 1,0385% í dag.

Dæmi 500.000*1,1%=5.500 kr. 
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StYtting VinnuVikunnar

Hægt er að stytta vinnuvikuna 1. apríl 2020 með samkomulagi starfsmanna og fyrirtækis.  
Verður þá virkur vinnutími 36 klst á viku eða 156 klst á mánuði.  

1. Hvað þarf að gera til þess að stytting vinnuvikunnar taki gildi 1. apríl 2020?

Svar: Gott er að fara þessa röð. 

1. Starfsmenn ræða saman um hvernig þeir sjá styttingu vinnuvikunnar fyrir sér. 

2. Haldin er atkvæðagreiðsla á meðal starfsmanna hvort það eigi að fara fram á það við fyrirtækið að stytta vinnuvikuna. 

3. Fyrirtæki verða að koma að samningaborðinu til þess að semja um styttri vinnuviku. 

4. Ef samkomulag næst á að gera skriflegan samning sem starfsmenn kjósa um. 

5. Stéttarfélögin fara yfir samkomulagið til að tryggja að það fari ekki undir lágmarkskjör kjarasamninga. 

6. Ef samkomulagið er samþykkt þá styttist vinnuvikan.

2. Hver á að leiða samningaviðræður við fyrirtækið? 

Svar: Trúnaðarmenn starfsmanna. þeir mega svo velja 2-4 með sér í samninganefnd. 

3. Hvað ef það er ekki trúnaðarmaður í fyrirtækinu?

Stéttarfélögin geta beitt sér fyrir því að trúnaðarmaður sé kosinn eða komið á samninganefnd í fyrirtækinu. Hafðu samband 
við félagið, til þess erum við, 

4. má stéttarfélagið hjálpa til?

Svar: Já til þess erum við! Stéttarfélögin mega alltaf koma að ferlinu. Ef starfsfólk treystir sér ekki að semja um styttingu vinnuvik-
unnar eða telur sig ekki vita nóg um málið. Hafðu þá samband við stéttarfélagið! við hjálpum auðvitað til. Samið var um það í almenna 
kjarasamningnum að stéttarfélög mega koma í meira mæli að borðinu en áður. 

5. má fyrirtækið segja nei við styttingu vinnuvikunnar? 

Svar: Já til 1. jan 2022 en þá geta starfsmenn stytt vinnuvikuna einhliða án þess að semja við fyrirtækið. Fyrirtækið má þó ekki hafna 
því að setjast við samningaborðið með starfsfólki svo framalega sem meirihluti starfsmanna er því hlynntur. 

6. En ef starfsmenn vilja ekki breyta neinu?

Svar: Ekkert mál. vinnutíminn og kaffitímar verða óbreyttir. 

7. verður að fella niður báða kaffitímana?

Svar: nei, ekki ef aðilar semja um að halda inni öðrum eða báðum kaffitímunum þá er ekkert sem bannar það að stytta samt 
vinnuvikuna. Ef starfsmenn ætla að gera það einhliða þá þarf að sleppa báðum kaffitímum. Sjá skýringarmynd. 

HvAð gERiST 1 .  ApRÍL  2020? 
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1. við erum fyrir löngu búin að selja annan kaffitímann hvað gerum við þá?

Svar: Ef það er til eitthvað skriflegt um það á milli starfsmanna og fyrirtækis þá er það tekið með í samkomulagið. Ef ekkert skriflegt 
er til um þá styttingu þá er litið svo á að semja þurfi um það aftur.

2. Fæ ég aldrei hlé frá vinnu nema í matartímanum?

Jú, aðeins er verið að fella niður fyrirfram ákveðna  
og skipulagða kaffitíma.

3. má taka út alla styttinguna á einum degi? T.d Föstudegi?

Svar: Já. Sjá skýringarmynd hér til hægri. 

4. má stytta hvern og einn vinnudag?

Svar: Já. Sjá skýringarmynd að neðan. 

20 mín kaffi

60 mín matartími

15 mín kaffi

Upphaf dags 7:30

10:00

12:00

15:00

Lok dags 16:30

15 mín kaffi

Upphaf dags 7:30

10:00

12:00

Lok dags 16:03

Kaffihlé stytt um 20 mín á dag
Viðbótarstytting 7-13 mín
Heildarstytting 27-33 mín á dag
Á viku: 135-165 mínútur (2:15-2:45)



Tímarit VM desember 201922

5. má taka styttinguna út í heilum frídögum?

Svar: Já sjá skýringamynd. 

6. má bara stytta vinnuvikuna eins og farið er yfir hér að ofan?

Svar: nei, það má nota ímyndunaraflið í það eins og margt annað. Aðeins þarf að passa upp á að vinnutíma  
fari ekki yfir 36 klst á viku að meðaltali. 

7. má stytta vinnuvikuna meira en í 36 klst á viku?

Svar: Já, það má. 

8. Hvernig finn ég út nýtt tímakaup þegar búið er að stytta vinnuvikuna á mínum vinnustað?

Svar: Dæmi 500.000 kr í mánaðarlaun. 

Tímabil Fjöldi klst mánaðarlaun Tímalaun Heildarlaun

Til 31.03.2020 173,33 500.000 2884 kr. 500.000 kr. 

Virkur vinnutími. 
(01.04.2020)

160 500.000 3125 kr. 500.000 kr.

Stytting vinnuvikunnar. 156 500.000 3205 kr. 500.000 kr. 

HvAð gERiST 1 .  ApRÍL  2020? 
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Launahækkanir 1. apríL 2020

Laun 1. apríl 2020 hækka um 18.000 kr. 

1. Hvað hækkar tímakaupið mitt 1. apríl 2020?

Svar: Sjáum dæmi. miðað er við 500.000 kr. 

Laun Launahækkun Fjöldi klst Tímakaup Heildarlaun

500.000 18.000 173,33 2988 kr. 518.000

500.000 18.000 160 3238 kr. 518.000

500.000 18.000 156 3321 kr. 518.000

2. Hvað með þá sem eru á föstum launum (pakkalaunum)

Svar: grunnlaun eiga að hækka um 18.000 kr. Ef t.d starfsmenn eru með 600.000 kr í laun fast á mánuði og inn í því eru 5 yfir-
vinnutímar þá eiga grunnlaunin að hækka um 18.000 kr og reikna þarf pakkann upp á nýtt. 

3. Ég er ekki alveg viss hvort staðið hafi verið rétt á launahækkunum í því fyrirtæki sem ég starfa hjá. Hvað á ég að gera? 

Svar: Hafðu samband við stéttarfélagið þitt! Til þess erum við. 

4. Ég hef spurningu um þessi mál sem hefur ekki verið svarað hér, hvert sný ég mér? 

Svar: Hafðu samband við stéttarfélagið þitt! Til þess erum við.  

n Eyjablikk er alhliða blikk og stálsmiðja sem þjónustar sjávarútvegsfyrirtæki, verktaka og einstaklinga með óskir sínar. 

Fjölbreytni verkefna hefur verið með ólíkyndum á þeim 14 árum sem fyrirtækið hefur starfað og má þar nefna, loftræsti-

kerfi, einangrun og klæðningar á hita og frystilögnum, flasningar, rústfrí smíði, álsmíði, lagning koparþaka, smíði á 

handriðum ásamt smíði á allra handa færiböndum og körum fyrir sjávarútveginn.

n Á síðustu árum höfum við fjárfest í búnaði til að hreinsa loftræstingar um borð í skipum ásamt búnaði til hreinsunar 

loftræstikerfa í fyrirtækjum og stofnunum. 

n Helstu verkefni okkar í hreinsunum hafa verið fyrir Vinnslustöðina og Ísfélagið í Vestmannaeyjum ásamt því að hreinsa 

loftræstingar um borð í verksmiðjuskipum Kötlu Seafood á Kanaríeyjum.

Nýr valkostur við hreinsanir á loftræstikerfum skipa

E y j a b l i K K  E H F  |  F l ö t u m  2 7  |  S Í m i :  4 8 1 - 2 2 5 2  |  G S m :  8 9 8 - 0 7 8 7  |  E y j a b l i K K @ E y j a b l i K K . i S

11    apríl 2012    Tímarit VM 

Smiðjuvegi 66  •  200 Kópavogi  •  Sími 580 5800  •  www.landvelar.is

Alhliða þjónusta við flestar gerðir 
af vökvadælum og mótorum

Sala - varahlutir - viðgerðir
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marport.com 533 3838

Uppstillingarnefnd VM kallar eftir tillögum 

og tilnefningum frá félagsmönnum vegna 

framboða til stjórnar og varastjórnar VM 

tímabilið 2020 til 2022. Þeir félagsmenn sem 

hafa áhuga á að bjóða sig fram eru beðnir að 

leita til einhvers af nefndarmönnum.

Uppstillinganefnd VM 
hefur hafið störf

Nefndarmaður   Vinnustaður:

Dagbjartur Jónsson   Landsvirkjun 

netfang:  dagbjartur@lv.is   sími: 856 2518

Guðmundur Sigurvinsson   Hættur störfum 

netfang: hummi@simnet.is     sími: 894 1340

Gunnar Rúnar Pálsson     Landhelgisgæslan 

netfang: grp@lhg.is   sími: 690 3203

 

Jón Jóhannsson   Kælismiðjan Frost 

netfang: nonnjoh@simnet.is  sími: 894 4728

Jörundur Kristjánsson  VHE 

netfang: jorundur57@gmail.com 

 sími: 690 1857

Sigurður Halldórsson  Rio Tinto (ÍSAL) 

netfang:  sigurdurhalldorsson62@gmail.com 

 sími: 856 3456

Trausti Ingólfsson  Hættur störfum 

netfang:  tring@simnet.is  sími: 898 8847



Fag m e n n 
t i l  s j ó s 

o g  l a n d 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

VM-Félag vélst jóra og 

málmtæknimanna er 

meðal  stærstu  

fag- og stéttarfé laga 

landsins.  Vélst jórar og 

málmiðnaðarmenn eiga 

margt sameiginlegt 

bæði  í  námi og á 

v innumarkaði .

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



Þar er aðstaða fyrir þá sem vilja ræða 

heimsmálin, leysa lífsgátuna, sækja sér 

félagsskap, sinna handverki, smíðum og öðr-

um áhugamálum. Meðal þeirra sem þangað 

sækja eru  nokkrir félagsmenn okkar í VM. 

Meðal þeirra eru Örn Friðriksson, fyrrum 

formaður VM og þar á undan formaður Félags 

járniðnaðarmanna og Jóhann Salómon 

Gunnarsson.

Hvaðan kemur nafnið Salómon? 

„Ég er skírður eftir ömmu minni. Hún 

hét Salóme og fórst í Þormóðsslysinu 

1943. Þormóður var frá Bíldudal og það 

fórst við Garðskaga og margt fólk fórst 

með honum.  Það hafa börn verið skírð 

Salómon og Salóme eftir þetta.“

Viðmælendur okkar í Skúrnum eru 

tveir sem fyrr segir. Jóhann Salómon og 

Örn Friðriksson. Örn var lengi í for-

ystu stéttabaráttunnar. Byrjum þar. Fram 

undan er stytting vinnutímans. Er það 

ekki merkur áfangi?

Örn segir að í áratugi hafi vinnu-

tíminn styst í áföngum. Hann segir 

yfirvinnuna hafa oft verið mikla, en 

eðlilega ráðist hún fyrst og fremst af 

verkefnastöðunni hverju sinni. „Miðað 

við hvernig kjör manna  voru sóttust 

margir eftir yfirvinnu.  Ég vona að 

yfirvinna verði aldrei nauðsynleg til 

að menn geti framfleytt sér af launum 

sínum.“

Mæta alltaf 
í Skúrinn
Vinnulok eru mikil tímamót. Þeim má líkja við tré sem slitið er upp með rótum  

því oft rofna tengsl við verkefni og vinnufélaga. Karlarnir í skúrnum í 

Hafnarfirði er nokkuð merkilegt fyrirbæri sem Rauði krossinn hefur komið á 

laggirnar að erlendri fyrirmynd. 
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Mönnum úr báðum 
félögum þótti vænt 
um sitt félag og 
sáttir við þeirra 
störf  en ekki vissir 
um að eitthvað 
breyttist til batnaðar 
við sameiningu.

27

En hversu lengi var Örn þátttakandi í 

baráttunni?

„Blessaður vertu. Ætli ég sé ekki búinn 

að gleyma því. Látum okkur sjá. Ég 

byrjaði 1959 eða sextíu í Félagi járniðnað-

arnema og verið í verkalýðsmálum síðan.“

Rétt um sextíu ár. Það er ekki smátt 

framlagið sem Örn hefur lagt til félags-

starfa. „En nú er ég hættur. Ég fylgist með 

úr fjarlægð. Reyni ekki að hafa nein áhrif 

né skipti mér af þeim sem nú leiða starfið. 

Fyrst ég fæ ekki að ráða lengur,“ segir Örn 

í hæfilegri alvöru.

Áður en við snúum okkur að starfinu í 

Skúrnum, er ekki annað hægt en spyrja 

Örn ögn meira um fortíðina. Hann stóð 

fremst, með öðrum, í sameiningu Félags 

járniðnaðarmanna og Vélstjórafélags 

Íslands. Er Örn sáttur með hvernig til 

hefur tekist?

„Miðað við það sem ég þekki til og veit 

er ég mjög sáttur með hvernig til hefur 

tekist.“

Örn segir upphafið hafa verið; „...

að ég rölti yfir í Borgartúnið til fundar 

við Helga Laxdal, sem var formaður 

Vélstjórafélagsins,  við spjölluðum um 

hvort væru forsendur og grundvöllur fyrir 

sameiningu. Síðan varð það um tveimur 

árum síðar. “

Örn sagði að sameining hafi tekið 

talsverðan tíma enda að margt sem þurfti 

að gera þegar tvö félög eru sameinuð í 

eitt. Hann sagðist hafa heyrt úrtöluradd-

ir. „Mönnum úr báðum félögum þótti 

vænt um sitt félag og sáttir við þeirra 

störf  en ekki vissir um að eitthvað breytt-

ist til batnaðar við sameiningu.“

Jóhann Salómon hefur setið hljóður 

meðan Örn var spurður. Það er víst ekki 

Smíðar Jóhanns.  
„Við borgum bara 
efniskaupin,“ segir Jóhann. 
hann rifjar upp námskeið 
í skútusmíði og segir að 
einn karlana eigi mótið, 
fyrir skúturnar, og þeir hafi 
aðeins borgað efnið.
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sjálfgefið að Jóhann sitji þegjandi. Alla 

vega ekki lengi. En hann hefur frá mörgu 

að segja. Byrjum á sígildri spurningu. 

Jóhann, hvar vannst þú?

„Ég vann í Straumsvík,“ segir Jóhann 

og bendir á félaga sinn, Örn, og heldur 

áfram: „Mín fyrstu kynni af þessum 

karli voru þar. Hann var trúnaðarmaður 

járniðnaðarmanna og síðan aðaltrúnað-

armaður.“

Þá er næst að spyrja, hafið þið verið 

vinir lengi?

„Við erum búnir að þekkjast lengi,“ 

svarar Jóhann. „En vinskapur getur það 

varla talist en kunningsskapur hefur 

lengi verið með okkur.“

Þeir rifja upp fyrstu kynni sem ná aftur 

til ársins 1969.

Jóhann er bæði menntaður vélvirki 

og vélstjóri. Nýjustu fréttir frá álverinu í 

Straumsvík benda til að þar sé ýmislegt 

sem betur megi fara. Hvað finnst Jóhanni 

um þær fréttir?

„Ég er ekki í neinni stöðu til að meta 

þetta.“

Jæja, strákar. Þá er það dagurinn í dag. 

Þið eruð báðir hættir störfum. Hittist hér í 

skúrnum. En hversu oft?

Örn byrjar: „Lágmark er að koma 

hingað tvisvar í viku, á þriðjudögum og 

fimmtudögum, milli tíu og tólf.“ Jóhann 

bætir við: „Það er lágmarkið já, en við 

getum komið hvenær sem er. Ef menn eru 

hér einir er krafa sett á okkur. Þá megum 

við ekki fara í öflugustu vélarnar. Það er 

öryggisatriði.“

Óhöpp hafa orðið. Okkar menn hafa 

sem betur fer sloppið við slíkt. Jóhann 

heldur áfram og uppfræðir okkur um að 

þeim sé boðið á námskeið í hinu og þessu. 

Lágmark er að  
koma hingað tvisvar í 

viku, á þriðjudögum og 
fimmtudögum,  
milli tíu og tólf.

Jóhann Salómon gunnarsson: „Það er engin hætta á að ég gleymi hvert ég 
ætla klukkan tíu á þriðjudögum og fimmtudögum.“

Örn friðriksson um félagsmálin: „En nú er ég hættur.  
Ég fylgist með úr fjarlægð.“

Örn hefur tálgað út fallega fugla. „Lágmark er að koma hingað tvisvar í viku, á þriðjudögum og fimmtudögum, milli tíu og tólf.“



Njóttu þess
sem lífið

býður

Einkabankaþjónusta Arion banka veitir efnameiri einstaklingum víðtæka 
fjármálaþjónustu sem sniðin er að þörfum hvers og eins.
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Þeir segja mörg námskeiðanna var hin 

bestu og skemmtilegu. Þegar viðtalið 

var tekið var námskeið í trérennismíði. 

Alls um átján klukkustundir.  „Við 

borgum bara efniskaupin,“ segir Jóhann. 

Hann rifjar upp námskeið í skútusmíði 

og segir að einn karlana eigi mótið, fyrir 

skúturnar, og þeir hafi aðeins borgað 

efnið.

Þeir nefna margt fleira. Til dæmis 

námskeið í tréskurði og tálgun.

Þá er komið að stóru spurningunni.  

Er þetta gaman?

„Já,“ svarar Jóhann. „Það er engin hætta 

á að ég gleymi hvert ég ætla klukkan tíu á 

þriðjudögum og fimmtudögum. Örn bætir 

við: „Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er 

fastur liður í lífinu. Sumir fara reglulega í 

ræktina, ég geri það reyndar líka, en við 

komum alltaf í skúrinn. Það er ekki síst 

félagsskapurinn sem við sækjum í.“ Nú 

er svo komið að þeir félagarnir tala báðir 

samtímis. Svo mikið hafa þeir að segja 

um ágæti þess að koma í Skúrinn, hittast, 

tala saman, vinna að sínum verkefnum 

og svo framvegis.

Jóhann segist aldrei hafa áður ávarp-

að Örn, sem aðaltrúnaðarmanninn í 

Straumsvík eða sem formann félagsins, 

eins og hann gerir núna, og kímir við. 

„Ef utanaðkomandi heyrði til okkar yrði sá 

hissa á að við værum að hittast yfir höfuð.

Báðir segja þeir að sérstakur og góður 

andi sé í Skúrnum. Segja það merkilegt 

þar sem þar eru menn sem þekktust 

jafnvel ekkert áður.

Báðir búa þeir Örn og Jóhann í Hafnar-

firði. Það er samt ekki skilyrði fyrir að fá 

að mæta í Skúrinn. Rauði krossinn hefur 

lagt til húsnæði en félagsmenn greiða 

3.000 kr. á mánuði til að standa straum af 

ýmsum kostnaði. En nú styttist í það að 

karlarnir þurfi að standa á eigin fótum því 

uppeldishlutverki Rauða krossins fer að 

ljúka og þá þurfa þeir að greiða húsaleigu 

og margt fleira.

Víst er að hingað  
mæta menn óumbeðnir.  

„Já, þetta er skemmtilegt. 
Þetta er fastur liður í lífinu.“

Ef utanaðkom-
andi heyrði til  

okkar yrði sá hissa 
á að við værum að 

hittast yfir höfuð.
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Nú grípur félagsáhuginn Örn. Honum 

finnst full ástæða til að verkalýðsfélög 

hugi að aðkomu að starfi eins og fer 

fram í Skúrnum.

„Þeir félagsmenn sem eru ekki lengur 

í venjulegum störfum þurfa að hafa 

eitt og annað til að fást við. Það væri 

gott ef félögin skoðuðu hvort þau geti 

styrkt starf eins og það sem hér fer 

fram. Þannig geta þau eflt sína eldri 

félagsmenn.“

Jóhann tekur undir með félaga 

sínum og bendir á hversu gott það er að 

hafa verkefni til að sinna. Hann segir 

sannað að líkamleg heilsa styðji vel við 

andlega heilsu. „Það hlýtur að vera gott 

fyrir hvert félag að vita að þeirri eldri 

félagsmenn stundi stað eins og þennan. 

Þetta er bein ábending til þeirra sem nú 

stjórna félögunum,“ sagði Jóhann.

Þá er komið að því að kveðja þá Örn 

og Jóhann. Þeir hafa öðrum hnöppum 

að hneppa. 

Í febrúar 1943 varð eitthvert mannskæðasta slys Íslands-

sögunnar þegar 31 maður fórst við Garðskaga í fárviðri. 

Samúð þjóðarinnar beindist að sjávarþorpinu Bíldudal 

sem varð fyrir mestum mannskaðanum. Níu konur og 

eitt barn voru um borð og fern hjón. Sorgarathafnir voru 

haldnar víða um land og fjársöfnun var haldin eftirlif-

endum til styrktar. Umræður um öyggismál sjófarenda 

urðu pólitískar og heitar.

Það er logndrífa svo ekki sér yfir í Biltuna hinumegin 

Bíldudalsvogsins. Húsin sem kúra á Búðareyrinni 

eru snævi þakin og það logar enn á götulýsingunni 

í rökkrinu. Það er eins og ekki ætli að birta af degi 

og þó er kominn 15. febrúar. Sól gæti skinið þennan 

dag um allan bæ ef bjart væri yfir. Það marrar þungt 

í snjónum á þessari stuttu leið niður á bryggju. Þar 

liggur Þormóður við bryggjuhausinn. Það tókst að fá 

hann inn á Bíldudal og þeir ætla að taka fólk með. Það 

eru svo margir sem þurfa að komast suður; ekki komið 

skip að taka farþega síðan í nóvember. Forystumenn 

atvinnulífsins þurfa suður að ræða við eigendur og 

banka um rekstur liðins árs og horfur hins nýja. Ungt 

fólk þarf að komast í vinnu, enda uppgrip fyrir sunnan 

og vantar fólk. Stríðsgróðinn er farinn að segja til sín. 

Það er svo aldrei að vita hvort Esjan kemur við á leið að 

norðan; um það fást aldrei nein svör. Ekki kom hún við 

á norðurleiðinni, enda á hraðferð; ekki komið síðan í 

nóvember.

Það drífur að fólkið. Skipinu liggur á. Það er með 

kjöt í lestinni frá Hvammstanga sem þarf að komast 

í vinnslu fyrir sunnan. Það dregst samt talsvert að 

skipið geti farið og komið fram undir kvöld þegar það 

kemst af stað. Þá er allt þetta fólk búið að finna sér 

einhverja holu um borð. Konurnar fá koju. Yngra fólkið 

situr í matsal og þar sem það finnur pláss.

Þormóðsslysið
Jóhann Salómon Gunnarsson nefndi 

Þormóðsslysið frá árinu 1943. Amma hans, 

Salóme, fórst með Þormóði.
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Það er áfram logn þegar siglt er út Arnar-

fjörðinn og komið á Patreksfjörð. Þar eru 

presturinn í Sauðlauksdal og skipstjóri af öðru 

skipi teknir um borð eftir talsverða bið og þá 

eru þau orðin 31 um borð. Þetta er of margt 

fólk til þess að það geti farið vel um það. Þetta 

skip er ekki neitt farþegaskip. Þetta er línu-

veiðari og síldarskip; leigt í strandflutninga af 

Skipaútgerðinni til að bæta upp siglingaleysi 

vegna stríðsins.

Það er farið að kula þegar komið er fyrir Blakk og 

í Grindavík er komið illviðri. Þá er um að gera að 

komast suður áður en hann nær inn á landið og á 

siglingaleiðina af alvöru. Þormóður er gangskip eftir 

því sem gerist og getur verið kominn til Reykjavíkur 

áður en langt verði liðið á næsta dag. Verst með 

þessar tafir allar. Skipið hefði eiginlega getað verið 

komið langleiðina suður núna. En það er vont að átta 

sig á veðrinu þegar engar eru veðurfréttirnar.

Það er orðið ærið hvasst þegar komið er undir 

Snæfellsnes og skynsamlegt að leita vars. En 

þá er eins víst að kjötið verði ónýtt. Alls er óvíst 

hversu lengi veðrið standi. Þormóður ver sig vel og 

vindurinn er svo sunnanstæður að það getur orðið 

skaplegt sjólag þegar komið verður inn á Faxaflóa. 

Öldurnar ganga yfir skipið í röstinni við Önd-

verðarnesið og um borð eru flestir orðnir sjóveikir 

og bera sig illa. Þetta verður mikill barningur áður 

en lýkur.

Ofviðri

Voðalega er veðrið orðið slæmt! Það rýkur allur flóinn og 

allt að fjúka sem laust er. Vindurinn vælir um ufsirnar á 

Stýrimannastígnum og hriktir í húsinu. Ætti Þormóður 

ekki að vera kominn? Hefði hann ekki átt að vera 

kominn í morgunn og nú er komið fram yfir hádegi? Það 

er vont að bíða í óvissu eftir sínum nánustu og vita af 

þeim í óveðri á hafinu.

Radíóið er fengið að kalla hann upp en fær ekkert 

svar. Það er snarvitlaust veður og öll skip í höfn 

sem við strendur eru. Ellefu vindstig á Hellissandi. 

Það er fárviðri! Varðskipið Sæbjörg er á leið inn 

Faxaflóann og reynir að ná sambandi en á nóg með 

sig að komast í heila höfn. Loks næst samband um 

kvöldmatarleytið. Það er spurt hvenær Þormóður sé 

væntanlegur: „Slóum Faxabugt. Get ekki sagt um 

það núna,“ er svarið. Þá er skipið búið að berjast 

í vaxandi illviðri frá því um nóttina og berst nú í 

ofsaviðri við stórvaxnar öldurnar. Það er ekki um 
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annað að ræða en að láta skipið horfa beint upp í 

og áfram verður það að halda því ekki tjóir að slá 

undan. Það er bara að vona að stefnan verði ekki of 

grunnt og skipið lendi í Garðskagaröstinni.

Um hálfellefu hefur skipið tekið í sig mikinn sjó, 

því í skeyti frá því segir: „Erum djúpt úti af Stafnesi. 

Mikill leki kominn að skipinu. Eina vonin er að 

hjálpin komi fljótt.“ Það er þá komið vestur úr röstinni 



35Tímarit VM desember 2019

og veðurhamurinn ólýsanlegur og öngþveitið og 

háskinn hefur fangað hverja sál. Brotsjór hefur riðið 

yfir skipið og tekið burtu björgunarbátinn og flekann 

og svipt burtu öllu sem enn var ofanþilja. Það allt rak 

við Melaberg rétt við Hafnir. Áfram heldur barátta 

skipverjanna við að halda skipinu á floti í nokkra 

klukkutíma en hún verður árangurslaus.

Sjórinn verður brátt svo mikill í skipinu að vélin 

stöðvast, og þá er stríðið tapað. Vélarvana skip á 

sér varla neina von í slíkum hamförum náttúrunn-

ar. Enn ríður brotsjór yfir og brýtur af brúna og 

stjórnlaust berst Þormóður með stormi og straumi í 

norðausturátt og að lokum upp á Garðskagaflösina 

þar sem hann brotnar. Flakið berst í sjólokunum 

inn með landi og hverfur þar í djúpið. Klukkan er 

3:13 aðfaranótt 18. febrúar. Allt þetta fólk lætur líf 

sitt. Ekkert þeirra var til frásagnar um þann mikla 

hildarleik sem háður var né þá angist sem heltók 

hjartarætur mæðra og feðra um borð um hvernig 

börnum þreirra sem heima biðu ótíðindanna mundi 

farnast án forsjár þeirra.

Örlög ráðin

Daginn eftir er veðrið að ganga niður og leit er hafin. 

Þeir sem vilja vita þurfa ekki að spyrja. Þungt er yfir 

mönnum á Alþingi, skrifstofu Skipaútgerðar ríkisins 

og víðar, og blaðamenn safna sér upplýsingum 

um hverjir hafi verið um borð í Þormóði. Var þetta 

virkilega svona margt fólk? Þrjátíu og einn, þar af níu 

konur og lítill drengur.

Flugvélar bandaríska hersins og „Íslenska 

flugvélin“ fljúga yfir svæðið og skip sigla á líklegar 

siglingarslóðir Þormóðs. Togarinn Gyllir finnur brak 

úr Þormóði og lík konu. Með því var staðfesting 

fengin á verstu grunsemdum. Á fjörum á Akranesi 

og Mýrum finna menn síðar reka og á sjó meira brak. 

Næstu daga og allt fram eftir sumri finna menn lík 

og verða þau alls níu sem finnast.

Heima á Bíldudal bíður fólkið milli vonar og ótta 

fimmtudaginn 18. febrúar. Síminn er lokaður og 

það býður fólkinu hið versta í grun. „Engar fréttir 

enn sem góðar geta talist,“ segir símstöðvarstjórinn. 

Fólkið horfir vanmegna út yfir sjóinn sem er alls ekki 

hættulegur að sjá þessa stundina.

Bátur kemur eftir miðjan dag norðan yfir fjörð og 

sóknarpresturinn á Hrafnseyri gengur á land og 

hefur lengri og þyngri göngu en hann átti nokkurn 

tíma farna. Hann kemur fyrst á prestssetrið og flytur 

þar þær fréttir að heimilisfaðirinn sé drukknaður 

sem og þau öll sem voru með honum á skipinu. Samt 

fer prestsfrúin með honum á næsta stað þar sem eru 

samankomin átta systkin sem hafa misst foreldra 

sína og þrjú þeirra enn á barnsaldri. „Hvernig getur 

Þormóður hafa farist með öllu þessu fólki,“ er spurt.

Svo halda þeir leiðar sinnar, presturinn sjálfur 

ókunnugur fólkinu með öllu og sá trausti fylgdar-

maður sem honum var fenginn til leiðsagnar, og 

báru þessa ógnarfregn um bæinn. Í dyrum mættu 

honum spyrjandi augu full ótta og áhyggju. Æðru-

leysið og stillingin kom ungum prestinum reyndar á 

óvart. Svona fregnir höfðu áður borist um þetta þorp 

sem önnur við ströndina. Þær eyddu óvissunni, settu 

viðfang fyrir tilfinningalífið. Komst enginn af? Nei, 

enginn komst úr þessum háska.

Það var hægt að fara að syrgja, takast á við 

óbærilegan missinn.

Það lagðist dimmur skuggi yfir Bíldudal. Allir 

höfðu misst. Kona skipstjórans missti hann frá 

tveimur ungum sonum og foreldra sína að auki. 

Systir hennar þau líka og einnig tengdamóður sína, 

annan mág og svilkonu. Þau sem fórust áttu 56 börn.

Í kjölfarið kom slæm umgangspest og við henni 

var mótstöðuaflið skert. Svo komu líkin heim, þrjú 

saman fyrst og svo eitt og eitt. Jarðarfarir fram á 

sumar. Sárin ýfðust upp. – Það þurfti að ráða nýja 

menn til forystu. Það vantaði prest, kaupfélagsstjóra, 

tvo kaupmenn, framkvæmdastjóra, mömmur og 

pabba og ömmur og afa, eiginmenn og unnusta. Það 

var reyndar ekki hægt að ráða í allar stöðurnar! 

Það átti þó eftir að verða hjálp í prestinum og eftir 

árin hans sautján á Bíldudal var hann ekki lengur 

Það er bara að vona að stefnan 
verði ekki of grunnt og skipið lendi í 
Garðskagaröstinni.
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ókunnugur né heldur að nærvera hans vekti annað 

en öryggi og elsku. Séra Jón Kr. Ísfeld hét hann.

Eftirleikurinn

Miklar umræður urðu í þjóðfélaginu um Þormóðsslys-

ið. Blöð allt í kringum landið birtu fréttina um það 

og nöfn hinna látnu. Þeirra var minnst í sameinuðu 

Alþingi og í Dómkirkjunni var minningarathöfn 5. 

mars með biskup landsins í ræðustól að stórmenni 

og fulltrúum annarra þjóða viðstöddum. Hluttekning 

ríkis og þjóðar var ákaflega virðuleg og vottur um að 

þjóðarsorg ríkti. Það voru líka fleiri sem höfðu horfið 

í vota gröf. Sjómenn drukknuðu á næstum dögum og 

stríðið sá í raun fyrir fleirum hér að tiltölu en í sumum 

stríðslöndunum. Hildarleikurinn í Evrópu setti svo 

sinn dökka skugga sem bakgrunn fyrir hörmungum 

þjóðarinnar.

Umræður urðu um öryggismál sjómanna og 

dómsrannsókn fór fram á ástæðum slyssins. Hún 

leiddi í ljós að leki hafði verið vandamál á siglingum 

skipsins hér við land og þrátt fyrir gagngerar endur-

bætur varð ekki komist fyrir hann. En um sitthvað 

annað var ekki fjallað og verður ekki heldur gert 

hér. Aldrei var talað um að það hefði verið ábyrgðar-

hlutur að hafa svo margt fólk um borð. Því réð þörfin 

og ástandið í stríðinu. Engar voru veðurfregnirnar af 

stríðshagsmunum og heldur engar skipaáætlanir af 

öryggisástæðum. Allt þetta fólk þurfti nauðsynlega 

að komast suður og óvíst um næstu ferð sem félli. 

Hún reyndist svo verða sex dögum síðar, en það var 

alls óvíst þá og viðkoman þó ekki án eftirgangs-

muna. Fjórir menn sem áttu annað far víst tóku þá 

ákvörðun að fara heldur með Þormóði. Menn létu 

ekki óttann stjórna sér heldur nauðsynina. Enginn 

virðist hafa hætt við för af því að skipið væri svo 

mannmargt. Í þessum anda var hleypt um borð þeim 

sem með vildu fara. Enginn fór í land á Patreksfirði, 

þar bættust við tveir farþegar, reyndur skipstjóri og 

prestur.

Árin liðu

Hjónabönd urðu til. Börn fæddust og við fengum nöfn 

hinna látnu að bera á vit ókominnar framtíðar sem 

núna er orðin okkar dagur. Lífið hélt áfram, en ekki 

sinn vanagang. Svo margt var breytt. Sorgarsárin 

blæddu og sársaukinn blindaði sýn. Missirinn skerpti 

hins vegar skilninginn á dýrmæti lífsins. Það var litið 

eftir okkur og hlúð að lífinu eftir föngum.

Þormóðsslysið gleymdist þó aldrei svo lítið sem 

um það var nú talað í raun. Það voru því kalblettir 

Miklar umræður urðu í  
þjóðfélaginu um Þormóðsslysið.  
Blöð allt í kringum landið birtu  
fréttina um það og nöfn hinna látnu. 
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á mannlífinu hér og hvar, en víða blómstraði þó 

umhyggjan, og áhuginn á því að Bíldudalur efldist 

var brennandi. Það varð eiginlega ófært að rífast 

mikið um hreppspólitík. Það var ekki boðinn fram 

nema einn listi í sextán ár. Þegar svo að því kom 

töldu menn það móðgun við sig og margir fluttu 

burtu þegar gamli listinn missti meirihlutann 1970. 

Kannski var það útsog þeirrar heljaröldu sem braut 

Þormóð á Garðskagaflösinni kl. 3:13 18. febrúar 1943.

Tileinkun

Þormóður var að uppruna ekki sterkt skip. Á árinu 

1942 var sett í hann ný vél, yfirbygging, hvalbakur og 

spil. Hann var allur styrktur og því orðinn mun öflugri 

þegar hann svo fór sína fyrstu ferð. Þó var hann enn 

lekari „en til þrifa mátti telja“.

Því var haldið fram að slæmt ástand hans hefði 

ráðið örlögum hans. Fárviðrið hefði þó fyrir löngu 

átt að gera út af við hann ef hann hefði verið svo 

vanbúinn sem orð var á haft. Dugnaður skipverjanna 

og sjómennska á hæsta stigi dugði vel og dugði lengi.

Við sem ekki höfum komist í slíka raun getum ekki 

gert okkur í hugarlund hvílík ósköp ganga á í svona 

veðri og hvílíka árvekni þarf til þess að halda skipi 

upp í ölduna og snúa því við brotsjóum. Þetta 100 

tonna skip hélt út í sólarhring í fárviðri sem enginn 

lagði út í honum til bjargar, og voru hamfarir þess af 

því tagi sem fyrirkomið hefur miklu stærri skipum. 
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Helgi Arnlaugsson, heiðursfélagi Félags 

vélstjóra og málmtæknimanna, lést 

15. september síðastliðinn. Hann fæddist 17. 

mars 1923. Hann var því 96 ára er hann lést. 

Ævistarf hans var mikið. Þegar Helgi steig 

sín æskuspor var margt með öðrum og 

frumstæðari hætti en nú er. Afabarn Helga 

og nafni, Helgi Börn Kristinsson minnist 

þessa í fallegri minningargrein sem hann 

skrifaði um afa sinn:

„Það hefur verið sagt að engin kynslóð í 

mannkynssögunni hafi upplifað aðrar eins 

þjóðfélagsbreytingar og sú sem er að enda 

æviskeið sitt um þessar mundir og var 

fædd á millistríðsárunum. Þeir sem betur 

til þekkja segja að þetta séu kynslóðirnar 

sem lögðu grunninn að þeirri velsæld 

sem við nú tökum sem sjálfsögðum hlut í 

samtímanum. Afi Helgi var skipasmiður 

að mennt og tók virkan þátt í að móta 

og tryggja mörg af þeim réttindum sem 

launafólk hefur í dag í gegnum störf sín hjá 

Málm- og skipasmíðasambandinu. Honum 

rann blóðið til skyldunnar og jöfnuður var 

honum hugleikinn. Hann hafði kost á því 

að ferðast á sínum tíma til Austur-Evrópu 

– bak við járntjaldið svokallaða – og ég 

minnist samræðna okkar eftir þær ferðir 

Heiðursfélaginn 
Helgi Arnlaugsson 
kvaddur
Félög launafólks og samtök þess verða aldeilis ekki til af engu. Til að þau dafni, þrosk-

ist og eflist þarf ósérhlífið fólk. Fólk sem hefur ekki hikað við eða dregið af sér til svo 

megi verða. Helgi Arnlaugsson er meðal þeirra sem lögðu sitt af mörkum. Spor hans 

sjást víða. Þau eru stór og eftirtektarverð.

Honum rann 
blóðið til 

skyldunnar og 
jöfnuður var 

honum hugleikinn. 



„hér verður ekki gerð nákvæm skrá yfir öll þau störf sem helgi vann til uppbyggingar félaga launafólks. Það fólk sem leggur sitt af mörkum,  
óhikað og án allra eigingirni, unnu verk sem allt launafólk nýtur nú í sínu daglega lífi. Ekkert kemur að sjálfur sér.“



Tímarit VM desember 201940

þar sem vonbrigði hans leyndu sér ekki út 

af þeim ójöfnuði sem þar ríkti.“

Helgi Kristinn lýsir áfram persónu 

afa síns, Helga Arnlaugssonar:

„Afi rifjaði einu sinni upp söguna hvernig 

hann smíðaði eldhúsinnréttinguna fyrir 

Langholtsveginn í slippnum hjá Daníel 

eftir vinnu og flutti hana í áföngum í 

strætó og setti upp. Þessar lýsingar voru 

áhrifaríkar og lýsa vel hans kynslóð. Þegar 

hann eignaðist sinn fyrsta bíl úr „kass-

anum“ kom ekki til greina að taka plastið 

af sætunum heldur var það tekið af þegar 

hann var seldur. Í þessu var fólgið stolt og 

virðing fyrir því sem var búið að vinna fyrir 

hörðum höndum.

Þegar ég kvaddi afa var mér ljóst að hann 

var sáttur við lífið og meira en það – hann 

var hamingjusamur. Hann gat litið yfir 

farinn veg og sagt að þetta ferðalag hefði 

verið gefandi og hann hefði uppskorið 

örugglega meira en hann hefði nokkurn 

tíma þorað að vona sem ungur maður, að 

elska og vera elskaður.“

Stöldrum aðeins lengur við á sama 

stað. Þorbjörn Guðmundsson, þá fram-

kvæmdastjóri Samiðnaðar, skrifaði að 

Helga látnum:

„Að lifa góðu og heilbrigðu lífi fram á 

tíræðisaldur eru mikil forréttindi. Í dag 

kveðjum við góðan vin og félaga Helga 

Arnlaugsson sem fyrir nokkrum mánuðum 

sat þingveislu hjá Samiðn hress og kátur og 

steig dansinn af ekki minni mætti en hálfri 

öld yngri menn. Það er gott að eiga slíka 

minningu af góðum samferðamanni.

Við sameiningu Sambands bygginga-

manna (SMB) og Málm- og skipasmiða-

sambands Íslands (MSÍ) og úr varð Samiðn 

samband iðnfélaga gerðist Helgi starfsmað-

ur hins nýja sambands, en hann hafði áður 

verið starfsmaður MSÍ um langt árabil. Það 

voru forréttindi að eiga þess kost að starfa 

með Helga, ekki síst að fá tækifæri til að 

kynnast honum sem einstaklingi. Þrátt 

fyrir að liðinn sé aldarfjórðungur síðan 

Helgi lét af störfum hefur hann haldið 

sambandi og fylgst með ekki síst málefnum 

lífeyrissjóða en þau voru honum mjög 

hugleikin.

Helgi var einstaklega þægilegur í allri 

umgengni, nákvæmur, stutt í brosið og 

alltaf með félagsmanninn í forgangi. Hann 

lagði áherslu á að hafa reglu á hlutunum 

hvort sem það sneri að starfinu eða 

einkalífinu. Hann kunni að segja skemmti-

lega frá því sem á daga hans hafði drifið 

en gætti þess að gera það ekki á kostnað 

annarra.

Það hefur ekki síður verið áhugavert 

að fylgjast með Helga eftir að hann lét 

af störfum hjá Samiðn sjötugur að aldri. 

Hann spilaði golf og ferðaðist til fjarlægra 

landa, aldurinn var enginn farartálmi og 

naut hann lífsins til hins síðasta.

Helgi kvaddi sáttur við lífið eftir langt 

og farsælt ævistarf en við sem kynntumst 

honum og störfuðum með honum hugsum 

til hans með hlýhug og þakklæti. Við erum 

líka þakklát fyrir að hann skyldi fá að 

Helgi var einstaklega 
þægilegur í allri 

umgengni, nákvæmur, 
stutt í brosið og alltaf 

með félagsmanninn  
í forgangi.

helgi og Erna ragnheiður hvanndal hannesdóttir,  
seinni kona helga, á góðri stund.
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Veiðikortið

Félagsmönnum VM stendur til  boða að kaupa veiðikortið fyrir árið 2020
Veiðikortið kostar kr. 4.300 til félagsmanna VM en kr. 7.900 í almennri sölu. 

Hver félagsmaður getur keypt eitt kort.

Kortin eru seld á skrifstofu VM og send félagsmönnum úti á landi þeim að kostnaðarlausu.
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halda fullri reisn fram á síðustu stundu, 

brosmildur og hlýr.“

„Á unglingsárunum vann Helgi hjá föður 

sínum sem rak hænsna- og kúabú í Haga 

við Hofsvallagötu. Hann lærði skipasmíði 

hjá Magnúsi Guðmundssyni og lauk þar 

námi 1945.

Helgi starfaði við Landssmiðjuna 1946-

47, var skipasmiður hjá Daníelsslipp frá 

1947 og síðan hjá Slippfélagi Reykjavíkur 

um langt árabil. Hann var starfsmaður 

Málm- og skipasmíðasambandsins og síðan 

Samiðnar árin 1973-1994. Helgi sat í stjórn 

Sveinafélags skipasmiða um langt árabil 

og var formaður þess félags 1954-1984. 

Helgi var heiðursfélagi Samiðnar frá 1994, 

heiðursfélagi Félags járniðnaðarmanna og 

var sæmdur gullmerki félagsins,“ sagði í 

texta um Helga sem birtist á heimasíðu VM.

Sem fyrr segir steig Helgi mörg og stór 

skref í uppbyggingu þeirra félaga sem hann 

lagði þeim til starfskrafta sína og hug-

myndir. Hér verður ekki gerð nákvæm skrá 

yfir öll þau störf sem Helgi vann til upp-

byggingar félaga launafólks. Það fólk sem 

leggur sitt af mörkum, óhikað og án allra 

eigingirni, unnu verk sem allt launafólk 

nýtur nú í sínu daglega lífi. Ekkert kemur 

að sjálfur sér.

Helgi Arnlaugsson var síðasti formaður 

Sveinafélags skipasmiða. Skipasmíðar áttu 

undir högg að sækja. Fáir, kannski engir, 

höfðu unnið eins mikið fyrir Sveinafélag 

skipasmiða og einmitt Helgi Arnlaugsson. 

Í bókinni; Saga járniðnaðarmanna 1920 

til 2006, eftir Friðrik G. Olgeirsson, segir á 

einum stað:

helgi var skipasmiður hjá Daníels-
slipp frá 1947 og síðan hjá Slippfélagi 
reykjavíkur um langt árabil. 



„Síðla árs 1982 barst stjórn Félags 

járniðnaðarmanna bréf frá Sveinafélagi 

skipasmiða þar sem það fór fram á viðræð-

ur um sameiningu félaganna. Félagsfund-

ur járniðnaðarmanna samþykkti að skipa 

nefnd til hafa með höndum forystu í við-

ræðum við skipasmiðina og voru formaður, 

varaformaður og gjaldkeri kosnir til þess. 

Sveinafélag skipasmiða var stofnað 1. 

mars 1936 og á þessum tímamótum í sögu 

félagsins þegar það vildi sameinast járn-

iðnaðarmönnum voru félagar aðeins 27 og 

það var einmitt fámennið sem olli sam-

einingarbeiðninni. Ljóst var því að ekki 

yrði um sameiningu tveggja sambærilegra 

félaga að ræða heldur að stærri aðilinn 

tæki þann minni undir sinn verndarvæng 

og að nafn stóra félagsins héldist óbreytt. 

Á þessum grundvelli tókust samningar 

og eftir nauðsynlegar lagabreytingar hjá 

Félagi járniðnaðarmanna var sameining 

félaganna samþykkt á aðalfundi þess 28. 

febrúar 1984. Skipasmiðir voru þá orðnir 

33 og voru eignir félags þeirra, þar á meðal 

helmingur orlofshúss að Svignaskarði 

í Borgarfirði lagðar í í sjóði Félags járn-

iðnaðarmanna. Síðasti formaður Sveinafé-

lags skipasmiða var Helgi Arnlaugsson.“

Kannski er merkilegt til þess að hugsa 

að félag íslenskra skipasmiða hafi misst 

grundvöll sinn. Ísland er jú eyja og 

Íslendingar eru og hafa verið háðir sjávar-

útvegi, fiskveiðum. Þrátt fyrir þetta er ekki 

grundvöllur fyrir skipasmíðum.

Í Byrðingi sem Sveinafélagið gaf út má 

finna eitt og annað forvitnilegt. Þar er 

stuttur kafli sem sýnir okkur glöggt að 

sagan kannski endurtekur sig. Nú þegar 

félagar í VM búa sig undir styttri vinnu-

tíma voru kröfurnar aðrar hér áður. Eigi að 

síður var vilji til að stytta vinnutímann.  

Í Byrðingi segir sem sagt:

„Hinn 1. desember var var aftur rætt um 

um kaupsamningana. Voru fundarmenn 

sammála um að halda sér við gamla 

samninginn í aðalatriðum, en óska eftir 

að koma fram eftirfarandi nýmælum við 

væntanlega samningagerð:

Að vinnudagurinn verði styttur í 8 

stundir eða 48 stunda vinnuviku, að fá 

lengra sumarleyfi, að fá góða matstofu, að 

sveinar verði ekki skyldir að leggja sér til 

verkfæri stórar þvingur, úrrek eða lang-

bora og lögð verði áherzla á, „að vera 

yfirleitt ekki vægari í kröfum en járnsmið-

ir,“ sem unnið var daglega með.“

Að endingu: Það er fyrir verk og til-

stuðlan manna sem Helga Arnlaugssonar 

að félög launafólks hafa dafnað sem 

raun er á. Félag vélstjóra og málmtækni-

manna þakkar Helga Arnlaugssyni, 

heiðursfélaga okkar, samfylgdina og hans 

óeigingjörnu störf. Hans verður minnst í 

sögu félagsins, um ókomna framtíð.

 helgi lifði vel og lifði lengi. hann skilur eftir sig spor víða. 
Ekki síst í starfi innan launþegafélaga. „að lifa góðu og 
heilbrigðu lífi fram á tíræðisaldur eru mikil forréttindi,“ 
skrifaði Þorbjörn guðmundsson að helga látnum.
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Á unglingsárunum 
vann Helgi hjá 
föður sínum sem 
rak hænsna- og 
kúabú í Haga við 
Hofsvallagötu. Hann 
lærði skipasmíði 
hjá Magnúsi 
Guðmundssyni og 
lauk þar námi 1945.
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Helgi Arnlaugsson sagði í viðtali 2007 að faðir hans hafi 

skráð sig í nám til skipasmíða. „Það var erfitt að komast 

í nám í iðngreinum.“ Hann hafði þekkt eitthvað til 

í Daníelsslipp, sagði Helgi og faðir hans tilkynnti hon-

um að Helgi gæti fengið námssamning í Daníelsslipp.

„Ég tók þessu feginshendi. Það var engin framtíð í 

verkavinnu hjá Bretanum.“ Guðmundur Arnlaugsson, 

bróðir Helga, fór í langskólanám. Langaði Helga ekki 

til að fara þá leið?

„Fátæktin var mikil og fyrir fjölskyldu með svo mörg 

börn var nóg að koma einu barni í langskólanám.“ 

Helgi sagði að systir hans hafi farið í kennaraskólann. 

„Hún átti mjög létt með að læra.“

Helgi sagði að hann sé eina hans systkina sem ekki 

fór í gagnfræðaskóla. Hann segist hafa byrjað að 

vinna með föður sínum strax að loknum barnaskóla.

Þorgrímur Gestsson talaði við Helga og spurði hann 

hvort stétt skipasmiða hafi verið öflug og mikil vinna. 

„Hún var aldrei fjölmenn,“ svaraði Helgi. Hann segir 

félagsstarf þeirra hafa verið mikið. „Við vorum samt 

aldrei fleiri en fimmtíu.“

Helgi minnist starfsins og segir að þrátt fyrir 

fámennt félag hafi það verið nokkuð öflugt. „Sigurður 

heitinn Þórðarson var sterkur félagshyggjumaður. 

Sterkur félagi. Það var tekið mikið tillit til hans í 

verkalýðshreyfingunni. Meira en fjörmenni félagsins 

gaf tilefni til. Hann var mjög réttsýnn og hafði gott til 

málanna að leggja.“

Helgi sagði að félagsmönnum hafi fækka með færri 

verkefnum við skipasmíðar.

Helgi Arnlaugsson

Í slag við Heimdellinga
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Helgi var spurður um aðbúnaðinn á vinnustöðum 

þess tíma og hann sagði hann hafa verið mjög lélegan. 

Hann sagði það hafa lagast til muna þegar Landssmiðj-

an varð til. „Þá voru bátar smíðaðir innanhúss. Það 

voru tveir stórir svokallaðir braggar sem voru byggðir 

og hægt var að hafa fjóra báta innanhúss. Þar var 

vinnuaðstaðan mjög góð. Vinnan í slippunum gat verið 

mjög erfið. Sérstaklega á veturna.“

Helgi segir að vinstri menn hafi alltaf verið duglegri 

til að leggja félaginu lið. „Þó var það þannig að í okkar 

fimm manna stjórn passaði ég alltaf upp á að tveir 

menn, úr svokölluðum hægri armi, sætu í stjórninni. 

Þannig var þetta alla þá tíð sem ég var í stjórn.“

Helgi segir að fátítt hafi verið að félagsmenn hafi 

verið útilokaðir frá vinnu vegna baráttumála. En það 

þekktist.

Hann rifjar upp að í verkfallsvörslu hafi slegið í 

brýnu við Heimdellinga. Hann segir enn sinna manna 

hafa verið stóran og sterkan, en hann hafði minna af 

öðru. Helgi sagðist hafa treyst á þann stóra og sterka 

þegar áflog brutust út. En hann var ekki af gagni.  

Flúði af hólmi þegar á reyndi.

„Það voru oft mikil átök í þessu.“ Hann segir launa-

fólkið hafa teygt sig ansi langt hvað varðar lagalegan 

rétt og að Heimdellingum hafi þótt þeir ganga of langt 

hvað það varðar. „Það var oft býsna róstusamt í þessu 

öllu.“

„Þarna var Guðmundur Jaki orðinn foringi verkafólks. 

Hann var sérlega kröftugur foringi.“

Helgi Arnlaugsson rifjaði upp að flest réttindamál 

sem náðust hafi kostað mikla baráttu. „Margra ára 

baráttu og hörð verkföll þurfti til að ná þeim fram. Síð-

an koma nýir menn í starfið og þá eru þau baráttumál 

sem við börðumst fyrir jafnvel komin í landslög. Þessir 

menn gera sér því illa grein fyrir því hvað það kostaði 

að ná fram þessum réttindum og hvers virði þau eru. 

Fyrr á tímum voru menn meðvitaðri um hvað framfar-

irnar kostuðu mikla vinnu og mikla baráttu. 

frá Daníelsslipp. helgi rifjar upp kjarabaráttu fyrri tíma: „Það voru oft mikil átök í þessu.“ hann segir launafólkið hafa teygt sig ansi langt 
hvað varðar lagalegan rétt og að heimdellingum hafi þótt þeir ganga of langt hvað það varðar. „Það var oft býsna róstusamt í þessu öllu.“
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Szymon man tímana tvenna á Bíldudal. 

„Byggð í Bíldudal var að þurrkast út. Eftir 

að Kalkþörungaverksmiðjan kom hefur 

margt breyst. Uppbyggingin hefur verið 

mikil, bæði með kalkinu og laxinum,“ segir 

Szymon.

Hann starfar og býr nú í Tálknafirði. „Við 

fluttum 2005 þegar unnið var að snjó-

flóðavörnum og húsið okkar lenti á rauðu 

svæði.“

Szymon náði sér í vélstjórnarréttindi í 

fjarnámi við framhaldsskólann í Grundarf-

Ég er Arnfirðingur
Szymon Bednarowic fæddist í Póllandi og var fjögurra ára þegar 

fjölskyldan flutti til Íslands. Til Bíldudals.
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irði. Hann starfar nú sem vélstjóri á báti hjá 

Arnarlaxi og kann vel við starfið. Szymon 

langar ekki að flytja suður.  

„Ég er Arnfirðingur,“ segir hann.

En hvað með Pólland? 

„Ég fer oft til Póllands þar sem ég á 

ættingja sem ég held tengslum við. Ég hef 

haldið pólskunni við og þess vegna væri 

ekkert að vanbúnaði að flytja þangað. 

Það er ekki komið á dagskrá, sama hvað 

verður.“

En hvað um vinnuna? 

„Hún er fín. Ég kann vel við starfið sem 

er mjög fjölbreytt. Mér finnst gott að geta 

verið fyrir vestan,“ segir Szymon.

Szymon: „Ég fer oft til póllands þar sem ég á ættingja 
sem ég held tengslum við. Ég hef haldið pólskunni við 
og þess vegna væri ekkert að vanbúnaði að flytja þang-
að. Það er ekki komið á dagskrá, sama hvað verður.“

Ég kann vel við 
starfið sem er mjög 
fjölbreytt. Mér finnst 
gott að geta verið 
fyrir vestan.
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Hann segir laxeldið hafa mikið að segja. 

Bara hjá okkur í Arnarlaxi eru um eitt 

hundrað starfsmenn. Þá eru ótaldir allir 

þeir sem vinna óbeint við laxeldið, það 

eru allir iðnaðarmennirnir sem sinna alls 

kyns vinnu fyrir fiskeldisfyrirtækin. Þetta 

er allt meira en margur gerir sér grein fyrir. 

Afkoma sveitarfélaganna er einnig háð 

þeim tekjum sem laxeldið aflar. Það hefur 

svo margt breyst. Hér vantar íbúðir. Það er 

annað en var.“

Szymon segir vinnuna vera mjög 

fjölbreytta: „Hún er breytileg eftir dögum. 

Fiskurinn er dýr og þarf að sinna honum 

vel. Viðhald er mikið og um allt gilda 

strangar reglur.“

Kvíarnar eru í sjó og því þarf oft að 

bregðast við þegar óveður skellur á. „Já, 

þess þarf oft. Helst í Arnarfirði, það er þar 

sem kvíarnar eru yst í firðinum. Hann 

segir hagsmunina mikla þar sem mikil 

verðmæti séu í hverri kví.

En hvernig þykir Szymon umræðan um 

sjókvíaeldi vera?

„Mér finnst mest fara fyrir þeim sem 

eru á móti þessu. Mér finnst að fólk megi 

kynna sér þetta betur áður en það segir 

sumt af því sem hefur verið sagt. Laxinn 

skilur eftir sig, svo dæmi sé tekið, mun 

minna kolefnisspor en til dæmis nautgrip-

ir. Samt finnst mér eftirtektarvert hversu 

mikið fólk vill vita. Ég fór í læknisskoðun í 

Reykjavík og læknirinn var mjög áhuga-

samur um laxeldið og spurði margs. Hann 

sagðist ekki viss um í hvorn fótinn hann 

átti að stíga í málinu.“

Szymon telur það hafa verið gæfuspor 

að flytja til Íslands. Hann á kærustu og 

unir glaður við sitt, nýorðinn 24 ára. 

„afkoma sveitarfélaganna er einnig háð þeim tekjum sem 
laxeldið aflar. Það hefur svo margt breyst.“

Afkoma 
sveitarfélaganna 

er einnig háð þeim 
tekjum sem laxeldið 
aflar. Það hefur svo 

margt breyst.  
Hér vantar íbúðir. Það 

er annað en var.



Glóðasteiktar 
steikur úr 
kolaGrillofni TryggvagaTa 4-6

Sími: 561 1111
www.steik.is

28 daga meðhöndlun
sérvalið kjöt meyrt í 28 daga 

á okkar sérstaka máta



Tímarit VM desember 201950

Hið árlega golfmót VM var haldið föstudaginn 9. ágúst á Hlíðavelli, Golfklúbbi Mosfellsbæjar. 

Mjög fín þátttaka var á mótinu.

Sigurvegari VM mótsins var Bjarki Gunnarsson 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 Bjarki Gunnarsson á 37 punktum 

2.sæti Sigurbjörn Theódórsson á 36 punktum 

3.sæti  Vilberg Grímur Helgason á 33 punktum

Úrslit án forgjafar voru eftirfarandi 

1.sæti Oddgeir Björn Oddgeirsson á 29 punktum 

2.sæti Sigurður Óli Guðnason á 24 punktum 

3.sæti  Georg Júlíus Júlíusson á 23 punktum

Golfmót VM 2019
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Veitt voru nándarverðlaun á eftirfarandi brautum. 

Á 7. braut var Vilberg Grímur Helgason næstur holu og hlaut að launum gjafabréf frá Héðni 

að upphæð kr. 10.000. 

Á 18. braut var Haraldur Gunnarsson næstur holu og hlaut að launum gjafabréf frá Héðni að 

upphæð kr. 10.000.

Veitt voru verðlaun fyrir lengsta upphafshögg á braut næst holu. 

Á 11. braut átti Daníel Jónsson lengsta upphafshöggið og hlaut að launum grillsett, sólgler-

augu og húfu frá Kletti. 
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Golfmót VM 2018

ræst verður út frá kl. 12:00 til 14:00
Þátttökugjald er kr. 4.900. (greitt á mótsstað)

skráningu lýkur þann 7. ágúst.
Þátttakendur eru hvattir til að 

skrá sig tímanlega. 

Ath. Allir þátttakendur verða að hafa skráða forgjöf. 

Sett verður forgjöf á þá sem hafa hana ekki.

 
Skráning er hafin í síma 575-9800 eða 

senda tölvupóst á vm@vm.is

verður haldið á Hlíðavelli, Golfklúbbi mosfellsbæjar, 
þann 10. ágúst 2018.

Einnig viljum við koma á framfæri þakklæti til eftirfarandi 
fyrirtækja fyrir að veita verðlaun til þess að gera mótið sem veglegast.

sTyrKTaraðilar GolfmóTs Vm

	
HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

Þessi útgáfa er ætluð til merkinga, skiltagerðar o.fl.
Litir:  Pantone 432 (100%) og Pantone 151 (100%)

Arion banki, Brimborg, Eimskip, Framtak, Gastec, Guðmundur Arason, Héðinn, Ísfrost, Íslandsbanki, 

Klettur, Kraftvélar, Málmtækni, Samskip, Sindri, TM, VHE, Vélar og Skip.

Einnig viljum við koma á framfæri þakklæti til eftirfarandi fyrirtækja fyrir að veita verðlaun til að gera mótið sem veglegast.



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

ÞEGAR GÆÐI OG ÁREIÐANLEIKI
SKIPTIR MÁLI

Klettagörðum 8-10   |   104 Reykjavík   |   Sími: 590-5100   |   www.klettur.is

KLETTUR býður úrval af lyfturum, aflvélum, rafstöðvum, loftpressum 

og öðrum búnaði fyrir skip og útgerðir frá þekktum framleiðendum, 

auk þess að vera með framúrskarandi varahluta- og viðgerðarþjónustu.

Dark Blue
CMYK: 100c + 74m + 10y + 40k
Pantone: 654
RGB:  0r + 43g + 83b

Red
CMYK: 0c + 100m + 100y + 0k
Pantone: 485
RGB:  206r + 23g + 30b
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Ferð eldri félaga VM var farin þann 12. júní. 

Farin var dagsferð um uppsveitir Árnessýslu 

þar sem m.a. verður stiklað á stóru um ævi 

Sigríðar Tómasdóttur, eins merkasta brautryðj-

anda í náttúruvernd á Íslandi.

Lagt var af stað frá Stórhöfða um klukkan tíu 

um morguninn og þaðan ekið með rúmleg 90 

manns á tveimur rútum sem leið lá í Skálholt 

og Geysi. Veðrið lofaði góðu þegar lagt var af 

stað úr Reykjavík og batnaði enn meir þegar 

komið var austur.

Á Brattholti, heimaslóðum Sigríðar var 

snæddur hádegisverður. Eftir máltíðina var 

svo haldið  að Gullfossi og stoppað þar í góða 

stund enda var Sigríður landskunn fyrir 

baráttu sína fyrir verndun hans.

Á heimleiðinni var ekið í gegnum Hruna-

mannhrepp og Flúðir. Komið var við í Brú-

arhlöðum, sem er efsti hluti af 10 km löngum 

gljúfrum í Hvítá. Áin hefur grafið farveg sinn 

í þursaberg og í því eru ýmsar klettamynd-

anir og skessukatlar. Eftir vel heppnaða og 

skemmtilega ferð var svo komið á Stórhöfðann 

um hálf sjö. Mikil ánægja var á meðal eldri 

félagsmanna með ferðina og að sjálfsögðu er 

byrjað að leggja drög að nýrri ferð að ári. 

Ferð eldri félaga 
VM 2019

Veðrið lofaði  
góðu þegar lagt var 
af stað úr Reykjavík 
og batnaði enn meir 

þegar komið  
var austur.
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FERð ELDRi  FÉLAgA vm 2019
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VERTU MEÐ VINNUTÍMANA Á HREINU
Klukk er nýtt og frítt tímaskráningarapp fyrir launafólk. Þú skráir vinnutímana þína með einum 
smelli í Klukk og veist þá nákvæmlega hversu mikið þú vinnur og hvenær. Hægt er að virkja 
staðsetningarbúnað í appinu sem minnir þig á að klukka þig inn eða út.
Náðu þér í Klukk í AppStore eða á GooglePlay.

Nánar á asi.is/klukk 
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„Ég byrjaði að læra hjá Agli Vilhjálmssyni  

2. júní 1969.“

Þannig byrjar samtal okkar Haraldar 

Guðjón Samúelssonar rennismiðs hjá Kapp. 

Nú styttist í starfslok hjá Haraldi. Haraldur 

er að verða sextíu og níu ára.

„Konan mín er alzheimersjúklingur og 

þess vegna kem ég seint til vinnu og fer 

snemma. Ég þarf að passa hana. Ég verð að 

gæta hennar eins og ungabarns. Hún fer í 

daggæslu og bíð heima þar til hún er sótt 

og verð að vera kominn heim áður en hún 

kemur. Ég fæ hjálp frá börnunum, eins og 

gengur.“

Áður var Haraldur verkstjóri á sínum 

vinnustað. Haraldur stefndi að því að vinna 

til sjötugs. Gangi það eftir á hann ár eftir í 

starfi.

Þegat talað er við reynslubolta eins og 

Harald Guðjón er eðlilegt að spyrja um 

breytingarnar á löngum tíma. Haraldur 

svarar af hógværð.

„Ég setti mig aldrei inn í tölvurennismíði. 

Ég þykist kunna gamla meganistarenni-

smíði.“ Haraldur segir margt hafa breyst í 

sínu fagi. „Þegar ég var hjá Agli Vilhjálms-

syni þá smíðuðum við óhemju af varahlut-

um sem alls ekki borgar sig lengur.“

„Finnst skítt að borga 
40 prósent í skatt“

aðalsteinn og haraldur guðjón: kapp á sér langa sögu og kannski flókna. Segja má að upphafið sé Egill Vilhjálmsson sem við töluðum um í upphafi.  
Þar sem haraldur steig sín fyrstu spor í rennismíðinni. Síðan hafa orðið allskyns sameiningar.

Ég setti mig aldrei 
inn í tölvurennismíði. 

Ég þykist kunna 
gamla meganista-

rennismíði.



59Tímarit VM desember 2019

Við rifjum upp, Haraldur og ég sonur 

bílvélavirkja, hvernig minni vélarhlutir voru 

lagaðir áður fyrr, en ekki keyptir nýir. „Nú 

eru engar forsendur til þess,“ segir renni-

smiðurinn margreyndi. Þannig hefur margt 

breyst.

En hyggjuvitið er sennilega aldrei langt 

undan, eða hvað? „Það var þannig að við 

urðum að bjarga okkur. Nú er treyst á 

tölvurnar. Sú tækni gerir starfið heillandi 

fyrir þá sem tileinka sér nýjustu tæknina. 

Samt læra allt of fáir þetta starf. Að óbreyttu 

kemur að því að það vanti menn í renni-

smíði. Og ekki bara rennismíði. Iðnaðar-

menn almennt.“

Haraldur Guðjón hefur verið virkur 

í félagsstarfinu. „Ég var í stjórn félags 

járniðnaðarmann og fyrstu árin eftir stofn-

un VM var ég stjórn þar.

Á næsta ári styttist vinnutíminn sam-

kvæmt nýjustu kjarasamningum. „Við 

vorum búnir að því hér, seldum kaffitímana. 

Ég held að flestir séu sáttir við það fyrir-

komulag. Þegar ég hugsa til baka sé ég að 

ég hef ekki verið nógu góður í stjórninni. 

Kaupið er allt of lágt,“ segir Haraldur og 

brosir við.

Þá að alvöru dagsins. „Mér sem ellismell-

ur finnst skítt að þurfa að borga 40 prósent 

skatt af því sem ég úr lífeyrissjóðnum. 

Skerðingarnar eru engin hemja. Ég þykist 

vera búinn að vinna fyrir þessum pening-

um.“

Haraldur segist hafa fengið ágæta 

þjónustu frá heilbrigðiskerfinu vegna 

veikinda eiginkonunnar.

„Í fyrra fékk konan 34 þúsund krónur á 

mánuði frá Tryggingastofnun. Nú hefur 

komið í ljós að hún fékk víst ofgreitt. Hún 

fékk alltaf sömu krónutöluna. Þrátt fyrir 

það reyndist hún hafa fengið ofgreitt í fyrra. 

Því borgum við nú til baka 3.400 krónur á 

mánuði. Tryggingastofnun fannst þetta víst 

ofrausn.“

Enn meiri alvara: „Ég er nú svo gamall 

að ég var á fundinum í Kópavogsbíói 

þegar lífeyrissjóðirnir voru stofnaðir, eða 

lífeyrissjóður málm- og skip. Þá var alveg 

á hreinu að lifeyrissjóðirnir yrðu viðbót 

við Tryggingastofnun. Nú segir Bjarni 

Ben að lífeyrissjóðirnir séu í staðinn fyrir 

Tryggingastofnun.“

Ertu bitur yfir hvernig þetta hefur farið?

„Mér finnst óþarfi að vera búinn að borga 

skatta alla ævi og finnst ég hafa lagt nógu 

mikið inn og þurfa svo sætta við mig allt 

annað en að var stefnt.“

Aðalsteinn Aðalsteinsson er vinnufélagi 

Haraldar Guðjóns. Haraldur bendir á að 

Aðalsteinn hafi verið til sjós.

„Það var alveg óvart,“ segir Aðalsteinn. 

Óvart? En hvernig var: „Þetta var bara 

vinna. Alveg hellings vinna.“ Haraldur 

var Badermaður á togara. „Við sáum um 

vinnsludekkið.“

Væntanlega hefur ekki verið mikil þolin-

mæði hafi eitthvað bilað?

„Mesta bilunin hjá mér, í rúm sex ár, var 

Mér sem ellismellur 
finnst skítt að þurfa 
að borga 40 prósent 
skatt af því sem ég 
úr lífeyrissjóðnum. 
Skerðingarnar eru 
engin hemja. Ég þykist 
vera búinn að vinna 
fyrir þessum peningum.

haraldur guðjón: „nú segir Bjarni Ben að lífeyrissjóðirnir séu í staðinn fyrir tryggingastofnun.“
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einn og hálfur klukkutími. Fyrirbyggjandi 

viðhald skiptir miklu.“

Aðalsteinn segist löngu kominn í land. 

„Fyrir tuttugu og fimm árum.“

Aðalsteinn er sjötíu og tveggja ára. Á að 

halda lengi áfram?

„Það er bara dagatalið sem segir ég að 

sé orðinn svona gamall. Ég er ekki svona 

gamall. Það er ómögulegt að segja til um 

hversu lengi ég held áfram.“

„Hann nennir ekki lengur að mæta á 

föstudögum,“ skítur Haraldur Guðjón inn í. 

„Ég vil langar helgar,“ svaraði Aðalsteinn.

En Haraldur, vinnur þú á föstudögum?

„Já, ég hef þurft að vinna minna út af 

konunni. Ég kem seint og fer snemma.  

Ég hugsa að hann vinni mikið meira en ég.“

Meðan við göngum um vinnustaðinn spyr 

ég, er þetta góður vinnustaður?

„Já,“ svarar Aðalsteinn að bragði. Kapp 

á sér langa sögu og kannski flókna. Segja 

má að upphafið sé Egill Vilhjálmsson 

sem við töluðum um í upphafi. Þar sem Har-

aldur steig sín fyrstu spor í rennismíðinni. 

Síðan hafa orðið allskyns sameiningar. 

Já, ég hef þurft  
að vinna minna  

út af konunni. Ég kem 
seint og fer snemma.  

Ég hugsa að hann 
vinni mikið  

meira en ég.

aðalsteinn aðalsteinsson: „Það er bara dagatalið sem 
segir ég að sé orðinn svona gamall.“



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

Hvalur hf.

Vélsmiðja Suðurlands
Selfossi • Gagnheiði 5 •      482 1980
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VM krossgátan

Sendu lausnarorð á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi fyrir 21. febrúar.
Dregið verður úr innsendum lausnum. Í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum VM.

Vinningshafi krossgátu úr 1. tölublaði 2019 er Guðlaugur Þór Böðvarsson. Lausnarorðið var TOGVÍRINN.

EiNuNgiS FélagSMENN gETa SENT iNN lauSNaRORð



VM, Félag vélstjóra 
og málmtæknimanna

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár



Eimskip óskar landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar og farsældar 
á komandi ári með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.

Gleðilega hátíð 


